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Kommunfullmäktige 2017-11-13 Dnr: KS/2017-0571 

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-191 24 Bankgiro: 5492-8379 
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405 

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 

Datum: 
Tid: 
Plats: 

Torsdag 2017-11-23 
17.00 - 
Kommunfullmäktiges sessionssal 

Information 

information -presentation av enheten, stöd och service. Joakim Möller och 
Monica Birgersson 

Program 
Sammanträdets öppnande 
Upprop 
Val av justerare 
Tidpunkt för justering  
Allmänhetens fråga 
Ev. enkel fråga 
Anmälnings- och delegationsärenden 

Ärenden 

Nr Ärenderubrik 

01 Medborgarförslag om omplacering av byst av Emelie Flygare-Carlén 

02 
 

Motion om utbyggnad av gång- och cykelväg till Seläter 

03 Svar på - Motion om ett öppet och tryggt Strömstad 

04 Avsägelse som ersättare i barn- och utbildningsnämnden 

05 Val av ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden 

06 Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten-och avloppsanläggning i området 
Öddö Skepphället 

07 Grusparkeringen vid Strömstad SPA 

08 Finansrapport augusti 2017 

09 Delårsrapport  08 2017 

10 Mål och Budget för år 2018 och plan 2019-2021 

11 Omformulering av borgensbeslut 

12 Riktlinje för hantering av arkiv 

13 Ny förskola på Ånneröd 

14 Byggnation ny förskola i Skee 

15 Kebal 1:38 m fl antagande 
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Nr Ärenderubrik   

16 Anmälningsärende –  
Socialnämnden Ej verkställda beslut kvartal 3. 
Tekniska nämndens beslut; Medborgarförslag - boendeparkering 
Tekniska nämndens beslut; Medborgarförslag om Strömstads lekplatser 
Samverkande överförmyndare; Delegering enligt 19 kap 14 § föräldrabalken (1995:974) 
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Peter Heie 
ordförande 

Ralf Karlsson 
kommunsekreterare 

 
Ledamöter Ersättare 
Ronnie Brorsson (S) 
Peter Dafteryd (C) 
Margareta Fredriksson (L) 
Lena Martinsson (S) 
Åsa Torstensson (C) 
Siwert Hjalmarsson (M) 
Karla Valdivieso (MP) 
Mattias Gustafsson (SD) 
Bengt Simonsson Fröjd (S) 
Anna-Lena Carlsson (C) 
Lars Tysklind (L) 
Marie Rask (S) 
Bengt-Göran Bergstrand (M) 
Hans-Inge Sältenberg (C) 
Bengt Bivrin (MP) 
Merry Johansson (S) 
Fredrik Eriksson (SD) 
Anders Olsson (L), 1:e vice ordförande 
Sveza Daceva Filipova (C) 
Jan Vidar Seljegren (S) 
Stefan Jensen (KD) 
Morgan Gutke (C) 
Eva Borg (M) 
Ingemar Nordström (L) 
Mats Granberg (S), 2:e vice ordförande 
Elisabeth Johansson (C) 
Terry Bergqvist (S) 
Ulf Peter Johansson (SD) 
Tore Lomgård (C) 
Mette H Johansson (L) 
Leif Andersson (S) 
Kurt Andersson (M) 
Lars Åke Karlgren (V) 
Peter Heie (C), Ordförande 
Peter Sövig (S) 
Anders Karlsson (MP) 
Anne-Lise Lindmark (L) 
Andreas Nikkinen (MP) 
Katharina Meyer (V) 
 

Anders Ekström (M) 
Mikael Sääf (M) 
Monica Larsen (C) 
Terése Lomgård (C) 
Tommy Midtsundstad (C) 
Jane Forsberg-Karlsson (C) 
Stig Carlsson (C) 
Håkan Eriksson (L) 
Anette Andersson (L) 
Hans-Robert Hansson (L) 
Roland Wiklander (KD) 
Arlette Lacabanne Raber (KD) 
Lena Sundberg (S) 
Rolf Pettersson (S) 
Ligia Morales Ahlgren (S) 
Kent Hansson (S) 
Olle Westling (S) 
Sten Brodén (V) 
Mia Öster (V) 
Britt-Marie Winberg (MP) 
David Nikkinen (MP) 
Sanja Lilli Gohlke (SD) 
Morgan Gustafsson (SD) 
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KF §128                        Dnr: KS/2017-0616 

Medborgarförslag placering av byst av Emelie Flygare-Carlén 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att remittera medborgarförslaget till tekniska nämnden för beslut 

Sammanfattning av ärendet 
Mailis Cavalli-Björkman och Rolf Lindqvist har inkommit med ett medborgarförslag 
där de anger att Emelie Flygare-Carlén är en historiskt betydelsefull kvinna och var 
under sin tid en mycket erkänd författare inte bara i Sverige utan också utanför 
Sveriges gränser. Hon var född i Strömstad och förtjänar att uppmärksammas 
särskilt i den stad där hon var född. Det görs för närvarande en film om hennes liv 
och det gör att hennes person kommer att vara i fokus under en tid. 

Undertecknade önskar väcka frågan om bysten av Emelie Flygare-Carlén är rätt 
placerad. Bysten, som är gjord av Carl Fagerberg, är för närvarande placerad i den 
lilla park, som har författarens namn, och som ligger mellan Strömstads kyrka och 
Karlsgatan. Bysten är svår att upptäcka för den som inte vet precis var den står och 
där finns inget stort flöde av vare sig kringboende eller besökare. Platsen har i stor 
utsträckning karaktären av genväg för personer med lokalkännedom. Nu när hennes 
författarskap lyfts fram, bl a genom filmen som görs, så vore det naturligt att i 
samband med detta också flytta statyn till en mera framträdande plats t ex till 
någon av stadens övriga parker eller torg. 

Om Kommunfullmäktige anser att det finns anledning att gå vidare med förslaget 
bör frågan ytterligare utredas. De juridiska förutsättningarna måste klaras ut t ex 
vad gäller ägandet av statyn och om det finns juridiska hinder för en förflyttning. 
Dessutom bör ytterligare intressenters synpunkter på placeringen efterhöras. 
Undertecknades förslag om förflyttning av bysten görs som privatpersoner men 
initiativet har tillkommit då vi dessutom är ordförande i Strömstads Hembygds- och 
Museiförening respektive Strömstads Historieförening. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2017-11-13 
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MEDBORGARFÖRSLAG

Till 
Kommunfullmäktige i Strömstads kommun

PLACERING AV BYST AV EMELIE FLYGARE-CARLÈN

Emelie Flygare-Carlén är en historiskt betydelsefull kvinna och var under sin tid en mycket erkänd 
författare inte bara i Sverige utan också utanför Sveriges gränser. Hon var född i Strömstad och 
förtjänar att uppmärksammas särskilt i den stad där hon var född. Det görs för närvarande en film 
om hennes liv och det gör att hennes person kommer att vara i fokus under en tid. 

Undertecknade önskar väcka frågan om bysten av Emelie Flygare-Carlén är rätt placerad. Bysten, 
som är gjord av Carl Fagerberg, är för närvarande placerad i  den lilla park, som har författarens 
namn, och som ligger mellan Strömstads kyrka och Karlsgatan. Bysten är svår att upptäcka för den 
som inte vet precis var den står och där finns inget stort flöde av vare sig kringboende eller 
besökare. Platsen har i stor utsträckning karaktären av genväg för personer med lokalkännedom. Nu
när hennes författarskap lyfts fram, bl a genom filmen som görs, så vore det naturligt att i samband 
med detta också flytta statyn till en mera framträdande plats t ex till någon av stadens övriga parker 
eller torg.

Om Kommunfullmäktige anser att det finns anledning att gå vidare med förslaget bör frågan  
ytterligare utredas. De juridiska förutsättningarna måste klaras ut t ex vad gäller ägandet av statyn 
och om det finns juridiska hinder för en förflyttning. Dessutom bör ytterligare intressenters 
synpunkter på placeringen efterhöras.

Undertecknades förslag om förflyttning av bysten görs som privatpersoner men initiativet har 
tillkommit då vi dessutom är ordförande i Strömstads Hembygds- och Museiförening respektive 
Strömstads Historieförening.

Strömstad 2017-11-13

Mailis Cavalli-Björkman Rolf Lindqvist
Hiertagatan 10 Stenhuggaregatan 4
452 31 STRÖMSTAD 452 35 STRÖMSTAD
Mobiltelefonnummer: +46703511080 Mobiltelefonnummer: +46739639993
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KF §129                        Dnr: KS/2017-0597 

Motion om nybyggnad/utbyggnad av gång- och cykelväg till 
Seläter  

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att remittera motionen till tekniska nämnden för yttrande 

Sammanfattning av ärendet 
Siwert Hjalmarsson m.fl. från nya Moderaterna har inkommit med en motion där 
det anger att ”Vi moderater önskar att Strömstads kommun bygger ut gång- och 
cykelvägen från Seläter Camping fram till Seläter samt att gång- och cykelvägen från 
Ånneröd rondellen fram till Seläter utrustas med belysning”. 

Beslutsunderlag 
Motion 2017-10-25 
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KF §130                         Dnr: KS/2017-0122 

Svar på Motion - om ett öppet och tryggt Strömstad  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att motionen anses besvarad 

Beslutsmotivering 
En handlingsplan som skall verka för ett långsiktigt öppet och tryggt Strömstad 
redan inryms i brottsförebyggande rådets åtagandeplan, samt att arbetet med 
Kulturhus i Strömstad, där fritidsverksamhet för ungdomar kommer att integreras, 
kommer att fylla det behov som finns 

Sammanfattning av ärendet 
Nya moderaterna har inkommit med en motion där de anger att i Strömstad ska 
alla känna sig trygga - oavsett ålder, kön eller etnicitet. ”Alla medborgare har rätt 
att kräva ett tryggt samhälle där alla trivs. Strömstads moderater upplever att 
känslan av trygghet dramatiskt har minskat, det är en utveckling som vi inte kan 
eller kommer acceptera. 
Moderaterna yrkar på att; En handlingsplan utarbetas som skall verka för ett 
långsiktigt öppet och tryggt Strömstad. En trygghets-jourbil samt en ökad belysning 
med strategisk placering med utgångspunkt i en medborgardialog (likt dialogen vid 
genomförandet av utomhusgymmet). 

Ärendets beredning 
Socialnämndens, Brottsförebyggande rådets, Folkhälsorådets och Tekniska 
nämndens inställning beträffande en handlingsplan som skall verka för ett 
långsiktigt öppet och tryggt Strömstad är att detta redan inryms i 
brottsförebyggande rådets åtagandeplan, som bygger på samverkan mellan bl.a. 
socialtjänst, polis, skola, folkhälsoråd. Även frågor om trygghets- jourbil och ökad  
belysning är lämpliga att lyftas där. 

Beträffande behovet av en social fritidsverksamhet riktad till ungdomar i Strömstad 
instämmer Socialnämnden i att det finns behov av en sådan. Det pågår ett 
omfattande utvecklings- och planeringsarbete kring fritidsgårdsverksamheten och 
etableringen av kommunens kulturhus, där fritidsverksamheten för ungdomar 
kommer att fylla det behovs som finns. 

Under förutsättning att Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-19 beslutar att 
ställa sig bakom förvaltningschefens tjänsteskrivelse anser även BUN att motionen 
anses besvarad. Det pågår ett omfattande utvecklings- och planeringsarbete kring 
fritidsgårdsverksamheten. Den nya fritidsgårdsverksamheten startar efter årsskiftet 
och kommer att konkret kontinuerligt ungdomsverksamhet. Kulturskolan har idag 
en bred verksamhet med möjlighet till kurser i musik, dans, drama och media. 
Denna verksamhet är också kontinuerlig och konkret. 
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Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2017-11-08 § 141 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-25  § 172 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-20 signerad Terése Lomgård, Folkhälsostrateg 
Protokollsutdrag BUNau, 2017-09-27 
Protokollsutdrag TN § 79, 2017-09-12 
Protokollsutdrag SN § 80, 2017-05-18 
Brottsförebyggande rådet, 2017-04-24 
Protokollsutdrag KSfhr § 20, 2017-04-24 
Protokollsutdrag KF § 37, 2017-03-23 
Motion 2017-02-20 
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KS § 141 
KSAU § 172                         Dnr: KS/2017-0122 

Svar på Motion - om ett öppet och tryggt Strömstad  

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att motionen anses besvarad 

Beslutsmotivering 
En handlingsplan som skall verka för ett långsiktigt öppet och tryggt Strömstad redan 
inryms i brottsförebyggande rådets åtagandeplan, samt att arbetet med Kulturhus i 
Strömstad, där fritidsverksamhet för ungdomar kommer att integreras, kommer att 
fylla det behov som finns 

Sammanfattning av ärendet 
Nya moderaterna har inkommit med en motion där de anger att i Strömstad ska alla 
känna sig trygga - oavsett ålder, kön eller etnicitet. ”Alla medborgare har rätt att 
kräva ett tryggt samhälle där alla trivs. Strömstads moderater upplever att känslan av 
trygghet dramatiskt har minskat, det är en utveckling som vi inte kan eller kommer 
acceptera. 
Moderaterna yrkar på att; En handlingsplan utarbetas som skall verka för ett 
långsiktigt öppet och tryggt Strömstad. En trygghets-jourbil samt en ökad belysning 
med strategisk placering med utgångspunkt i en medborgardialog (likt dialogen vid 
genomförandet av utomhusgymmet). 

Ärendets beredning 
Socialnämndens, Brottsförebyggande rådets, Folkhälsorådets och Tekniska 
nämndens inställning beträffande en handlingsplan som skall verka för ett långsiktigt 
öppet och tryggt Strömstad är att detta redan inryms i brottsförebyggande rådets 
åtagandeplan, som bygger på samverkan mellan bl.a. socialtjänst, polis, skola, 
folkhälsoråd. Även frågor om trygghets- jourbil och ökad  belysning är lämpliga att 
lyftas där. 

Beträffande behovet av en social fritidsverksamhet riktad till ungdomar i Strömstad 
instämmer Socialnämnden i att det finns behov av en sådan. Det pågår ett 
omfattande utvecklings- och planeringsarbete kring fritidsgårdsverksamheten och 
etableringen av kommunens kulturhus, där fritidsverksamheten för ungdomar 
kommer att fylla det behovs som finns. 

Under förutsättning att Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-19 beslutar att ställa 
sig bakom förvaltningschefens tjänsteskrivelse anser även BUN att motionen anses 
besvarad. Det pågår ett omfattande utvecklings- och planeringsarbete kring 
fritidsgårdsverksamheten. Den nya fritidsgårdsverksamheten startar efter årsskiftet 
och kommer att konkret kontinuerligt ungdomsverksamhet. Kulturskolan har idag en 
bred verksamhet med möjlighet till kurser i musik, dans, drama och media. Denna 
verksamhet är också kontinuerlig och konkret. 
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Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-25 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-20 signerad Terése Lomgård, Folkhälsostrateg 
Protokollsutdrag BUNau, 2017-09-27 
Protokollsutdrag TN § 79, 2017-09-12 
Protokollsutdrag SN § 80, 2017-05-18 
Brottsförebyggande rådet, 2017-04-24 
Protokollsutdrag KSfhr § 20, 2017-04-24 
Protokollsutdrag KF § 37, 2017-03-23 
Motion 2017-02-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att motionen anses besvarad med motivering att en handlingsplan som skall verka för 
ett långsiktigt öppet och tryggt Strömstad redan inryms i brottsförebyggande rådets 
åtagandeplan, samt att arbetet med Kulturhus i Strömstad, där fritidsverksamhet för 
ungdomar kommer att integreras, kommer att fylla det behov som finns 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Siwert Hjalmarsson (M) med bifall av Ronnie Brorsson (S) yrkar på att motionen ska 
bifallas. 

Peter Dafteryd (C), Margareta Fredriksson (L) och Hans-Inge Sältenberg (C) bifaller 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande ställer Siwert Hjalmarssons (M) yrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att avslå Siwert Hjalmarssons yrkande 
 
Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 
Den som röstar för att avslå Siwert Hjalmarssons yrkande röstar ja. 
Den som röstar för att bifalla Siwert Hjalmarssons yrkande röstar nej. 
 
 
Strömstads kommun Omröstningsprotokoll §  
Kommunstyrelsen 2017-11-08 
Nr Ledamot Parti Ersättare Ja Nej Avstår 

1 Peter Dafteryd C   x   
2 Hans-Inge Sältenberg C   x   
3 Anna-Lena Carlsson C   x   
4 Margareta Fredriksson L  x   
5 Anette Andersson L   x   
6 Bengt Bivrin MP   x   
7 Ronnie Brorsson S    x  
8 Lena Martinsson S  Leif Andersson  x  
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9 Kent Hansson S    x  
10 Siwert Hjalmarsson M    x  
11 Mattias Gustafsson SD   x   
  Summa 7 4  

 
Omröstningen utfaller med 7 ja-röster och 4 nej-röster.  
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå  Siwert Hjalmarssons 
yrkande 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
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KSAU § 172                         Dnr: KS/2017-0122 

Svar på Motion - om ett öppet och tryggt Strömstad  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att motionen anses besvarad 

Beslutsmotivering 
En handlingsplan som skall verka för ett långsiktigt öppet och tryggt Strömstad redan 
inryms i brottsförebyggande rådets åtagandeplan, samt att arbetet med Kulturhus i 
Strömstad, där fritidsverksamhet för ungdomar kommer att integreras, kommer att 
fylla det behov som finns 

Sammanfattning av ärendet 
Nya moderaterna har inkommit med en motion där de anger att i Strömstad ska alla 
känna sig trygga - oavsett ålder, kön eller etnicitet. ”Alla medborgare har rätt att 
kräva ett tryggt samhälle där alla trivs. Strömstads moderater upplever att känslan av 
trygghet dramatiskt har minskat, det är en utveckling som vi inte kan eller kommer 
acceptera. 
Moderaterna yrkar på att; En handlingsplan utarbetas som skall verka för ett 
långsiktigt öppet och tryggt Strömstad. En trygghets-jourbil samt en ökad belysning 
med strategisk placering med utgångspunkt i en medborgardialog (likt dialogen vid 
genomförandet av utomhusgymmet). 

Ärendets beredning 
Socialnämndens, Brottsförebyggande rådets, Folkhälsorådets och Tekniska 
nämndens inställning beträffande en handlingsplan som skall verka för ett långsiktigt 
öppet och tryggt Strömstad är att detta redan inryms i brottsförebyggande rådets 
åtagandeplan, som bygger på samverkan mellan bl.a. socialtjänst, polis, skola, 
folkhälsoråd. Även frågor om trygghets- jourbil och ökad  belysning är lämpliga att 
lyftas där. 

Beträffande behovet av en social fritidsverksamhet riktad till ungdomar i Strömstad 
instämmer Socialnämnden i att det finns behov av en sådan. Det pågår ett 
omfattande utvecklings- och planeringsarbete kring fritidsgårdsverksamheten och 
etableringen av kommunens kulturhus, där fritidsverksamheten för ungdomar 
kommer att fylla det behovs som finns. 

Under förutsättning att Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-19 beslutar att ställa 
sig bakom förvaltningschefens tjänsteskrivelse anser även BUN att motionen anses 
besvarad. Det pågår ett omfattande utvecklings- och planeringsarbete kring 
fritidsgårdsverksamheten. Den nya fritidsgårdsverksamheten startar efter årsskiftet 
och kommer att konkret kontinuerligt ungdomsverksamhet. Kulturskolan har idag en 
bred verksamhet med möjlighet till kurser i musik, dans, drama och media. Denna 
verksamhet är också kontinuerlig och konkret. 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/


               

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (24) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-10-25 KS/2017-0404 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-20 signerad Terése Lomgård, Folkhälsostrateg 
Protokollsutdrag BUNau, 2017-09-27 
Protokollsutdrag TN § 79, 2017-09-12 
Protokollsutdrag SN § 80, 2017-05-18 
Brottsförebyggande rådet, 2017-04-24 
Protokollsutdrag KSfhr § 20, 2017-04-24 
Protokollsutdrag KF § 37, 2017-03-23 
Motion 2017-02-20 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att motionen anses besvarad med motivering att 
en handlingsplan som skall verka för ett långsiktigt öppet och tryggt Strömstad redan 
inryms i brottsförebyggande rådets åtagandeplan, samt att arbetet med Kulturhus i 
Strömstad, där fritidsverksamhet för ungdomar kommer att integreras, kommer att 
fylla det behov som finns. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunledningsförvaltningens förslag till beslut antas och 
finner att så sker.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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Motion om ett öppet och tryggt Strömstad från Nya 
Moderaterna - yttrande

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Motionen anses besvarad med motivering att
en handlingsplan som skall verka för ett långsiktigt öppet och tryggt Strömstad 
redan inryms i brottsförebyggande rådets åtagandeplan, samt att arbetet med 
Kulturhus i Strömstad, där fritidsverksamhet för ungdomar kommer att integreras, 
kommer att fylla det behov som finns.

Sammanfattning av ärendet
Nya moderaterna har inkommit med en motion där de anger att i Strömstad ska 
alla känna sig trygga - oavsett ålder, kön eller etnicitet. ”Alla medborgare har rätt 
att kräva ett tryggt samhälle där alla trivs. Strömstads moderater upplever att 
känslan av trygghet dramatiskt har minskat, det är en utveckling som vi inte kan 
eller kommer acceptera .

På många orter i Sverige upplever unga och gamla rädsla att vara ute själva på 
kvällarna, även i Strömstad oroas människor för överfall och kriminalitet. Denna 
utveckling måste stoppas ! Vi kommer aldrig acceptera att vårt samhälle dräneras 
på de goda initiativen och den positiva kraften där ett tryggt samhälle utgör 
grunden för välmående och stabilitet.

Tillsammans ska vi säkerställa att Strömstad är, och upplevs, som tryggt och 
säkert- även på kvällstid, oavsett om man är ung eller gammal.

Vi behöver fler poliser i vår kommun. Det är inte acceptabelt att så få poliser ska 
täcka ett alldeles för stort geografiskt område, en besparing på bekostnad av 
Strömstabornas trygghet och säkerhet.

Strömstad behöver också säkerställa att det finns en social verksamhet för våra 
ungdomar som attraherar och bidrar till en meningsfull fritid. Idag är det svårt att 
nämna någon konkret kontinuerlig ungdomsverksamhet som exempelvis riktar sig 
till målgruppen ungdomar mellan 12 - 15 år.

Tiden är knapp, vi måste agera kraftfullt och inkludera alla berörda såsom skola, 
polis, socialtjänst, föreningsliv och näringsliv, allt för att säkra upp ett tryggt och 
öppet lokalsamhälle.”

 Moderaterna yrkar att

• En handlingsplan utarbetas som skall verka för ett långsiktigt öppet och tryggt 
Strömstad.

Kommunstyrelsen
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• Trygghets-jourbil 

• En ökad belysning med strategisk placering med utgångspunkt i en

medborgardialog (likt dialogen vid genomförandet av utomhusgymmet).

Ärendet
Socialnämndens, Brottsförebyggande rådets, Folkhälsorådets och Tekniska 
nämndens inställning beträffande en handlingsplan som skall verka för ett 
långsiktigt öppet och tryggt Strömstad är att detta redan inryms i 
brottsförebyggande rådets åtagandeplan, som bygger på samverkan mellan bl.a. 
socialtjänst, polis, skola, folkhälsoråd. Även frågor om trygghets- jourbil och ökad  
belysning är lämpliga att lyftas där.

Beträffande behovet av en social fritidsverksamhet riktad till ungdomar i 
Strömstad instämmer Socialnämnden i att det finns behov av en sådan. Det pågår 
ett omfattande utvecklings- och planeringsarbete kring fritidsgårdsverksamheten 
och etableringen av kommunens kulturhus, där fritidsverksamheten för ungdomar 
kommer att fylla det behovs som finns.

Under förutsättning att Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-19 beslutar att 
ställa sig bakom förvaltningschefens tjänsteskrivelse anser även BUN att motionen 
anses besvarad. Det pågår ett omfattande utvecklings- och planeringsarbete kring 
fritidsgårds-verksamheten. Den nya fritidsgårdsverksamheten startar efter 
årsskiftet och kommer att konkret kontinuerligt ungdomsverksamhet. 
Kulturskolan har idag en bred verksamhet med möjlighet till kurser i musik, dans, 
drama och media. Denna verksamhet är också kontinuerlig och konkret.

Beslutsunderlag
-Motion 2017-02-20
-Protokollsutdrag KF § 37, 2017-03-23
-Protokollsutdrag KSfhr § 20, 2017-04-24
-Brottsförebyggande rådet, 2017-04-24
-Protokollsutdrag SN § 80, 2017-05-18
-Protokollsutdrag TN § 79, 2017-09-12
-Protokollsutdrag BUNau §  , 2017-09-27
-Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-20 signerad Terése Lomgård, Folkhälsostrateg 

Terése Lomgård
Folkhälsostrateg
0526-191 21
terese.lomgard@stromstad.se

 
 
 
 

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Diariet
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 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-03-23 KS/2017-0039 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KF §37       Dnr: KS/2017-0122 

Motion ett tryggare Strömstad 

Kommunfullmäktiges förslag till kommunfullmäktiges beslut 
att remittera motionen till kommunstyrelsen, socialnämnden, tekniska nämnden, barn- och 
utbildningsnämnden, folkhälsorådet och till brottsförebyggande rådet för yttrande. 

att kommunstyrelsen har samordningsansvaret. 

Sammanfattning av ärendet 
Nya moderaterna har inkommit med en motion där de anger att i Strömstad ska alla känna 
sig trygga - oavsett ålder, kön eller etnicitet. Alla medborga re har rätt att kräva ett tryggt 
samhälle där alla trivs. Strömstads moderater upplever att känslan av trygghet 
dramatiskt har minskat, det är en utveckling som vi inte kan eller kommer acceptera . 
På många orter i Sverige upplever unga och gamla rädsla att vara ute själva på kvällarna, 
även i Strömstad oroas människor för överfall och kriminalitet. Denna utveckling måste 
stoppas ! Vi kommer aldrig acceptera att vårt samhälle dräneras på de goda initiativen och 
den positiva kraften där ett tryggt samhälle utgör grunden för välmående och stabilitet. 
Tillsammans ska vi säkerställa att Strömstad är, och upplevs, som tryggt och säkert- även på 
kvällstid, oavsett om man är ung eller gammal. 
Vi behöver fler poliser i vår kommun. Det är inte acceptabelt att så få poliser ska täcka ett 
alldeles för stort geografiskt område, en besparing på bekostnad av Strömstabornas 
trygghet och säkerhet. 
Strömstad behöver också säkerställa att det finns en social verksamhet för våra ungdomar 
som attraherar och bidrar till en meningsfull fritid. Idag är det svårt att nämna någon 
konkret kontinuerlig ungdomsverksamhet som exempelvis riktar sig till målgruppen 
ungdomar mellan 12 - 15 år. 
Tiden är knapp, vi måste agera kraftfullt och inkludera alla berörda såsom skola, polis, 
socialtjänst, föreningsliv och näringsliv, allt för att säkra upp ett tryggt och öppet 
lokalsamhälle.  
 
Vi i moderaterna yrkar att 
• En handlingsplan utarbetas som skall verka för ett långsiktigt öppet och tryggt Strömstad. 
• Trygghets-jourbil (se bilaga 1) 
• En ökad belysning med strategisk placering (se bilaga 2) med utgångspunkt i en 
medborgardialog (likt dialogen vid genomförandet av utomhusgymmet). 

Beslutsunderlag 
Motion 2017-02-20 
 
Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut 
att remittera motionen till kommunstyrelsen, socialnämnden, tekniska nämnden, barn- och 
utbildningsnämnden, folkhälsorådet och till brottsförebyggande rådet för yttrande. 
att kommunstyrelsen har samordningsansvaret. 
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 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-03-23 KS/2017-0039 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Siwert Hjalmarsson (M) föreslår ett tilläggsyrkande att motionen även ska skickas till 
Brottsförebyggande rådet för yttrande. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut med Siwert 
Hjalmarssons tilläggsyrkande antas och finner att så sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
Socialnämnden 
Tekniska nämnden  
Barn- och utbildningsnämnden  
Folkhälsorådet  
Brottsförebyggande rådet  
 
 



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Folkhälsorådet 
Sammanträdesdatum
2017-04-24

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-191 24
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10
452 80 Strömstad

KS/2017-0122

KSfhr §20 Motion ett tryggare Strömstad

Folkhälsorådets beslut
att motionen anses besvarad med motivering att 
en handlingsplan finns redan framtagen i form av Brottsförebyggande rådets 
åtgärdsplan där en rad åtgärder ska genomföras under 2017, tex 
trygghetsvandringar, medborgardialog, medborgarlöften etc.

att en översyn visar att det inom Strömstads kommun redan finns befintliga 
handlingsplaner som lever upp till de frågeställningar som motionen ställer.

att motionen därmed anses besvarad

Sammanfattning av ärendet
Nya Moderaterna har inkommit med en motion gällande trygghet i Strömstad. De 
yrkar på att en handlingsplan ska utarbetas som verkar för ett långsiktigt öppet 
och tryggt Strömstad en trygghets-jourbil samt ökad belysning med strategisk 
placering med utgångspunkt i medborgardialog.

Enligt nya moderaterna har känslan av trygghet dramatiskt minskat i Strömstad. 
Människor oroar sig för överfall och kriminalitet. En utveckling som måste 
stoppas.

Enligt den lokala trygghetsundersökning som genomfördes under hösten 2016  
har förekomsten av oprovocerat våld medfört en försämrad upplevd trygghet 
bland Strömstadsborna. De grupper som upplever störst grad av otrygghet är 
kvinnor och äldre. Det våld som förekommit har i stort sett uteslutande drabbat 
yngre samt medelålders män.
Det är skillnad på upplevd trygghet samt faktisk trygghet. De som upplever störst 
otrygghet är den del av befolkningen som inte vistas i de miljöer där risken för att 
utsättas för brott är som störst.

Sedan 2010 sluts årligen en samverkansöverenskommelse mellan kommun och 
polis. Syftet med samverkansöverenskommelsen är att effektivisera det 
brottsförebyggande arbetet i Strömstads kommun genom att vidmakthålla och 
utveckla samarbetet mellan kommun och polis.

Ett av de prioriterade områdena för 2017 är trygghet.

Samverkansöverenskommelsen mynnar ut i medborgarlöften. Medborgarlöften 
handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i ett område upplever som 
viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra.

Medborgarlöften syftar till ett effektivare brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbete genom att bygga förtroende samt engagera och 
involvera medborgare tillsammans med lokalsamhällets aktörer.

Medborgalöften för 2017: 
• Polisen ska utifrån lokal problem- och lägesbild genomföra riktade insatser mot 



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Folkhälsorådet 
Sammanträdesdatum
2017-04-24

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-191 24
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10
452 80 Strömstad

narkotika. Kommunen bedriver ett löpande förebyggande ANDT arbete (alkohol, 
narkotika, droger, tobak).

• Polisen ska HotSpot*-patrullera platser som utifrån lokal problem- och lägesbild 
upplevs    som otrygga samt förebygga våld i offentlig miljö. Kommunen bistår 
löpande med information om otrygga platser och områden. Kommun och polis 
genomför gemensamt minst en trygghetsvandring under 2017.

* Hot spots är platser som är mer utsatta för brott än andra.

• Polis ska genomföra kontroller av störande eller olaglig trafik samt allmänt 
trafikbeteende. Fokus blir på de platser i kommunen som i medborgardialogerna 
särskilt utpekats som otrygga ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Under året kommer ett flertal trygghetsvandringar att genomföras i samverkan 
med teknisk förvaltning. Belysning är en av de delar som ingår i en 
trygghetsvandring.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-04-10
Motion om ett öppet och tryggt Strömstad från Nya Moderaterna

Presidiets förslag till beslut
Presidiet föreslår Folkhälsorådet besluta 
att motionen anses besvarad med motivering att  
en handlingsplan finns redan framtagen i form av Brottsförebyggande rådets 
åtgärdsplan där en rad åtgärder ska genomföras under 2017, tex 
trygghetsvandringar, medborgardialog, medborgarlöften etc.

att en översyn visar att det inom Strömstads kommun redan finns befintliga 
handlingsplaner som lever upp till de frågeställningar som motionen ställer.

att motionen därmed anses besvarad

Beslutet skickas till
Diariet 
Kommunstyrelsen
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Motion om ett öppet och tryggt Strömstad från Nya 
Moderaterna

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att motionen anses besvarad med motivering att en handlingsplan redan finns 
framtagen i form av Brottsförebyggande rådets åtgärdsplan där en rad åtgärder 
ska genomföras under 2017, tex trygghetsvandringar, medborgardialog, 
medborgarlöften etc.

Sammanfattning av ärendet
Nya Moderaterna har inkommit med en motion gällande trygghet i Strömstad. De 
yrkar på att en handlingsplan ska utarbetas som verkar för ett långsiktigt öppet 
och tryggt Strömstad en trygghets-jourbil samt ökad belysning med strategisk 
placering med utgångspunkt i medborgardialog.

Enligt nya moderaterna har känslan av trygghet dramatiskt minskat i Strömstad. 
Människor oroar sig för överfall och kriminalitet. En utveckling som måste 
stoppas.

Enligt den lokala trygghetsundersökning som genomfördes under hösten 2016  
har förekomsten av oprovocerat våld medfört en försämrad upplevd trygghet 
bland Strömstadsborna. De grupper som upplever störst grad av otrygghet är 
kvinnor och äldre. Det våld som förekommit har i stort sett uteslutande drabbat 
yngre samt medelålders män.

Det är skillnad på upplevd trygghet samt faktisk trygghet. De som upplever störst 
otrygghet är den del av befolkningen som inte vistas i de miljöer där risken för att 
utsättas för brott är som störst.

Sedan 2010 sluts årligen en samverkansöverenskommelse mellan kommun och 
polis. Syftet med samverkansöverenskommelsen är att effektivisera det 
brottsförebyggande arbetet i Strömstads kommun genom att vidmakthålla och 
utveckla samarbetet mellan kommun och polis.

Ett av de prioriterade områdena för 2017 är trygghet.

Samverkansöverenskommelsen mynnar ut i medborgarlöften. Medborgarlöften 
handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i ett område upplever som 
viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra.

Brottsförebyggande rådet
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Medborgarlöften syftar till ett effektivare brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbete genom att bygga förtroende samt engagera och 
involvera medborgare tillsammans med lokalsamhällets aktörer.

Medborgalöften för 2017: 

• Polisen ska utifrån lokal problem- och lägesbild genomföra riktade insatser mot 
narkotika. Kommunen bedriver ett löpande förebyggande ANDT arbete (alkohol, 
narkotika, droger, tobak).

• Polisen ska HotSpot*-patrullera platser som utifrån lokal problem- och lägesbild 
upplevs    som otrygga samt förebygga våld i offentlig miljö. Kommunen bistår 
löpande med information om otrygga platser och områden. Kommun och polis 
genomför gemensamt minst en trygghetsvandring under 2017.

* Hot spots är platser som är mer utsatta för brott än andra.

• Polis ska genomföra kontroller av störande eller olaglig trafik samt allmänt 
trafikbeteende. Fokus blir på de platser i kommunen som i medborgardialogerna 
särskilt utpekats som otrygga ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Under året kommer ett flertal trygghetsvandringar att genomföras i samverkan 
med teknisk förvaltning. Belysning är en av de delar som ingår i en 
trygghetsvandring.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-04-10
Motion om ett öppet och tryggt Strömstad från Nya Moderaterna

Terése Lomgård
Folkhälsostateg
0526-191 21
terese.lomgard@stromstad.se

 
 
 
 

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Diariet
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Yttrande avseende motion ”Ett tryggare Strömstad”

Socialförvaltningens förslag till beslut
Att anta yttrandet och översända det till Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Nya moderaterna har inkommit med en motion där de anger att i Strömstad ska 
alla känna sig trygga - oavsett ålder, kön eller etnicitet. ”Alla medborgare har rätt 
att kräva ett tryggt samhälle där alla trivs. Strömstads moderater upplever att 
känslan av trygghet dramatiskt har minskat, det är en utveckling som vi inte kan 
eller kommer acceptera .
På många orter i Sverige upplever unga och gamla rädsla att vara ute själva på 
kvällarna, även i Strömstad oroas människor för överfall och kriminalitet. Denna 
utveckling måste stoppas ! Vi kommer aldrig acceptera att vårt samhälle dräneras 
på de goda initiativen och den positiva kraften där ett tryggt samhälle utgör 
grunden för välmående och stabilitet.
Tillsammans ska vi säkerställa att Strömstad är, och upplevs, som tryggt och 
säkert- även på kvällstid, oavsett om man är ung eller gammal.
Vi behöver fler poliser i vår kommun. Det är inte acceptabelt att så få poliser ska 
täcka ett alldeles för stort geografiskt område, en besparing på bekostnad av 
Strömstabornas trygghet och säkerhet.
Strömstad behöver också säkerställa att det finns en social verksamhet för våra 
ungdomar som attraherar och bidrar till en meningsfull fritid. Idag är det svårt att 
nämna någon konkret kontinuerlig ungdomsverksamhet som exempelvis riktar sig 
till målgruppen ungdomar mellan 12 - 15 år.
Tiden är knapp, vi måste agera kraftfullt och inkludera alla berörda såsom skola, 
polis, socialtjänst, föreningsliv och näringsliv, allt för att säkra upp ett tryggt och 
öppet lokalsamhälle.”

 Moderaterna yrkar att
• En handlingsplan utarbetas som skall verka för ett långsiktigt öppet och tryggt 
Strömstad.
• Trygghets-jourbil (se bilaga 1)
• En ökad belysning med strategisk placering (se bilaga 2) med utgångspunkt i en
medborgardialog (likt dialogen vid genomförandet av utomhusgymmet).

Ärendet
Socialnämndens inställning beträffande en handlingsplan som skall verka för ett 
långsiktigt öppet och tryggt Strömstad är att detta redan inryms i 
brottsförebyggande rådets åtagandeplan, som bygger på samverkan mellan bl.a. 
socialtjänst, polis, skola, folkhälsoråd. Även frågor om trygghets- jourbil och ökad  
belysning är lämpliga att lyftas där.

Socialnämnden
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Socialförvaltningen 2017-04-25 Dnr: SN/2017-0126
Administrativ avdelning

Beträffande behovet av en social fritidsverksamhet riktad till ungdomar i 
Strömstad instämmer Socialnämnden i att det finns behov av en sådan. 
Socialnämnden besvarade 2016 01 09 en motion från moderaterna beträffande 
situationen gällande droger i Strömstads kommun, där frågan lyftes om avsaknad 
av fritidsverksamhet för ungdomar. Socialnämndens inställning kvarstår:

”I moderaternas motion kan vi bekräfta avsaknaden av ett varierat utbud av 
arenor och mötesplatser för befolkningen i Strömstad. De alternativ som står till 
buds kvällstid, oberoende av vilken åldersgrupp man tillhör, är restauranger med 
serveringstillstånd alternativt det föreningslivet erbjuder och då i första hand 
idrottsföreningarna. Har man lust och den ekonomiska möjligheten att utöva 
någon form av sport finns många alternativ.

Vi ser dock att det finns människor, däribland unga människor, som har behov av 
att kunna träffas, umgås, fika till ett rimligt pris, utöva olika typer av kulturella 
aktiviteter och för dessa finns idag ingen naturlig mötesplats.  Kanal ung finns som 
ett alternativ, men har troligtvis på grund av sin placering mest lockat till sig 
gymnasieungdomar. En mer central placering vore värdefull. Det är dock viktigt 
att denna mötesplats har ett strukturerat och meningsfullt innehåll, att det finns 
mål och politisk förankring samt att det blir en verksamhet som är en del av allt 
det övriga arbete som bedrivs riktat till unga i Strömstad. Detta med tanke på de 
grupper som är i behov av mer riktade insatser.

Det pågår ett arbete runt att starta ett kulturhus i Strömstad, vilket skulle vara ett 
mycket välkommet tillskott i staden. Att integrera fritidsverksamhet för ungdomar 
i de planerna skulle innebära en möjlighet för människor i Strömstad att mötas 
oberoende av ålder, kön, etnicitet, etc. i en verksamhet där kulturen är navet. ”

Arbetet med ett Kulturhus i Strömstad, där fritidsverksamhet för ungdomar 
kommer att integreras, har i dagsläget kommit en bit längre och Socialnämndens 
förhoppning är att detta kommer att fylla det behov som finns.

Beslutsunderlag
-Motion 2017-02-20
-Protokollsutdrag KF § 37, 2017-03-23
-Yttrande avseende Motion om förebyggande åtgärder gällande droger i 
Strömstads Kommun, 2016-01-09

Anna Almén Monika Birgersson
Verksamhetschef IFO Socialchef
0526-194 84 0526-190 00
anna.almen@stromstad.se monica.birgersson@stromstad.se

Beslutet skickas till
SN Diarie
Kommunstyrelsen
Samordnare Therese Lomgård

mailto:anna.almen@stromstad.se
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Brottsförebyggande rådet
Sammanträdesdatum
2017-04-24

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-191 24
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10
452 80 Strömstad

KS/2017-0122

Motion ett tryggare Strömstad

Brottförebyggande rådets beslut
att motionen anses besvarad med motivering att 
en handlingsplan finns redan framtagen i form av Brottsförebyggande rådets 
åtgärdsplan där en rad åtgärder ska genomföras under 2017, tex 
trygghetsvandringar, medborgardialog, medborgarlöften etc.

att en översyn visar att det inom Strömstads kommun redan finns befintliga 
handlingsplaner som lever upp till de frågeställningar som motionen ställer.

att motionen därmed anses besvarad

Sammanfattning av ärendet
Nya Moderaterna har inkommit med en motion gällande trygghet i Strömstad. De 
yrkar på att en handlingsplan ska utarbetas som verkar för ett långsiktigt öppet 
och tryggt Strömstad en trygghets-jourbil samt ökad belysning med strategisk 
placering med utgångspunkt i medborgardialog.

Enligt nya moderaterna har känslan av trygghet dramatiskt minskat i Strömstad. 
Människor oroar sig för överfall och kriminalitet. En utveckling som måste 
stoppas.

Enligt den lokala trygghetsundersökning som genomfördes under hösten 2016  
har förekomsten av oprovocerat våld medfört en försämrad upplevd trygghet 
bland Strömstadsborna. De grupper som upplever störst grad av otrygghet är 
kvinnor och äldre. Det våld som förekommit har i stort sett uteslutande drabbat 
yngre samt medelålders män.
Det är skillnad på upplevd trygghet samt faktisk trygghet. De som upplever störst 
otrygghet är den del av befolkningen som inte vistas i de miljöer där risken för att 
utsättas för brott är som störst.

Sedan 2010 sluts årligen en samverkansöverenskommelse mellan kommun och 
polis. Syftet med samverkansöverenskommelsen är att effektivisera det 
brottsförebyggande arbetet i Strömstads kommun genom att vidmakthålla och 
utveckla samarbetet mellan kommun och polis.

Ett av de prioriterade områdena för 2017 är trygghet.

Samverkansöverenskommelsen mynnar ut i medborgarlöften. Medborgarlöften 
handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i ett område upplever som 
viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra.

Medborgarlöften syftar till ett effektivare brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbete genom att bygga förtroende samt engagera och 
involvera medborgare tillsammans med lokalsamhällets aktörer.

Medborgalöften för 2017: 
• Polisen ska utifrån lokal problem- och lägesbild genomföra riktade insatser mot 
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Brottsförebyggande rådet
Sammanträdesdatum
2017-04-24

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-191 24
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10
452 80 Strömstad

narkotika. Kommunen bedriver ett löpande förebyggande ANDT arbete (alkohol, 
narkotika, droger, tobak).

• Polisen ska HotSpot*-patrullera platser som utifrån lokal problem- och lägesbild 
upplevs    som otrygga samt förebygga våld i offentlig miljö. Kommunen bistår 
löpande med information om otrygga platser och områden. Kommun och polis 
genomför gemensamt minst en trygghetsvandring under 2017.

* Hot spots är platser som är mer utsatta för brott än andra.

• Polis ska genomföra kontroller av störande eller olaglig trafik samt allmänt 
trafikbeteende. Fokus blir på de platser i kommunen som i medborgardialogerna 
särskilt utpekats som otrygga ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Under året kommer ett flertal trygghetsvandringar att genomföras i samverkan 
med teknisk förvaltning. Belysning är en av de delar som ingår i en 
trygghetsvandring.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-04-10
Motion om ett öppet och tryggt Strömstad från Nya Moderaterna

Beslutet skickas till
Diariet 
Kommunstyrelsen
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Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2017-09-12

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-191 85
Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-194 31
452 80 Strömstad

TN/2017-0292

TN § 79 Motion ett tryggare Strömstad - yttrande

Tekniska nämndens beslut
att motionens ärenden hanteras av Brottsförebyggande rådet där representanter 
för tekniska förvaltningen och tekniska nämnden ingår.

Sammanfattning av ärendet
Nya Moderaterna har inkommit med en motion där de anger att i Strömstad ska 
alla känna sig trygga – oavsett ålder, kön eller etnicitet.

 Moderaterna yrkar att
En handlingsplan utarbetas som skall verka för ett långsiktigt öppet och tryggt 
Strömstad.
Trygghets-jourbil
En ökad belysning med strategisk placering med utgångspunkt i en 
medborgardialog (likt dialogen vid genomförandet av utomhusgymmet).

Beslutsunderlag
Motion ”Ett tryggare Strömstad” KS/2017-0122, 2017-02-20
Protokollsunderlag KF § 37, 2017-03-23
Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-04 Yttrande avseende Motion ”Ett tryggare 
Strömstad” signerad Conny Hansson, gatuchef, tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningens förslag till beslut
att motionens ärenden hanteras av Brottsförebyggande rådet.

Förslag till beslut under sammanträdet
Ordförande Åsa Torstensson (C) yrkar att nämnden beslutar att motionens 
ärenden hanteras av Brottsförebyggande rådet där representanter för tekniska 
förvaltningen och tekniska nämnden ingår.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på tekniska förvaltningens förslag och eget 
yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med eget yrkande.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten
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Tekniska förvaltningen 2017-09-04 Dnr: TN/2017-0292
Gatuavdelningen
Conny Hansson, 0526-191 56

STRÖMSTADS KOMMUN

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: tn@stromstad.se Telefon: 0526-191 85 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Prästängsvägen 30 Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-194 31 Org nr: 212000-1405

Yttrande avseende motion ”Ett tryggare Strömstad”

Tekniska förvaltningens förslag till beslut
Motionens ärenden hanteras av Brottsförebyggande rådet 

Sammanfattning av ärendet
Nya Moderaterna har inkommit med en motion där de anger att i Strömstad ska 
alla känna sig trygga – oavsett ålder, kön eller etnicitet.

Moderaterna yrkar att

 En handlingsplan utarbetas som skall verka för ett långsiktigt öppet och 
tryggt Strömstad.

 Trygghets-jourbil (se bilaga 1)

 En ökad belysning med strategisk placering (se bilaga 2) med 
utgångspunkt i en medborgardialog (likt dialogen vid genomförandet av 
utomhusgymmet).

Beslutsunderlag
Motion ”Ett tryggare Strömstad” KS/2017-0122, 2017-02-20
Protokollsunderlag KF § 37, 2017-03-23
Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-04 Yttrande avseende Motion ”Ett tryggare 
Strömstad” signerad Conny Hansson, gatuchef tekniska förvaltningen

Conny Hansson
gatuchef
0526-191 56
Conny.hansson@stromstad.se

Beslutet skickas till
Tekniska nämndens diarie
Kommunfullmäktige

Tekniska nämnden



 

 Kallelse/ärendelista 6 (21) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-11-23 KS/2017-0571 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KF §131    Dnr: KS/2017-0618 

Avsägelse som ersättare i barn- och utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att bevilja Christoffer Andersson (M) entledigande från uppdraget som ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
 Christoffer Andersson (M)har avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse 9 november 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
rakarl01
Ny stämpel 4



Det är ok! Vi tar upp det på kf den 23/11 om moderaterna har förslag på ny ersättare
Ha det gott
//ralf

Från: Christoffer Andersson
Skickat: den 9 november 2017 18:35
Till: Ralf Karlsson <ralf.karlsson@stromstad.se>
Ämne: Avsägning ersättarplats

Hej Ralf.

Vet inte om du är rätt person att ta detta med, i annat fall kanske du kan peka mig
i rätt riktning.

Jag avsäger mig min plats som ersättare i BUN för Moderaterna, på grund av
tidsbrist.

Med vänlig hälsning
Christoffer



Kallelse/ärendelista 7 (21) 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum Diarienummer 
2017-11-23 KS/2017-0571 

Justerandes sign Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

KF §132 Dnr: KS/2017- 

Val av ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

att utse xxx (M) som ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden 
efter Christoffer Andersson (M) som har beviljats entledigande från uppdraget.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Siwert Hjalmarsson (M) föreslår XXX som ny ersättare i barn- och utbildnings-
nämnden. 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
rakarl01
Ny stämpel 5





 

 Kallelse/ärendelista 8 (21) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-11-23 KS/2017-0571 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

      KF §133                          Dnr: KS/2017-0533 

Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och 
avloppsanläggning i området Öddö Skepphället 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att ställa sig bakom tekniska nämndens förslag om fastställelse av området 
Skepphället som en del i Strömstads verksamhetsområde för vatten och avlopp 
enligt bifogat förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
 Området Skepphället på Öddö uppfyller kriterierna enligt Lag (2006:412) om 
allmänna vattentjänster som innebär att kommunen (kommunfullmäktige) är 
skyldig att inrätta VA-verksamhetsområde. Området har angetts som ett prioriterat 
område för en gemensam VA-lösning av miljöavdelningen och omfattar mer än 20-
30 närliggande bostadsfastigheter. 

Bebyggelsen i Skepphället omfattar 51st fastigheter i närhet av varandra och 
uppfyller därmed kriteriet på ett ”större sammanhang” som omnämns i 6§ Lag 
(2006:412) om allmänna vattentjänster. Fastigheter för bostadsändamål inom 
större sammanhang anses i princip alltid ha behov av vattentjänster för 
dricksvatten och spillvatten. 

Geologi och bebyggelsetäthet i en del av området gör att vissa fastigheter även 
omfattas av verksamhetsområde för dagvatten. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2017-11-08  § 131 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-25 § 164 
Protokoll Tekniska nämnden 2017-09-12 
Tjänsteskrivelse Marie Lundin Projektingenjör VA 2017-06-16 
Bilaga 1 Översikt – vattentjänst per fastighet Skepphället 
Bilaga 2 Kartskiss VO Öddö Skeppshället  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
rakarl01
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (34) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-11-08 KS/2017-0449 
       

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-196 78  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KS § 131 
       KSAU § 164                         Dnr: KS/2017-0533 

Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och 
avloppsanläggning i området Öddö Skepphället 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att ställa sig bakom Tekniska nämndens förslag om fastställelse av området 
Skepphället som en del i Strömstads verksamhetsområde för vatten och avlopp enligt 
bifogat förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
 Området Skepphället på Öddö uppfyller kriterierna enligt Lag (2006:412) om 
allmänna vattentjänster som innebär att kommunen (kommunfullmäktige) är skyldig 
att inrätta VA-verksamhetsområde. Området har angetts som ett prioriterat område 
för en gemensam VA-lösning av miljöavdelningen och omfattar mer än 20-30 
närliggande bostadsfastigheter. 

Bebyggelsen i Skepphället omfattar 51st fastigheter i närhet av varandra och 
uppfyller därmed kriteriet på ett ”större sammanhang” som omnämns i 6§ Lag 
(2006:412) om allmänna vattentjänster. Fastigheter för bostadsändamål inom större 
sammanhang anses i princip alltid ha behov av vattentjänster för dricksvatten och 
spillvatten. 

Geologi och bebyggelsetäthet i en del av området gör att vissa fastigheter även 
omfattas av verksamhetsområde för dagvatten. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-25 
Protokoll Tekniska nämnden 2017-09-12 
Tjänsteskrivelse Marie Lundin Projektingenjör VA 2017-06-16 
Bilaga 1 Översikt – vattentjänst per fastighet Skepphället 
Bilaga 2 Kartskiss VO Öddö Skeppshället  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att ställa sig bakom Tekniska nämndens förslag om fastställelse av området 
Skepphället som en del i Strömstads verksamhetsområde för vatten och avlopp enligt 
bifogat förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker 

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/


               

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (24) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-10-25 KS/2017-0404 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

       KSAU § 164                         Dnr: KS/2017-0533 

Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och 
avloppsanläggning i området Öddö Skepphället 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att ställa sig bakom Tekniska nämndens förslag om fastställelse av området 
Skepphället som en del i Strömstads verksamhetsområde för vatten och avlopp enligt 
bifogat förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
 Området Skepphället på Öddö uppfyller kriterierna enligt Lag (2006:412) om 
allmänna vattentjänster som innebär att kommunen (kommunfullmäktige) är skyldig 
att inrätta VA-verksamhetsområde. Området har angetts som ett prioriterat område 
för en gemensam VA-lösning av miljöavdelningen och omfattar mer än 20-30 
närliggande bostadsfastigheter. 

Bebyggelsen i Skepphället omfattar 51st fastigheter i närhet av varandra och 
uppfyller därmed kriteriet på ett ”större sammanhang” som omnämns i 6§ Lag 
(2006:412) om allmänna vattentjänster. Fastigheter för bostadsändamål inom större 
sammanhang anses i princip alltid ha behov av vattentjänster för dricksvatten och 
spillvatten. 

Geologi och bebyggelsetäthet i en del av området gör att vissa fastigheter även 
omfattas av verksamhetsområde för dagvatten. 

Beslutsunderlag 
Protokoll Tekniska nämnden 2017-09-12 
Tjänsteskrivelse Marie Lundin Projektingenjör VA 2017-06-16 
Bilaga 1 Översikt – vattentjänst per fastighet Skepphället 
Bilaga 2 Kartskiss VO Öddö Skeppshället  

Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att ställa sig bakom Tekniska nämndens förslag om fastställelse av området 
Skepphället som en del i Strömstads verksamhetsområde för vatten och avlopp enligt 
bifogat förslag. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Margareta Fredriksson (L) bifaller tekniska nämndens förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska nämndens förslag till beslut antas och finner att så 
sker.  
 
Beslut skickas till; Kommunstyrelsens diarium 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/


PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2017-09-12

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-191 85
Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-194 31
452 80 Strömstad

TN/2017-0203

TN § 78 Fastställelse av verksamhetsområde för 
allmän vatten- och avloppsanläggning i 
området Öddö Skepphället

Tekniska nämndens beslut
att ställa sig bakom Tekniska förvaltningens förslag om fastställelse av området 
Skepphället som en del i Strömstads verksamhetsområde för vatten och avlopp 
enligt bifogat förslag.

att föreslå Kommunfullmäktige fastställa förslaget.

Beslutsmotivering
Området Skepphället på Öddö uppfyller kriterierna enligt Lag (2006:412) om 
allmänna vattentjänster som innebär att kommunen (kommunfullmäktige) är 
skyldig att inrätta VA-verksamhetsområde. Området har angetts som ett 
prioriterat område för en gemensam VA-lösning av miljöavdelningen och omfattar 
mer än 20-30 närliggande bostadsfastigheter.

Sammanfattning av ärendet
Bebyggelsen i Skepphället omfattar 51st fastigheter i närhet av varandra och 
uppfyller därmed kriteriet på ett ”större sammanhang” som omnämns i 6§ Lag 
(2006:412) om allmänna vattentjänster. Fastigheter för bostadsändamål inom 
större sammanhang anses i princip alltid ha behov av vattentjänster för 
dricksvatten och spillvatten.

Geologi och bebyggelsetäthet i en del av området gör att vissa fastigheter även 
omfattas av verksamhetsområde för dagvatten.

Beslutsunderlag
Bilaga 1 Översikt – vattentjänst per fastighet Skepphället
Bilaga 2 Kartskiss VO Öddö Skeppshället 

Tekniska förvaltningens förslag till beslut
att ställa sig bakom Tekniska förvaltningens förslag om fastställelse av området 
Skepphället som en del i Strömstads verksamhetsområde för vatten och avlopp 
enligt bifogat förslag.

att föreslå Kommunfullmäktige fastställa förslaget.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
VA-ingenjör Marie Lundin
Akten
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Tekniska förvaltningen 2017-06-16 Dnr: TN/2017-0203
VA-avdelningen
Marie Lundin, 0526-196 84

STRÖMSTADS KOMMUN

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: tn@stromstad.se Telefon: 0526-190 00 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Prästängsvägen 30 Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-194 31 Org nr: 212000-1405

Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och 
avloppsanläggning i området Öddö Skepphället

Tekniska förvaltningens förslag till beslut
att ställa sig bakom Tekniska förvaltningens förslag om fastställelse av 
området Skepphället som en del i Strömstads verksamhetsområde för 
vatten och avlopp enligt bifogat förslag.

att föreslå Kommunfullmäktige fastställa förslaget.

Beslutsmotivering
Området Skepphället på Öddö uppfyller kriterierna enligt Lag (2006:412) 
om allmänna vattentjänster som innebär att kommunen 
(kommunfullmäktige) är skyldig att inrätta VA-verksamhetsområde. 
Området har angetts som ett prioriterat område för en gemensam VA-
lösning av miljöavdelningen och omfattar mer än 20-30 närliggande 
bostadsfastigheter.

Sammanfattning av ärendet
Bebyggelsen i Skepphället omfattar 51st fastigheter i närhet av varandra 
och uppfyller därmed kriteriet på ett ”större sammanhang”1 som omnämns 
i 6§ Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Fastigheter för 
bostadsändamål inom större sammanhang anses i princip alltid ha behov 
av vattentjänster för dricksvatten och spillvatten.
Geologi och bebyggelsetäthet i en del av området gör att vissa fastigheter 
även omfattas av verksamhetsområde för dagvatten.

Ärendet
Kommunen är enligt 6§ vattentjänstlagen skyldig att bestämma det 
geografiska område inom vilket det finns behov av vattentjänster, så kallat 
verksamhetsområde.
Verksamhetsområde är där kommunens VA-huvudmans ansvar enligt lagen 
om allmänna vattentjänster skall tillämpas. Såväl huvudman som 
fastighetsägare har där rättigheter och skyldigheter enligt 

1I förutredningen till vattentjänstlagen (LAV) anges 20-30 fastigheter vara ett större 
sammanhang sett ur hälsosynpunkt, ur miljösynpunkt kan antalet vara lägre.

Tekniska nämnden



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 2 (2)

Tekniska förvaltningen 2017-06-16 Dnr: TN/2017-0203
VA-avdelningen

Vattentjänstlagen, kommunens allmänna bestämmelser (ABVA) och 
kommunens VA-taxa.
För Skepphället så utgör Miljöavdelningens prioriteringslista av 
omvandlingsområden grunden till VA-utbyggnationen.
Utöver den så har konsultbolaget Wikon, på uppdrag av Strömstads 
kommuns VA-avdelning, utrett om en samlad lösning krävs för dagvatten 
inom VA-utbyggnationen i Skepphället. Resultatet var att ett större 
sammanhang har behov av en samlad dagvattenlösning, den sydvästra 
delen. Se fastigheter med dagvattentjänst ikryssad i bilaga 1.

De kriterier Wikon bedömde utifrån är:

 jordartsförhållande och infiltrationskapacitet, tex lerjordar har dålig 
förmåga till markinfiltration.

 fastighetens storlek – finns tillräckligt stora ytor för markinfiltration.
 fastighetens hårdgjordhetsgrad bör/kan inte vara stor
 höga grundvattennivåer kan ställa till problem
 fastighetens höjdläge i förhållande till övriga fastigheter i området

Beslutsunderlag
Bilaga 1 Översikt – vattentjänst per fastighet Skepphället
Bilaga 2 Kartskiss VO Öddö Skeppshället

Marie Lundin
Projektingenjör VA
0526-196 84
marie.lundin@stromstad.se

Jerry Johansson
VA-chef
0526-196 79
jerry.johansson@stromstad.se

Uppgift om hur beslutet kan överklagas
Överklagande och prövning av VA-frågor sker till Mark- och miljödomstolen 
vid Vänersborgs tingsrätt, Box 1070, 462 28 Vänersborg

Beslutet skickas till
Berörda fastighetsägare till fastigheter enligt Bilaga 1
Tekniska förvaltningen, VA-avd. Marie Lundin



Tjänsteskrivelse bilaga 1

2017-06-16

Dnr: TN/2017-0203

V S Df Dg

Öddö 1:17 HELA x x - - Älgvägen 16
Öddö 1:18 HELA x x - - Älgvägen 20
Öddö 1:34 HELA x x - - Älgvägen 22
Öddö 1:35 HELA x x - - Älgvägen 24
Öddö 1:49 HELA x x - - Södra Ödde Kanselit 1
Öddö 1:58 HELA x x - - Älgvägen 10
Öddö 1:59 HELA x x - - Älgvägen 12
Öddö 1:60 HELA x x - - Älgvägen 14
Öddö 1:61 HELA x x - - Älgvägen 18
Öddö 1:68 HELA x x - - Älgvägen 8
Öddö 1:69 HELA x x - - Älgvägen 6
Öddö 1:70 HELA x x - - Älgvägen 4
Öddö 1:71 HELA x x - - Älgvägen 2
Öddö 1:72 HELA x x - - Södra Ödde Kanselit 3
Öddö 1:75 HELA x x - - Älgvägen 9
Öddö 1:76 HELA x x - - Älgvägen 7
Öddö 1:78 HELA x x - - Älgvägen 3
Öddö 1:79 HELA x x - - Älgvägen 1
Öddö 1:80 HELA x x - - Södra Ödde Kanselit 2
Öddö 2:19 HELA x x - - Skepphällevägen 19
Öddö 2:68 HELA x x x x Skepphällevägen 21
Öddö 2:69 HELA x x - - Skepphällevägen 31
Öddö 2:70 HELA x x x x Skepphällevägen 17
Öddö 2:73 HELA x x x x Skepphällevägen 15
Öddö 2:74 HELA x x - x Skepphällevägen 26
Öddö 2:75 HELA x x x x Skepphällevägen 16A
Öddö 2:76 HELA x x x x Skepphällevägen 10
Öddö 2:77 HELA x x - x Skepphällevägen 29
Öddö 2:78 HELA x x x x Skepphällevägen 24
Öddö 2:79 HELA x x x x Skepphällevägen 14
Öddö 2:80 HELA x x x x Skepphällevägen 12
Öddö 2:81 HELA x x x x Skepphällevägen 11
Öddö 2:82 HELA x x x x Skepphällevägen 13
Öddö 2:83 HELA x x x x Skepphällevägen 23
Öddö 2:84 HELA x x x x Skepphällevägen 25
Öddö 2:85 HELA x x x x Skepphällevägen 27
Öddö 2:124 HELA x x - - Ramnekroksvägen 1
Öddö 2:163 HELA x x - - Skepphällevägen 1
Öddö 2:164 HELA x x - - Skepphällevägen 3
Öddö 2:165 HELA x x - - Skepphällevägen 5
Öddö 2:166 HELA x x - - Skepphällevägen 7
Öddö 2:167 HELA x x - - Skepphällevägen 9
Öddö 2:168 HELA x x - - Skepphällevägen 2
Öddö 2:180 HELA x x x x Skepphällevägen 18
Öddö 2:181 HELA x x x x obebyggd Skepphällevägen 20
Öddö 2:182 HELA x x - - Skepphällevägen 22
Öddö 2:205 HELA x x x - Skepphällevägen 8
Öddö 2:269 HELA x x x - Skepphällevägen 6A
Öddö 2:270 HELA x x - - Skepphällevägen 4
Öddö 2:282 HELA x x x - Skepphällevägen 6B
Öddö 2:283 HELA x x x x obebyggd Skepphällevägen 16B

- - - -

- - - -

Totalt:

varav  2 Obebyggd(a)

Anl.avg.

STRÖMSTADS KOMMUN
Tekniska förvaltningen

VA-avdelning

Marie Lundin, 0526-19684

Fastighet AdressAnm.

51 fastigheter

Del som ingår i 

VO

Sida 1 av 1



Förslag utökat verksamhetsområde - bilaga 2: Kartskiss över området Öddö Skeppshället
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hället
Sillbågen Skepp-

Br

Kanselit

Brattebergssunden

gamla tomt

Målshus

Öddö Nedergårds

1:66

2:272

2:271

2:38

2:19

2:13

1:62

1:6

2:179

1:212:13

1:28

2:124

1:21

2:69 1:17

2:270

2:83

2:10

1:31

2:74

2:80
2:181

2:84

2:79

2:78

1:49

1:72

2:73

2:70

2:68

2:180

2:82

2:76

2:85

2:182

2:168

2:75

2:77

1:58

1:80

2:167

1:68

2:164

1:35

1:75

1:34

2:163

ÖDDÖ

GULLNÄS

2:271

2:81

S:6

2:283

1:59

1:61

1:76

1:60

2:165

1:18

2:166

1:37

1:70
2:269

1:71

2:205

2:282 1:69

2:122

S:7

1:79

1:78

2:121 1:22
2:38

2:272
2:272

Teckenförklaring

Förslag Verksamhetsområde Avtal Gemensamhetsanläggning
0 60 120 18030

Meter
Dnr: TN/2017-0203

Datum: 2017-07-14

Handläggare: Marie Lundin, 0526-196 84
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 Kallelse/ärendelista 9 (21) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-11-23 KS/2017-0571 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KF §134                          Dnr: KS/2017-0410 

Grusparkering vid Strömstad Spa 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att ställa sig bakom tekniska nämndens förslag att upphäva kommunfullmäktiges 
beslut 2017-03-23 § 41 Medborgarförslag - att grusplanen bakom Strömstad Spa p-
hus blir tillståndsparkering för kommunala båtplatsinnehavare och boende, 

att grusplanen bakom Spa-hotellets p-hus arrenderas ut till Strömstad Spa  

att gatuavdelningen får i uppdrag att se över det totala parkeringsbehovet i 
Kebalområdet. 

Sammanfattning av ärendet 
Parkeringssituationen i Kebalområdet är ansträngd. Alla aktörer, SPA-hotellet, 
boende på Nötholmen och kommunens användare har alla behov av parkerings-
platser. 

För att förbättra situationen föreslog därför tekniska förvaltningens gatuavdelning 
att grusytan bakom SPA-hotellets p-hus skulle iordningställas för kommunala 
båtplatsinnehavare och boende i området. Förslaget inkom ursprungligen som ett 
medborgarförslag. Tekniska förvaltningens förslag antogs av kommunfullmäktige. 

Situationen har sedan dess förändrats. SPA-hotellet har bytt ägare och vill nu 
arrendera grusytan vilket inte tidigare ägare var intresserad av. 

Strömstad SPA kan genom att arrendera grusytan lösa delar av sitt parkeringsbehov 
och på så vis kan vi förvänta oss att hotellets behov av parkeringsplatser på Kebals 
parkering minskar med motsvarande antal platser. Detta betyder därmed att p-
platser frigörs på Kebalparkeringen för fler båtplatsinnehavare och boende i 
området. 

Oberoende av vem som disponerar över grusytan så borde det leda till samma 
resultat för parkeringssituationen i området i sin helhet. För att gå vidare med 
arbetet att hitta lösningar på parkeringssituationen i Kebalområdet behöver man se 
över det totala parkeringsbehovet. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2017-11-08 § 132 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-25 § 165 
Protokoll tekniska nämnden 2017-06-13 
Tjänsteskrivelse, Grusparkering Strömstad SPA, Jeanette Johander, biträdande 
gatuchef, 2017-05-31 
Protokoll kommunfullmäktige §41 KS/2016-0039  

 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
rakarl01
Ny stämpel 7



               
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (34) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-11-08 KS/2017-0449 
       

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-196 78  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KS § 132 
KSAU § 165                         Dnr: KS/2017-0410 

Grusparkering vid Strömstad Spa 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att ställa sig bakom Tekniska nämndens förslag att upphäva kommunfullmäktiges 
beslut 2017-03-23 § 41 Medborgarförslag - att grusplanen bakom Strömstad Spa p-
hus blir tillståndsparkering för kommunala båtplatsinnehavare och boende, 

att grusplanen bakom Spa-hotellets p-hus arrenderas ut till Strömstad Spa  

att gatuavdelningen får i uppdrag att se över det totala parkeringsbehovet i 
Kebalområdet. 

Sammanfattning av ärendet 
Parkeringssituationen i Kebalområdet är ansträngd. Alla aktörer, SPA-hotellet, 
boende på Nötholmen och kommunens användare har alla behov av parkerings-
platser. 

För att förbättra situationen föreslog därför tekniska förvaltningens gatuavdelning att 
grusytan bakom SPA-hotellets p-hus skulle iordningställas för kommunala 
båtplatsinnehavare och boende i området. Förslaget inkom ursprungligen som ett 
medborgarförslag. Tekniska förvaltningens förslag antogs av kommunfullmäktige. 

Situationen har sedan dess förändrats. SPA-hotellet har bytt ägare och vill nu 
arrendera grusytan vilket inte tidigare ägare var intresserad av. 

Strömstad SPA kan genom att arrendera grusytan lösa delar av sitt parkeringsbehov 
och på så vis kan vi förvänta oss att hotellets behov av parkeringsplatser på Kebals 
parkering minskar med motsvarande antal platser. Detta betyder därmed att p-
platser frigörs på Kebalparkeringen för fler båtplatsinnehavare och boende i 
området. 

Oberoende av vem som disponerar över grusytan så borde det leda till samma 
resultat för parkeringssituationen i området i sin helhet. För att gå vidare med 
arbetet att hitta lösningar på parkeringssituationen i Kebalområdet behöver man se 
över det totala parkeringsbehovet. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-25 
Protokoll tekniska nämnden 2017-06-13 
Tjänsteskrivelse, Grusparkering Strömstad SPA, Jeanette Johander, biträdande 
gatuchef, 2017-05-31 
Protokoll kommunfullmäktige §41 KS/2016-0039  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (34) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-11-08 KS/2017-0449 
       

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-196 78  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att ställa sig bakom Tekniska nämndens förslag att upphäva kommunfullmäktiges 
beslut 2017-03-23 § 41 Medborgarförslag - att grusplanen bakom Strömstad Spa p-
hus blir tillståndsparkering för kommunala båtplatsinnehavare och boende, 
att grusplanen bakom Spa-hotellets p-hus arrenderas ut till Strömstad Spa  
att gatuavdelningen får i uppdrag att se över det totala parkeringsbehovet i 
Kebalområdet. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/


               

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (24) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-10-25 KS/2017-0404 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KSAU § 165                         Dnr: KS/2017-0410 

Grusparkering vid Strömstad Spa 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2017-03-23 § 41 Medborgarförslag - att 
grusplanen bakom Strömstad Spa p-hus blir tillståndsparkering för kommunala 
båtplatsinnehavare och boende, 

att grusplanen bakom Spa-hotellets p-hus arrenderas ut till Strömstad Spa  

att gatuavdelningen får i uppdrag att se över det totala parkeringsbehovet i 
Kebalområdet. 

Sammanfattning av ärendet 
Parkeringssituationen i Kebalområdet är ansträngd. Alla aktörer, SPA-hotellet, 
boende på Nötholmen och kommunens användare har alla behov av parkerings-
platser. 

För att förbättra situationen föreslog därför tekniska förvaltningens gatuavdelning att 
grusytan bakom SPA-hotellets p-hus skulle iordningställas för kommunala 
båtplatsinnehavare och boende i området. Förslaget inkom ursprungligen som ett 
medborgarförslag. Tekniska förvaltningens förslag antogs av kommunfullmäktige. 

Situationen har sedan dess förändrats. SPA-hotellet har bytt ägare och vill nu 
arrendera grusytan vilket inte tidigare ägare var intresserad av. 

Strömstad SPA kan genom att arrendera grusytan lösa delar av sitt parkeringsbehov 
och på så vis kan vi förvänta oss att hotellets behov av parkeringsplatser på Kebals 
parkering minskar med motsvarande antal platser. Detta betyder därmed att p-
platser frigörs på Kebalparkeringen för fler båtplatsinnehavare och boende i 
området. 

Oberoende av vem som disponerar över grusytan så borde det leda till samma 
resultat för parkeringssituationen i området i sin helhet. För att gå vidare med 
arbetet att hitta lösningar på parkeringssituationen i Kebalområdet behöver man se 
över det totala parkeringsbehovet. 

Beslutsunderlag 
Protokoll tekniska nämnden 2017-06-13 
Tjänsteskrivelse, Grusparkering Strömstad SPA, Jeanette Johander, biträdande 
gatuchef, 2017-05-31 
Protokoll kommunfullmäktige §41 KS/2016-0039  

Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/


               

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (24) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-10-25 KS/2017-0404 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2017-03-23 § 41 Medborgarförslag - att 
grusplanen bakom Strömstad Spa p-hus blir tillståndsparkering för kommunala 
båtplatsinnehavare och boende, 
att grusplanen bakom Spa-hotellets p-hus arrenderas ut till Strömstad Spa  
att gatuavdelningen får i uppdrag att se över det totala parkeringsbehovet i 
Kebalområdet. 

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska nämndens förslag till beslut antas och finner att så 
sker.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/


PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2017-06-13

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-191 85
Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-194 31
452 80 Strömstad

TN/2016-0202

TN § 67 Grusparkering vid Strömstad Spa

Tekniska nämndens beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta att upphäva kommunfullmäktiges beslut 
2017-03-23 § 41 - att grusplanen bakom Strömstad Spa p-hus blir 
tillståndsparkering för kommunala båtplatsinnehavare och boende,

att grusplanen bakom Spa-hotellets p-hus arrenderas ut till Strömstad Spa samt

att gatuavdelningen får i uppdrag att se över det totala parkeringsbehovet i 
Kebalområdet.

Sammanfattning av ärendet
Parkeringssituationen i Kebalområdet är ansträngd. Alla aktörer, SPA-hotellet, 
boende på Nötholmen och kommunens användare har alla behov av 
parkeringsplatser.

För att förbättra situationen föreslog därför tekniska förvaltningens gatuavdelning 
att grusytan bakom SPA-hotellets p-hus skulle iordningställas för kommunala 
båtplatsinnehavare och boende i området. Förslaget inkom ursprungligen som ett 
medborgarförslag till kommunstyrelsen. Tekniska förvaltningens förslag antogs av 
kommunfullmäktige.

Situationen har sedan dess förändrats. SPA-hotellet har bytt ägare och vill nu 
arrendera grusytan vilket inte tidigare ägare var intresserad av.

Strömstad SPA kan genom att arrendera grusytan lösa delar av sitt 
parkeringsbehov och på så vis kan vi förvänta oss att hotellets behov av 
parkeringsplatser på Kebals parkering minskar med motsvarande antal platser. 
Detta betyder därmed att p-platser frigörs på Kebalparkeringen för fler 
båtplatsinnehavare och boende i området.

Oberoende av vem som disponerar över grusytan så borde det leda till samma 
resultat för parkeringssituationen i området i sin helhet.

För att gå vidare med arbetet att hitta lösningar på parkeringssituationen i 
Kebalområdet behöver man se över det totala parkeringsbehovet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Grusparkering Strömstad SPA, Jeanette Johander, biträdande 
gatuchef, 2017-05-31
Protokoll kommunfullmäktige §41 KS/2016-0039
Protokoll tekniska Nämnden § 9 TN/2017-0202
Tjänsteskrivelse, Yttrande angående medborgarförslag - Förslag till förbättringar 
för Kebalområdet, gällande grusplan bakom spas parkeringshus, Jeanette 
Johander, biträdande gatuchef, 2017-01-16
Protokoll kommunfullmäktige § 92 KS/2016-0364



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2017-06-13

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-191 85
Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-194 31
452 80 Strömstad

Medborgarförslag, Cecilia Jonsson

Tekniska förvaltningens förslag till beslut
att grusplanen bakom Spa-hotellets p-hus arrenderas ut till Strömstad Spa

att gatuavdelningen ser över det totala parkeringsbehovet i Kebalområdet.

Förslag till beslut under sammanträdet
Ordförande Åsa Torstensson (C) yrkar på grund av ändrade förutsättningar att 
nämnden föreslår kommunfullmäktige att upphäva kommunfullmäktiges beslut 
2017-03-23 § 41 - att grusplanen bakom Strömstad Spa p-hus blir 
tillståndsparkering för kommunala båtplatsinnehavare och boende,

att grusplanen bakom Spa-hotellets p-hus arrenderas ut till Strömstad Spa samt

att gatuavdelningen får i uppdrag att se över det totala parkeringsbehovet i 
Kebalområdet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på tekniska förvaltningens förslag och eget 
yrkande och finner att tekniska nämnden beslutar i enlighet med yrkandet.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Cecilia Jonsson
Gatuchef Conny Hansson
Akten



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Tekniska förvaltningen 2017-05-31 Dnr: TN/2016-0202
Gatuavdelningen
Jeanette Johander, 0526-191 61

STRÖMSTADS KOMMUN

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: tn@stromstad.se Telefon: 0526-191 85 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Prästängsvägen 30 Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-194 31 Org nr: 212000-1405

Grusparkering Strömstad SPA

Tekniska förvaltningens förslag till beslut
att grusplanen bakom spa-hotellets p-hus arrenderas ut till Strömstad SPA

att gatuavdelningen ser över det totala parkeringsbehovet i Kebalområdet

Sammanfattning av ärendet
Parkeringssituationen i Kebalområdet är ansträngd. Alla aktörer, SPA-hotellet, 
boende på Nötholmen och kommunens användare har alla behov av 
parkeringsplatser. 

För att förbättra situationen föreslog därför tekniska förvaltningens gatuavdelning 
att grusytan bakom SPA-hotellets p-hus skulle iordningställas för kommunala 
båtplatsinnehavare och boende i området. Förslaget inkom ursprungligen som ett 
medborgarförslag till kommunstyrelsen. Tekniska förvaltningens förslag antogs av 
kommunfullmäktige. 

Situationen har sedan dess förändrats. SPA- hotellet har bytt ägare och vill nu 
arrendera grusytan vilket inte tidigare ägare var intresserad av.

Strömstad SPA kan genom att arrendera grusytan lösa delar av sitt 
parkeringsbehov och på så vis kan vi förvänta oss att hotellets behov av 
parkeringsplatser på Kebals parkering minskar med motsvarande antal platser. 
Detta betyder därmed att p-platser frigörs på Kebalparkeringen för fler 
båtplatsinnehavare och boende i området. 

Oberoende av vem som disponerar över grusytan så borde det leda till samma 
resultat för parkeringssituationen i området i sin helhet.

För att gå vidare med arbetet att hitta lösningar på parkeringssituationen i 
Kebalområdet behöver man se över det totala parkeringsbehovet. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Grusparkering Strömstad SPA, Jeanette Johander, biträdande 
gatuchef, 2017-05-31
Protokoll Kommunfullmäktige §41 KS/2016-0039
Protokoll Tekniska Nämnden § 9 TN/2017-0202
Tjänsteskrivelse, Yttrande angående medborgarförslag - Förslag till förbättringar 
för Kebalområdet, gällande grusplan bakom spas parkeringshus, Jeanette 
Johander, biträdande gatuchef, 2017-01-16
Protokoll Kommunfullmäktige § 92 KS/2016-0364
Medborgarförslag, Cecilia Jonsson

Tekniska nämnden



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 2 (2)

Tekniska förvaltningen 2017-05-31 Dnr: TN/2016-0202
Gatuavdelningen

Jeanette Johander
biträdande gatuchef
0526-191 61
jeanette.johander@stromstad.se

Conny Hansson
gatuchef
0526-191 56
conny.hansson@stromstad.se

Beslutet skickas till
Conny Hansson, gatuchef
Kommunfullmäktige
Akten



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (27) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-03-23 KS/2017-0039 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KF §41 
KS § 27 
KSAU §29 Dnr: KS/2016-0364 

Svar på medborgarförslag - Förslag till förbättringar för  
Kebalområdet, gällande grusplan bakom Strömstad Spa parkeringshus 

Kommunfullmäktiges beslut 

att grusplanen bakom Strömstad Spa p-hus blir tillståndsparkering för kommunala 
båtplatsinnehavare och boende. 

att medborgarförslaget därmed anses besvarad 

Sammanfattning av ärendet 
Cecilia Jonsson har inkommit med ett medborgarförslag där hon anger att det 
saknas boendeparkering och finns inga gästparkeringar i området, det gör området 
mycket svårbott för fastboende. Förhoppningsvis vill kommunen gynna ett levande 
Strömstad och en levande statsdel på Kebal, men då behövs mer parkeringsplatser i 
området eftersom fastboende ofta har två bilar och gäster ibland. 
Tycker därför att grusplanen bakom spas p-hus skall användas för parkering för de 
boende i området och gästparkering för besökande till området och Nötholmens 
naturreservat. 
På planritningar för Kebalområdet finns det en stig inritat från Finnoxelgatan till 
grusplanen som enkelt skulle kunna färdigställas och göra parkeringsplatsen mer 
tillgänglig för området. 
Alternativt skulle man kunna dela av planen så en del används för parkering och en 
andra del för bollspel. Planen verkar nu användas mest som avstjälpningsplats för 
grushögar, asfaltspill, lastpallar, annat diverse skräp samt parkering för båtsläp och 
lite andra bilar. I dagsläget som det ser ut nu är det inte en särskilt trevlig plats. 
Förslagsställaren utvecklar sitt medborgarförslag under sammanträdet 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2017-03-08 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-22 
Protokoll tekniska nämnden 2017-01-24 
Tjänsteskrivelse Jeanette Johander, biträdande gatuchef, 2017-01-16 
Protokoll Kommunfullmäktige 2016-09-15 
Medborgarförslag 19 juni 2016 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
att grusplanen bakom Strömstad Spa p-hus blir tillståndsparkering för kommunala 
båtplatsinnehavare och boende. 
att medborgarförslaget därmed anses besvarad 

 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (27) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-03-23 KS/2017-0039 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

Beslutsgång  
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
Tekniska nämnden 
Cecilia Jonsson; cilla-j@spray.se 
 
 

 



 

 Kallelse/ärendelista 10 (21) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-11-23 KS/2017-0571 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KF §135                         Dnr: KS/2017-0306 

Finansiell rapport augusti 2017 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att Finansiell rapport för augusti 2017 godkänns 

Sammanfattning av ärendet 
Det totala marknadsvärdet uppgår till 113 mnkr 2017-08-31.  Värdet på aktierna 
uppgick till 48 mnkr och på räntebärande värdepapper 65 mnkr. 

Totalt har värdet ökat på placeringarna med 1,9 % sedan årsskiftet och sedan start 
är värdeökningen 112%. 

En ökad viktning mot aktier genomförs under året. Under perioden har 
ränteplaceringar minskats med 4 mnkr till förmån för aktieplaceringar. Det är med 
anledning av det låga ränteläget som en ökad viktning mot aktier sker. 

Placeringarna i penningmarknadsfonden har avvecklats till förmån för placeringar i 
en FRN-fond. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2017-11-08 § 133 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-25  § 166 
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson ekonomichef 2017-10-05 
Finansiell rapport augusti 2017 
Öhmans månadsrapport2017-08-31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
rakarl01
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (34) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-11-08 KS/2017-0449 
       

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-196 78  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KS § 133 
KSAU § 166                         Dnr: KS/2017-0306 

Finansiell rapport augusti 2017 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att Finansiell rapport för augusti 2017 godkänns 

Sammanfattning av ärendet 
Det totala marknadsvärdet uppgår till 113 mnkr 2017-08-31.  Värdet på aktierna 
uppgick till 48 mnkr och på räntebärande värdepapper 65 mnkr. 

Totalt har värdet ökat på placeringarna med 1,9 % sedan årsskiftet och sedan start är 
värdeökningen 112%. 

En ökad viktning mot aktier genomförs under året. Under perioden har 
ränteplaceringar minskats med 4 mnkr till förmån för aktieplaceringar. Det är med 
anledning av det låga ränteläget som en ökad viktning mot aktier sker. 

Placeringarna i penningmarknadsfonden har avvecklats till förmån för placeringar i en 
FRN-fond. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-25 
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson ekonomichef 2017-10-05 
Finansiell rapport augusti 2017 
Öhmans månadsrapport2017-08-31 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att Finansiell rapport för augusti 2017 godkänns 

Protokollsanteckning 
Lars-Erik Hansson ekonomichef föredrar ärendet 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker 

 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/


               

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (24) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-10-25 KS/2017-0404 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KSAU § 166                         Dnr: KS/2017-0306 

Finansiell rapport augusti 2017 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att Finansiell rapport för augusti 2017 godkänns 

Sammanfattning av ärendet 
Det totala marknadsvärdet uppgår till 113 mnkr 2017-08-31.  Värdet på aktierna 
uppgick till 48 mnkr och på räntebärande värdepapper 65 mnkr. 

Totalt har värdet ökat på placeringarna med 1,9 % sedan årsskiftet och sedan start är 
värdeökningen 112%. 

En ökad viktning mot aktier genomförs under året. Under perioden har 
ränteplaceringar minskats med 4 mnkr till förmån för aktieplaceringar. Det är med 
anledning av det låga ränteläget som en ökad viktning mot aktier sker. 

Placeringarna i penningmarknadsfonden har avvecklats till förmån för placeringar i en 
FRN-fond. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson ekonomichef 2017-10-05 
Finansiell rapport augusti 2017 
Öhmans månadsrapport2017-08-31 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att Finansiell rapport för augusti 2017 godkänns 

Protokollsanteckning 
Lars-Erik Hansson ekonomichef föredrar ärendet. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunledningsförvaltningens förslag till beslut antas och 
finner att så sker.  
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/


STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2017-10-05 Dnr: KS/2017-0306
KS - Ekonomiavdelning
Lars-Erik Hansson, 0526-192 02

STRÖMSTADS KOMMUN

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-191 24 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405

Finansiell rapport augusti 2017

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Finansiell rapport för augusti 2017 godkänns

Ärendet
Det totala marknadsvärdet uppgår till 113 mnkr 2017-08-31.  Värdet på 
aktierna uppgick till 48 mnkr och på räntebärande värdepapper 65 mnkr.

Totalt har värdet ökat på placeringarna med 1,9 % sedan årsskiftet och 
sedan start är värdeökningen 112%.

En ökad viktning mot aktier genomförs under året. Under perioden har 
ränteplaceringar minskats med 4 mnkr till förmån för aktieplaceringar. Det 
är med anledning av det låga ränteläget som en ökad viktning mot aktier 
sker.

Placeringarna i penningmarknadsfonden har avvecklats till förmån för 
placeringar i en FRN-fond.

Beslutsunderlag
Finansiell rapport augusti 2017
Öhmans månadsrapport 170831

Lars-Erik Hansson
Ekonomichef
0526-192 02
lars-erik.hansson@stromstad.se

Maria Reinholdsson
Kommunchef
0526-190 55
maria.reinholdsson@stromstad.se

Beslutet skickas till
KS diarie
Ekonomichef

Kommunstyrelsen
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Kommunledningsförvaltningen 2017-10-05 Dnr: KS/2017-0306
KS - Ekonomiavdelning



Kommunledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (3)
Ekonomiavdelningen 2017-09-27
Lars-Erik Hansson tele 0526-192 02 Dnr:KS/ 
Lars-erik.hansson@stromstad.se

Finansiell rapport augusti 2017

Sammanfattning
Det totala marknadsvärdet uppgår till 113 mnkr 2017-08-31.  Värdet på aktierna 
uppgick till 48 mnkr och på räntebärande värdepapper 65 mnkr.

Totalt har värdet ökat på placeringarna med 1,9 % sedan årsskiftet och sedan start är 
värdeökningen 112%.

En ökad viktning mot aktier genomförs under året. Under perioden har 
ränteplaceringar minskats med 4 mnkr till förmån för aktieplaceringar. Det är med 
anledning av det låga ränteläget som en ökad viktning mot aktier sker.

Placeringarna i penningmarknadsfonden har avvecklats till förmån för placeringar i en 
FRN-fond. 

Avkastning

Total avkastning under perioden uppgår till 1,9 %, medan jämförelseindex har ökat 1,6 
%. Sedan starten 2000-09 har portföljen ökat med 112 %, medan jämförelseindex har 
ökat 134%. Bästa utvecklingen står svenska aktier för med en ökning på 200 % mot 
jämförelseindex 200 %. Sämst har utvecklingen varit för räntebärande fonder jämfört 
med index. Det är korta placeringar som har påverkat utvecklingen negativt jämfört 
med index. Så länge det låga ränteläget varas kommer avkastningen på 
ränteplaceringar vara mycket låga.  En ökad viktning mot aktier kommer göras under 
året inom ramen för finanspolicyns regelverk om att andelen aktier får högst utgöra 50 
% av fondens tillgångar.

Svenska aktier -1,0% -0,9% -0,1% 3,7% 6,5% -2,8% 200% 200% 0%

Utländska aktier -0,7% -1,3% 0,6% 5,4% 0,1% 5,3% 73% 72% 1%

Svenska räntebärande 
papper

0,2% 0,1% 0,1% 0,3% 0,3% 0,0% 88% 106% -18%

Totalt portfölj -0,2% -0,3% 0,1% 1,9% 1,6% 0,3% 112% 134% -22%

Sedan start Differens 
utfall - 
index

Utfall 
portföljen

Jämförelse-
index 

Differens 
utfall - 
indexTillgångsslag

Utfall 
portföljen

Avkastning totalt                                                                                                                                                                                                                      

Jämförelse-
index

Jämförelse-
index 

Utfall 
portföljen

aug-17 jan - aug 2017Differens 
utfall - 
index

Värdeförändring under året

Portföljens marknadsvärde har ökat med 1,9 procent vilket motsvarar 2,1 mnkr under 
perioden.  Det totala värdet uppgår till 113  mnkr. Orealiserad vinst uppgår till 8,3 
mnkr. Tabellen nedan visar utvecklingen under året av marknadsvärde och bokfört 
anskaffningsvärde.



2 (3)

Rad Tillgångsslag 2016-12-31 2017-08-31 Förändr i kr Förändr i %

1
Anskaffningsvärde räntebärande 
fonder (bokf värde) 65 790 709 62 556 922 -3 233 787 -4,9%

2 Marknadsvärde räntebärande fonder 68 917 543 65 124 708 -3 792 835 -5,5%

3
Marknadsvärde ./. anskaffningsvärde 
räntebärande fonder 3 126 834 2 567 786 -559 048

4
Anskaffningsvärde aktiefonder 
(bokfört värde) 38 066 817 42 475 228 4 408 411 11,6%

5 Marknadsvärde aktiefonder 42 274 807 48 211 729 5 936 922 14,0%

6
Marknadsvärde ./. anskaffningsvärde 
aktiefonder 4 207 990 5 736 501 1 528 511

7
Anskaffningsvärde hela portföljen 
(bokfört värde) 103 857 526 105 032 150 1 174 624 1,1%

8 Marknadsvärde hela portföljen 111 192 350 113 336 437 2 144 087 1,9%

9
Marknadsvärde ./. anskaffningsvärde 
hela portföljen 7 334 824 8 304 287

Fördelning i tillgångsslag

Andelen placering i räntebärande fonder ligger på 57 % vid periodens slut. Andelen 
aktier ligger på 43 %.  Inriktningen är att under året öka andelen aktier. 
Penningmarknadsfonden har bytts ut mot en fond som placerar i FRN. Det är ett 
finansiellt instrument där räntan justeras med vissa tidsintervall under dess löptid, 
vanligtvis tre månader. Placeringarna ska huvudsakligen vara utgivna i svenska kronor 
eller utgivna av svenska företag.

Rad Tillgångsslag
Marknads-
värde i kr

Portfölj-
andel i %

Marknads-
värde i kr

Portfölj-
andel i %

1 Öhmanobligationsfond 47 300 738 42,5% 47 485 845 41,9%

2 Öhman FRN-fond 21 616 805 19,4% 17 638 862 15,6%

3 Summa räntefonder 68 917 543 62,0% 65 124 708 57,5%

4 Öhman sverige hållbar 19 708 720 17,7% 24 430 941 21,6%

5 Öhman global hållbar 22 566 087 20,3% 23 780 788 21,0%

7 Summa aktiefonder 42 274 807 38,0% 48 211 729 42,5%

8 Summa portfölj 111 192 350 100,0% 113 336 437 100,0%

2016-12-31 2017-08-31
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Likviditetsförvaltning

Likvida medel inklusive checkräkningskredit har ökat med 7,1 mnkr sedan årsskiftet. 
Bolagens saldo uppgår till 76,8 mnkr, en ökning med 28,6 mnkr. AB Strömstadslokaler 
har under året gjort nyupplåning med 40,0 mnkr. Kommunens egna likvida medel har 
minskat med 21,5 mnkr och redovisar ett saldo på -53,9 mnkr inklusive utnyttjande av 
checkräkningskredit med -55,8 mnkr.

20 mnkr är sedan år 2013 placerad i bostadobligationsfond vars syfte är att användas 
till framtida investeringar.

50 mnkr av överlikviditeten är placerade i en korträntefond

Likviditetsrisken bedöms som låg.

Bilagor

1. Finansiell rapport från Öhman per 170831
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Strömstads Kommun
2120001405

Senaste

månaden Sedan startInnevarande årAvkastning %

Totala portföljen -0,2 1,9 112,0

Jämförelseindex -0,3 1,6 134,4

0,1Avvikelse 0,3 -22,4

Avkastning för totala portföljen och jämförelseindex sedan 2011-01-01

Portfölj

Index

Sammanfattning per 2017-08-31

Marknadsvärde SEK per 2017-08-31 2017-07-31 2016-12-31

 113 336 437  113 606 281  111 192 350Totala portföljen

Fördelning marknadsvärde totala portföljen

Svenska aktier, 21,6%

Utländska aktier, 21%

Svenska räntebärande, 57,4%

Öhman     2 (8)



Strömstads Kommun
2120001405

Marknadsvärde per 2017-08-31

Marknadsvärde Andel %Tillgångar

 24 430 941Svenska aktier  21,6

 23 780 788Utländska aktier  21,0

 48 211 730Summa aktier  42,6

 65 124 708Svenska räntebärande  57,4

 65 124 708Summa räntebärande värdepapper  57,4

Summa värdepapper  113 336 437  100,0

 0Likvida medel  0

 0Olikviderade transaktioner  0

 0Upplupen bankränta, beräknad  0

 0Upplupen värdepappersränta  0

 0Övrigt  0

 0Summa likvida medel m.m.  0

 113 336 437  100,0Totala portföljen

Avkastning per 2017-08-31

Sedan start (%) Innevarande år (%) Senaste månaden (%) 

IndexPortföljenIndexPortföljenIndexPortföljen

Svenska aktier -1,0 -0,9 3,7 6,5 200,2 200,2

Utländska aktier -0,7 -1,3 5,4 0,1 72,9 72,4

Svenska räntebärande 0,2 0,1 0,3 0,3 87,8 105,9

Totala portföljen 134,4112,01,61,9-0,3-0,2

Öhman     3 (8)



Strömstads Kommun
2120001405

Innehav per 2017-08-31

Valuta Antal
Kurs not. 

valuta
Marknadsvärde

portföljvaluta
Ansk. värde

portföljvaluta
Orealiserad
vinst/förlustAndelVärdepapper

SVENSKA AKTIER

Svenska Aktiefonder

SEK  179 310  136,25  24 430 941  22 395 993  2 034 948 100,0%Öhman Sverige Hållbar A

 24 430 941  22 395 993  2 034 948 100,0%

 2 034 948 22 395 993 100,0% 24 430 941Summa svenska aktier

UTLÄNDSKA AKTIER

Utländska Aktiefonder

SEK  124 860  190,46  23 780 788  20 079 235  3 701 553 100,0%Öhman Global Hållbar A

 23 780 788  20 079 235  3 701 553 100,0%

 3 701 553 20 079 235 100,0% 23 780 788Summa utländska aktier

SVENSKA RÄNTEBÄRANDE

Räntefonder

SEK  162 946  108,25  17 638 862  17 578 574  60 288 27,1%Öhman FRN-fond SEK A

SEK  490 202  96,87  47 485 845  44 978 348  2 507 498 72,9%Öhman Obligationsfond SEK B

 65 124 708  62 556 922  2 567 786 100,0%

 2 567 786 62 556 922 100,0% 65 124 708Summa svenska räntebärande

 113 336 437  105 032 150  8 304 287Summa värdepapper

Öhman     4 (8)



Strömstads Kommun
2120001405

Avkastning – Totala portföljen

Jämförelseindex (%)Portföljen (%)

Datum

Kassaflöde,
senaste

månaden

Kassaflöde,
ackumulerat

innev. år
Marknads-

värde
Senaste

månaden Innev. år
Senaste

månaden Innev. år

 111 192 3502016-12-31

 111 019 192 0 02017-01-31 -0,2 -0,2 -0,4 -0,4

 113 413 255 0 02017-02-28 2,2 2,0 2,2 1,8

 113 840 230 0 02017-03-31 0,4 2,4 0,4 2,2

 115 640 769 0 02017-04-30 1,6 4,0 1,1 3,3

 116 022 872 0 02017-05-31 0,3 4,3 0,6 3,9

 114 616 771 0 02017-06-30 -1,2 3,1 -1,0 2,9

 113 606 281 0 02017-07-31 -0,9 2,2 -0,9 1,9

 113 336 437 0 02017-08-31 -0,2 1,9 -0,3 1,6

Avkastning för totala portföljen och jämförelseindex under 2017

Portfölj

Index

Fördelning jämförelseindex

OMRX BOND, 30%

OMRX MM, 30%

MSCI AC WORLD NDR, 20%

SIXPRX, 20%

Öhman     5 (8)



Strömstads Kommun
2120001405

Avkastning – Svenska aktier

Jämförelseindex (%)Portföljen (%)

Datum

Kassaflöde,
senaste

månaden

Kassaflöde,
ackumulerat

innev. år
Marknads-

värde
Senaste

månaden Innev. år
Senaste

månaden Innev. år

 19 708 7202016-12-31

 19 993 211 0 02017-01-31 1,4 1,4 1,2 1,2

 24 665 914 3 986 000 3 986 0002017-02-28 3,2 4,7 2,9 4,2

 24 994 008 3 986 000 02017-03-31 1,3 6,1 2,1 6,5

 26 069 283 3 986 000 02017-04-30 4,3 10,6 4,4 11,1

 26 194 444 3 986 000 02017-05-31 0,5 11,2 1,7 13,0

 25 439 901 3 986 000 02017-06-30 -2,9 8,0 -2,0 10,8

 24 681 975 3 986 000 02017-07-31 -3,0 4,7 -3,0 7,5

 24 430 941 3 986 000 02017-08-31 -1,0 3,7 -0,9 6,5

Avkastning för svenska aktier och jämförelseindex under 2017

Portfölj

Index

Fördelning jämförelseindex

SIXPRX, 100%
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Strömstads Kommun
2120001405

Avkastning – Utländska aktier

Jämförelseindex (%)Portföljen (%)

Datum

Kassaflöde,
senaste

månaden

Kassaflöde,
ackumulerat

innev. år
Marknads-

värde
Senaste

månaden Innev. år
Senaste

månaden Innev. år

 22 566 0872016-12-31

 22 326 312 0 02017-01-31 -1,1 -1,1 -1,5 -1,5

 23 769 239 0 02017-02-28 6,5 5,3 5,9 4,3

 23 968 539 0 02017-03-31 0,8 6,2 0,2 4,5

 24 529 125 0 02017-04-30 2,3 8,7 0,6 5,2

 24 638 127 0 02017-05-31 0,4 9,2 0,0 5,3

 24 223 549 0 02017-06-30 -1,7 7,3 -2,3 2,8

 23 953 095 0 02017-07-31 -1,1 6,1 -1,4 1,4

 23 780 788 0 02017-08-31 -0,7 5,4 -1,3 0,1

Avkastning för utländska aktier och jämförelseindex under 2017

Portfölj

Index

Fördelning jämförelseindex

MSCI AC WORLD NDR, 100%

Öhman     7 (8)



Strömstads Kommun
2120001405

Avkastning – Svenska räntebärande

Jämförelseindex (%)Portföljen (%)

Datum

Kassaflöde,
senaste

månaden

Kassaflöde,
ackumulerat

innev. år
Marknads-

värde
Senaste

månaden Innev. år
Senaste

månaden Innev. år

 68 917 5432016-12-31

 68 699 669 0 02017-01-31 -0,3 -0,3 -0,6 -0,6

 64 978 102-3 986 000-3 986 0002017-02-28 0,4 0,1 0,7 0,1

 64 877 684-3 986 000 02017-03-31 -0,2 -0,1 -0,2 0,0

 65 042 361-3 986 000 02017-04-30 0,3 0,2 0,2 0,2

 65 190 302-3 986 000 02017-05-31 0,2 0,4 0,4 0,5

 64 953 322-3 986 000 02017-06-30 -0,4 0,0 -0,3 0,3

 64 971 211-3 986 000 02017-07-31 0,0 0,1 -0,1 0,2

 65 124 708-3 986 000 02017-08-31 0,2 0,3 0,1 0,3

Avkastning för svenska räntebärande och jämförelseindex under 2017

Portfölj

Index

Fördelning jämförelseindex

OMRX BOND, 50%

OMRX MM, 50%

Öhman     8 (8)



 

 Kallelse/ärendelista 11 (21) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-11-23 KS/2017-0571 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KF §136                         Dnr: KS/2017-0284 

Delårsrapport augusti 2017 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att  delårsrapport för augusti 2017 godkänns 

Sammanfattning av ärendet 
Rapporten omfattar ekonomisk redovisning till och med augusti, inklusive 
helårsprognos samt kommentarer för styrelse, nämnder och bolag. 

Resultatet för perioden januari - augusti uppgår till 42,1 mnkr, att jämföra med 
budget på 14,2 mnkr. Kommunens prognos för året bedöms till 18,3 mnkr, att 
jämföra med budget på 17,0 mnkr.  

Det sammanställda resultatet inklusive bolagen uppgår till 56 mnkr och 
årsprognosen till 32,0 mnkr att jämföra med budgeterat resultat på 29,2 mnkr.  

Av kommunens budgeterade investeringsmedel på 328 mnkr har hittills använts 77 
mnkr. Årsprognosen för kommunens investeringar bedöms till 163 mnkr, varav 99 
mnkr avser taxekollektiven inom Tekniska nämnden. 

Helårsprognosen redovisar en negativ budgetavvikelse inom nämndverksamheten 
på -3,3 mnkr. Det är kommunstyrelsen som jämfört med budget beräknar ett 
underskott på -1,8 mnkr och Socialnämnden -2,7 mnkr. 

Vad gäller nämndernas prognoser för helåret 2017 bör det uppmärksammas att 
tilldelade anslag utgör den yttersta restriktionen för verksamheten. Om resurserna 
inte räcker till planerade och pågående verksamhet under året ska nämnden vidta 
åtgärder så att verksamheten ryms inom anvisade medel. 

Invånarantalet har ökat med 53 personer till och med sista juli, från 13 079 
personer 31/12 till 13 132 personer 31/7. Motsvarande period för 2016 uppvisade 
en befolkningsökning på 122 personer. Prognosen för 1 nov 2017 ligger på 13 045 
personer enligt Sveriges Kommuner och Landstings riksprognos. 

Strömstad uppvisar fortsatt lägre arbetslöshet än länet och riket. Störst skillnad 
finns för de utlandsfödda.  Det kan konstateras att nivåerna på arbetslösheten i 
Strömstad närmar sig snitten för länet och Sverige. 

Uppföljningen av fullmäktiges mål i perioden (se bilaga 2) visar att 57% (8 av 14) av 
de långsiktiga målen bedöms helt eller delvis uppfyllda. Vidare bedöms att endast 
14% (2) av målen inte är uppfyllda medan bedömning inte kan ske avseende 29% 
(4) av målen. Bedömningen av måluppfyllelse baseras dels på utfallet för de styrtal 
som angivits till respektive mål, dels på utvecklingen av de nämndmål som knutits 
till varje långsiktigt mål. 
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 Kallelse/ärendelista 12 (21) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-11-23 KS/2017-0571 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2017-11-08 § 134 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-25 § 167 
Tjänsteskrivelse Diana Johansson Redovisningsansvarig 
Delårsrapport augusti 2017 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (34) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-11-08 KS/2017-0449 
       

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-196 78  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KS § 134 
KSAU § 167                         Dnr: KS/2017-0284 

Delårsrapport augusti 2017 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att  delårsrapport för augusti 2017 godkänns 

Sammanfattning av ärendet 
Rapporten omfattar ekonomisk redovisning till och med augusti, inklusive 
helårsprognos samt kommentarer för styrelse, nämnder och bolag. 

Resultatet för perioden januari - augusti uppgår till 42,1 mnkr, att jämföra med 
budget på 14,2 mnkr. Kommunens prognos för året bedöms till 18,3 mnkr, att 
jämföra med budget på 17,0 mnkr.  

Det sammanställda resultatet inklusive bolagen uppgår till 56 mnkr och årsprognosen 
till 32,0 mnkr att jämföra med budgeterat resultat på 29,2 mnkr.  

Av kommunens budgeterade investeringsmedel på 328 mnkr har hittills använts 77 
mnkr. Årsprognosen för kommunens investeringar bedöms till 163 mnkr, varav 99 
mnkr avser taxekollektiven inom Tekniska nämnden. 

Helårsprognosen redovisar en negativ budgetavvikelse inom nämndverksamheten på 
-3,3 mnkr. Det är kommunstyrelsen som jämfört med budget beräknar ett underskott 
på -1,8 mnkr och Socialnämnden -2,7 mnkr. 

Vad gäller nämndernas prognoser för helåret 2017 bör det uppmärksammas att 
tilldelade anslag utgör den yttersta restriktionen för verksamheten. Om resurserna 
inte räcker till planerade och pågående verksamhet under året ska nämnden vidta 
åtgärder så att verksamheten ryms inom anvisade medel. 

Invånarantalet har ökat med 53 personer till och med sista juli, från 13 079 personer 
31/12 till 13 132 personer 31/7. Motsvarande period för 2016 uppvisade en 
befolkningsökning på 122 personer. Prognosen för 1 nov 2017 ligger på 13 045 
personer enligt Sveriges Kommuner och Landstings riksprognos. 

Strömstad uppvisar fortsatt lägre arbetslöshet än länet och riket. Störst skillnad finns 
för de utlandsfödda.  Det kan konstateras att nivåerna på arbetslösheten i Strömstad 
närmar sig snitten för länet och Sverige. 

Uppföljningen av fullmäktiges mål i perioden (se bilaga 2) visar att 57% (8 av 14) av 
de långsiktiga målen bedöms helt eller delvis uppfyllda. Vidare bedöms att endast 
14% (2) av målen inte är uppfyllda medan bedömning inte kan ske avseende 29% (4) 
av målen. Bedömningen av måluppfyllelse baseras dels på utfallet för de styrtal som 
angivits till respektive mål, dels på utvecklingen av de nämndmål som knutits till varje 
långsiktigt mål. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (34) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-11-08 KS/2017-0449 
       

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-196 78  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-25 
Tjänsteskrivelse Diana Johansson Redovisningsansvarig 
Delårsrapport augusti 2017 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att  delårsrapport för augusti 2017 godkänns 

Protokollsanteckning 
Lars-Erik Hansson ekonomichef föredrar ärendet 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (24) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-10-25 KS/2017-0404 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KSAU § 175                        Dnr: KS/2017-0284 

Delårsrapport kommunstyrelsen augusti 2017 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  

att delårsrapporten för augusti godkänns 

att åtgärder ska vidtagas för att hålla budget 

Sammanfattning av ärendet 
Delårsrapporten för januari-augusti visar periodutfallet på en budgetavvikelse om  
1,6 mnkr. Helårsprognosen visar dock på en budgetavvikelse på -1,8mnkr. Orsaken 
till den negativa budgetavvikelsen är främst kopplat till aktivitetshallen  men även de 
kostnader som tas centralt för omstrukturering inom ledningen på barn- och 
utbildningsförvaltningen. 
Investeringarna uppgår till 7,8 mnkr för perioden. För helåret är bedömningen att 
utfallet ska uppgå till 8,9 mnkr med en positiv budgetavvikelse på 5,5 mnkr. 
Avvikelsen ligger inom projektet ”Renovering av stadshuset”.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Dennis Arvidsson ekonom, 2017-10-05 
KS delårsrapport augusti 2017 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens beslut  
att delårsrapporten för augusti godkänns 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Att åtgärder ska vidtagas för att hålla budget 
 
Protokollsanteckning 
Lars-Erik Hansson ekonomichef föredrar ärendet. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunledningsförvaltningens förslag till beslut med 
tilläggsförslag enligt förslag till beslut på sammanträdet kan antas och finner att så 
sker.  
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
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STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2017-11-01 Dnr: KS/2017-0284
KS - Ekonomiavdelning
Diana Johansson, 0526-191 39

STRÖMSTADS KOMMUN

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-191 24 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405

Delårsrapport augusti 2017

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Att delårsrapport för augusti 2017 godkänns

Ärendet
Rapporten omfattar ekonomisk redovisning till och med augusti, inklusive 
helårsprognos samt kommentarer för styrelse, nämnder och bolag.

Resultatet för perioden januari - augusti uppgår till 42,1 mnkr, att jämföra med 
budget på 14,2 mnkr. Kommunens prognos för året bedöms till 18,3 mnkr, att 
jämföra med budget på 17,0 mnkr.

För kommunen totalt är det främst överskottsutdelning, skatter och bidrag som 
genererar överskottet i prognosen. I prognosen har beräknats ett ianspråktagande 
av 2016 års byggbonus med 1,6 mnkr samt täckning av migrationskostnader inom 
Barn- och Utbildningsförvaltningen med 4,4 mnkr.

Det sammanställda resultatet inklusive bolagen uppgår till 56 mnkr och 
årsprognosen till 32,0 mnkr att jämföra med budgeterat resultat på 29,2 mnkr. 

Av kommunens budgeterade investeringsmedel på 328 mnkr har hittills använts 
77 mnkr. Årsprognosen för kommunens investeringar bedöms till 163 mnkr, varav 
99 mnkr avser taxekollektiven inom Tekniska nämnden.

Helårsprognosen redovisar en negativ budgetavvikelse inom nämndverksamheten 
på -3,3 mnkr exklusive semesterlöneskuldsförändring och kompensation lägre 
arbetsgivaravgifter äldre. Det är kommunstyrelsen som jämfört med budget 
beräknar ett underskott på -1,8 mnkr och Socialnämnden med -2,7 mnkr.

Vad gäller nämndernas prognoser för helåret 2017 bör det uppmärksammas att 
tilldelade anslag utgör den yttersta restriktionen för verksamheten. Om 
resurserna inte räcker till planerade och pågående verksamhet under året ska 
nämnden vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom anvisade medel.

Invånarantalet har ökat med 53 personer till och med sista juli, från 13 079 
personer 31/12 till 13 132 personer 31/7. Motsvarande period för 2016 uppvisade 
en befolkningsökning på 122 personer. Prognosen för 1 nov 2017 ligger på 13 045 
personer enligt Sveriges Kommuner och Landstings riksprognos.

Kommunstyrelsen
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Strömstad uppvisar fortsatt lägre arbetslöshet än länet och riket. Störst skillnad 
finns för de utlandsfödda.  Det kan konstateras att nivåerna på arbetslösheten i 
Strömstad närmar sig snitten för länet och Sverige.

Uppföljningen av fullmäktiges mål i perioden (se bilaga 2) visar att 57% (8 av 14) 
av de långsiktiga målen bedöms helt eller delvis uppfyllda. Vidare bedöms att 
endast 14% (2) av målen inte är uppfyllda medan bedömning inte kan ske 
avseende 29% (4) av målen. Bedömningen av måluppfyllelse baseras dels på 
utfallet för de styrtal som angivits till respektive mål, dels på utvecklingen av de 
nämndmål som knutits till varje långsiktigt mål.

Beslutsunderlag
Delårsrapport augusti 2017

Diana Johansson
Redovisningsansvarig
0526-191 39
diana.johansson@stromstad.se

 Lars-Erik Hansson
 Ekonomichef
 0526-191 39
 diana.johansson@stromstad.se

Beslutet skickas till
KS diarie
Redovisningsansvarig
Ekonomichef
Kommunchef
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Delårsbokslut för januari - augusti 2017                                                                 

Resultatet för perioden januari - augusti uppgår till 42,1 mnkr, att jämföra med budget på 14,2 
mnkr. Kommunens prognos för året bedöms till 18,3 mnkr, att jämföra med budget på 17,0 
mnkr. Det sammanställda resultatet inklusive bolagen uppgår till 56 mnkr och årsprognosen till 
32,0 mnkr att jämföra med budgeterat resultat på 29,2 mnkr. Av kommunens budgeterade 
investeringsmedel på 328 mnkr har hittills använts 77 mnkr. Årsprognosen för kommunens 
investeringar bedöms till 163 mnkr, varav 99 mnkr avser taxekollektiven inom Tekniska 
nämnden.

Delårsbokslutet omfattar det sammanställda resultatet t.o.m. augusti för Strömstads kommun, de 
helägda bolagen AB Strömstadsbyggen, AB Strömstadslokaler och AB Strömstads Badanstalt samt 
AB Strömstadsbyggens dotterbolag AB StrömstaNet och AB Strömstadsgaragen. 

I delårsbokslutet har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i senaste 
årsredovisningen.

EKONOMISK OMVÄRLDSANALYS
Konjunkturen i omvärlden har fortsatt att stärkas och återhämtningen omfattar allt fler länder och 
sektorer. Indikatorer tyder på ett positivt stämningsläge hos hushåll och företag, samtidigt som 
världshandeln växer och arbetsmarknaden förbättras i många länder. Uppgången i 
världsekonomin blir således allt tydligare. Trots konjunkturuppgången blir dock de globala 
tillväxttalen relativt måttliga, eftersom de hålls tillbaka av bland annat åldrande befolkningar och 
svag underliggande produktivitetstillväxt.

Konjunkturen i Norge

Statistisk centralbyrå i norge bedömer i sin senaste konjunkturrapport att nedgången i den norska 
ekonomin bröts vid årsskiftet. Under 2017 har en tillväxt skett liknanden den vid tidigare 
uppgångar under 2000-talet. Uppgången nu är dock svagare än vid tidigare uppgångar och 
återhämtningen går långsamt. Uppgången stärks av en expansiv penningpolitik med låga räntor 
samt en svag norsk krona.

Uppgången dämpas av det fortsatt låga oljepriset samt en måttlig tillväxttakt i den globala 
ekonomin. 

Konjunkturen i Sverige

Konjunkturinstitutets bedömning av konjunkturläget i augusti är att högkonjunkturen fortsätter. 
BNP-tillväxten för 2017 revideras upp till 3,0 procent. En stor del av revideringen förklaras av att 
investeringar i näringslivet inklusive bostäder utvecklats starkare. Även fortsatt positiva omdömen 
och optimism från företag och hushåll i Konjunkturbarometern pekar på en fortsatt stark 
konjunktur. Högkonjunkturen ger avtryck på arbetsmarknaden och sysselsättningen fortsatte att 
öka snabbt andra kvartalet. Men stor brist på arbetskraft med efterfrågad kompetens hämmar 
den ekonomiska utvecklingen framöver. Rekryteringsproblemen gör dock inte att löneökningarna 
tar fart enligt historiskt mönster, vilket är samma bild som vid juniprognosen. Trots något högre 
löneglidning når löneökningarna inte upp till 3 procent nästa år. Ett bekymmer för den 



170925

Sida 2 av 43

ekonomiska utvecklingen är att många företag har brist på arbetskraft samtidigt som 
arbetslösheten för vissa grupper är hög. Bristande matchning på arbetsmarknaden bidrar därmed 
till att sysselsättningsökningen mattas av nästa år.

En hög andel sysselsatta behövs framöver för att klara det ökade trycket på offentligt finansierade 
tjänster från allt fler äldre och yngre i befolkningen.

 

Konjunkturinstitutets Barometerindikator föll från 112,3 i juli till 110,7 i augusti. Trots nedgången 
indikerar nivån ett betydligt ljusare stämningsläge än normalt i svensk ekonomi. Det är främst Den 
främsta orsaken till nedgången i barometerindikatorn är tillverkningsindustrin vars 
konfidensindikator föll något mellan juli och augusti. Det är trots fallet femte månaden i rad som 
tillverkningsindustrin ligger högst av de ingående sektorerna i företagsbarometern och bilden är 
även fortsatt att det är ett ovanligt starkt läge i tillverkningsindustrin. Detaljhandeln bidrar också 
något till nedgången i barometerindikatorn liksom hushållen vars optimism har dämpats till en 
historiskt genomsnittlig nivå.

Industrin redovisar dock god ordertillväxt och har en fortsatt mycket positiv syn på 
orderstockarnas storlek. Produktionsplanerna på tre månaders sikt är förhållandevis optimistiska 
och anställningsplanerna visar på betydligt starkare sysselsättningsutveckling än normalt 
framöver.

Västsvenska handelskammaren rapporterar att  konjunkturen i Västsverige är fortsatt stark. De 
västsvenska företagen ser fortsatt mycket ljust på framtiden. En hög konsumtion i kombination 
med låga varseltal och konkurser får Västsvenska Handelskammarens konjunkturindikator att 
fortsätta uppåt. Det finns dock en ökad risk för kompetensbrist som kan påverka utvecklingen 
framöver. Näringslivet går för högtryck och det investeras för fullt, men hittar inte företagen rätt 
kompetens riskerar det den starka högkonjunktur vår region för närvarande befinner sig i.

SKL kommenterar i sin senaste rapport att svensk ekonomi har utvecklats överraskande starkt 
under första halvan av i år. Framförallt har produktionen i byggsektorn ökat påtagligt som en följd 
av kraftigt växande byggnadsinvesteringar. Inte minst bostadsbyggandet har fortsatt öka i snabb 
takt. Under fortsättningen av i år väntas ökningen i investeringarna mattas av. Också utvecklingen 
för svensk ekonomi i stort dämpas. För helåret ger det en BNP-ökning på 3,1 procent. Nästa år 
beräknas BNP i kalenderkorrigerade termer öka med 2,3 procent.

Den fortsatt positiva utvecklingen i svensk ekonomi innebär att sysselsättningen och 
skatteunderlaget fortsätter växa i relativt snabb takt i år och nästa år. Arbetslösheten pressas 
tillbaka och når mot slutet av i år ner mot 6,5 procent. Trots ett alltmer ansträngt 
arbetsmarknadsläge beräknas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. Tolvmånaderstalen för KPI 
har tillfälligt nått över 2 procent, men en starkare krona gör att inflationen pressas tillbaka under 
nästa år. Den fortsatt svaga prisökningstakten gör att Riksbanken dröjer att höja styrräntan till 
nästa höst.

Resursutnyttjandet i svensk ekonomi stabiliseras på en hög nivå nästa år. Under 2019 och 2020 
förutsätts konjunkturläget normaliseras. BNP, sysselsättning och skatteunderlag utvecklas dessa 
år därför svagare än normalt. BNP-ökningarna begränsas till 1,4 procent samtidigt som antalet 
arbetade timmar i den svenska ekonomin stagnerar. Situationen för kommunsektorns del blir 
särskilt problematisk av att befolkningen och behoven av skola, vård och omsorg fortsätter växa i 
snabb takt.
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Utvecklingen av skatteunderlag, befolkning och arbetslöshet i Strömstads kommun

Skatteunderlaget
Prognosen för skatteunderlagsutvecklingen i Strömstad ligger på 3,84 procent, utifrån senast 
preliminära taxeringsutfallet för inkomståret 2016.  Rikets utveckling har störst betydelse för 
kommunens intäkter från skatt, statsbidrag och kommunal utjämning. Senaste 
beskattningsutfallet ger en ökningstakt för riket i linje med tidigare prognos på 4,9 procent. 

Befolkningen
Invånarantalet har ökat med 53 personer till och med sista juli, från 13 079 personer 31/12 till 13 
132 personer 31/7. Motsvarande period för 2016 uppvisade en befolkningsökning på 122 
personer. Prognosen för 1 nov 2017 ligger på 13 045 personer enligt Sveriges Kommuner och 
Landstings riksprognos

En befolkningsprognos på längre sikt för Strömstad visar på att invånarantalet ökar till 15 200 år 
2025. Det är en ökning med 18 procent. Försörjningskvoten beräknas öka till 85 procent 2025. 
(Befolkningsprognos Västra Götaland, VG regionen)

Arbetslösheten
Strömstad uppvisar fortsatt lägre arbetslöshet än länet och riket. Störst skillnad finns för de 
utlandsfödda.  Det kan konstateras att nivåerna på arbetslösheten i Strömstad närmar sig snitten 
för länet och Sverige.

 Andel i % av befolkningen 16-64 år

 
Andel arbetslösa + 
sökande i program 
med aktivitetsstöd

Varav öppet 
arbetslösa

1708 1608 1708 1608
Strömstad 4,0 3,4 2,5 2,2
VG län 5,1 5,2 2,9 2,9
Sverige 5,8 5,8 3,2 3,2

 Andel  i % av befolkningen utrikes födda

 
Andel arbetslösa + 
sökande i program 
med aktivitetsstöd

Varav öppet 
arbetslösa

1708 1608 1708 1608
Strömstad 8,1 6,5 4,9 4,7
VG län 13,9 13,8 8,0 7,9
Sverige 15,1 14,9 8,4 8,4

 Andel i % av befolkningen 18-24 år 
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Andel arbetslösa + 
sökande i program 
med aktivitetsstöd

Varav öppet 
arbetslösa

1708 1608 1708 1608
Strömstad 4,8 3,9 2,9 2,5
VG län 5,3 6,2 3,0 3,5
Sverige 6,3 6,9 3,3 3,6
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RESULTATANALYS

Resultaträkning Kommunen Koncernen

mnkr Utfall 
1608

Utfall 
1708

Budget 
1708

Utfall 
1608

Utfall 
1708

Budget 
1708

Verksamhetens intäkter 194,6 199,5 191,9 252,9 263,7 342,1

varav jämförelsestörande poster *) 0 0 0 0 0 0

Verksamhetens kostnader -580,4 -611,0 -627,7 -573,0 -608,1 -715,9

Avskrivningar -18,8 -19,9 -19,6 -46,6 -49,7 -48,7

Verksamhetens nettokostnader -404,6 -431,4 -455,4 -366,7 -394,1 -422,5

Skatt, statsbidrag, utjämning 456,5 479,3 474,2 456,5 479,3 474,2

Finansnetto 19,1 3,8 1,0 -6,1 -19,6 -24,4
Taxekollektivens resultat överf. till 
fond

-6,4 -9,6 -5,6 -6,4 -9,6 -5,6

Periodens resultat 64,5 42,1 14,2 77,3 56,0 21,7

*) återbetalning AFA-premier

Verksamhetsresultat 
Kommunens resultat för perioden uppgår till 42,1 mnkr i jämförelse med budget på 14,2 mnkr. 

Kommunens nettokostnader är 24 mnkr lägre än budget. En orsak till budgetavvikelsen är att 
utfallet påverkas av en positiv effekt på 14 mnkr som är obudgeterad 
semesterlöneskuldsförändring. Utfallet är positivt per augusti eftersom den faktiska skulden är 
som lägst efter sommarsemestrarna då semesteruttag är större än intjänandet. 
Intäkterna är drygt 7 mnkr högre än budgeterade där merparten avser bidrag, främst från staten. 
Avskrivningarna uppgår till 19,9 mnkr som i stort följer budget.

Taxekollektivens totala resultat på 9,6 mnkr är särredovisat i tabellen och har överförts till 
respektive taxekollektivs resultat- och investeringsfond.

Det sammanställda resultatet för koncernen är 56,0 mnkr. Bolagens totala resultat är 13,9 mnkr, 
där Strömstadsbyggen och Strömstadslokaler påverkas av högre hyresintäkter samt försäljning av 
fartyget. Se sidan 24 för mer detaljerad information.

Skatt, statsbidrag och kommunal utjämning
Skatt, statsbidrag och kommunal utjämning är för perioden 5,1 mnkr högre än budgeterat. 
Skatteintäkter och slutavräkning redovisar ett överskott med 3,0 mnkr. Inom bidrag och 
kommunalutjämning är utfallet 2,1 mnkr högre i jämförelse med budget. 

Finansnetto
Finansnettot har en budgetavvikelse på 2,8 mnkr varav 1,7 mnkr har erhållits i 
överskottsutdelning från Kommuninvest samt i utdelning från Öhman. 

KOMMUNENS RESULTAT OCH PROGNOS 2017 PER NÄMND
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Nämnd, skattefinansierad verksamhet Utfall jan – aug 2017 Prognos 2017

mnkr Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse

Kommunstyrelsen -47,9 -48,8 0,9 -73,3 -71,5 -1,8

Omsorgsnämnden -163,0 -163,4 0,4 -246,3 -243,6 -2,7

Barn- och utbildningsnämnden -221,7 -220,0 -1,7 -327,5 -328,1 0,6

Tekniska nämnden, skattefinansierad vsh -2,1 -3,6 1,5 -15,2 -15,2 0,0

Miljö- och byggnämnden -18,6 -19,5 0,9 -28,7 -29,3 0,6

Verksamhetsnetto nämnder -453,3 -455,3 2,0 -691,0 -687,7 -3,3

Finansförvaltningen, verksamhet -1,7 -6,0 4,3 -16,5 -9,1 -7,4

Skatter, statsbidrag och utjämning 479,3 474,2 5,1 718,5 711,3 7,2

Finansnetto 4,1 1,3 2,8 4,6 2,5 2,1

Semesterlöneskuldsförändring 13,7 0 13,7 0,6 0 0,6

Kompensation lägre arbgivavg äldre 0 0 0 2,1 0 2,1

Resultat skattefinansierad verksamhet 42,1 14,2 27,9 18,3 17,0 1,3

Resultat
Periodens resultat avviker med 27,9 mnkr i jämförelse med budget. Detta beror på 1,7 mnkr i 
överskottsutdelning från Kommuninvest, 2,3 mnkr i överskott från lönerörelsen, 5,1 mnkr högre 
skatter och avgifter än budgeterat samt nästan 14 mnkr i obudgeterad 
semesterlöneskuldsförändring. Nämnderna redovisar för perioden ett överskott på 2,0 mnkr. 

Prognos
Helårsprognosen för kommunen uppgår till 18,3 mnkr vilket är 1,3 mnkr högre än budgeterade 
17,0 mnkr. Prognosen i kvartalsrapporten per 31 mars var 19,3 mnkr.
Nämndernas sammanställda prognos exklusive semesterlöneskuldsförändring och kompensation 
lägre arbetsgivaravgifter äldre visar ett underskott på 3,3 mnkr mot budget vilket har försämrats 
sedan mars som då var minus 1,6 mnkr. 
Kommunstyrelsen har tagit kostnader för förändrad ledningsorganisation inom Barn- och 
utbildningsförvaltningen samt som en budgetavvikelse kopplat till intäkter på aktvitetshallen.
Omsorgsnämndens underskott beror på ökade kostnader för försörjningsstöd och konsulter samt 
fler placeringar än väntat inom missbruk, barn/unga och våld i nära relationer. Underskott inom 
särskilda boenden beror dels beroende på lägre intäkter och dels på höga personalkostnader. 
Inom barn- och utbildningsnämnden är de största budgetavvikelserna inom måltidsenheten, 
resurscentrum samt inom vuxenutbildningen. 
Miljö- och byggnämnden redovisar överskott på grund av lägre personalkostnader i 
samtliga verksamheter (undantaget räddningstjänsten samt lägre kapitalkostnader än budget.

För kommunen totalt är det främst överskottsutdelning, skatter och bidrag som genererar 
överskottet i prognosen. I prognosen har beräknats ett ianspråktagande av 2016 års byggbonus 
med 1,6 mnkr samt täckning av migrationskostnader inom Barn- och Utbildningsförvaltningen 
med 4,4 mnkr. Dessa poster redovisas i prognosen inom finansförvaltningens verksamhet.  

I prognosen ingår ett överskott på 2,1 mnkr avseende lägre arbetsgivaravgifter för äldre
För mer information läs nämndernas redovisningar sidan 13-23.
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Sammanställd prognos 2017 för koncernen

Mnkr Budget 
2017

Prognos 
2017

Kommunen 17,0 18,3
AB Strömstadbyggen koncern 9,0 9,1
AB Strömstadslokaler 3,3 4,5
AB Strömstads Badanstalt 0,1 0,1
Eliminering utdelning bolag -0,2 0,0
Resultat koncernen 29,2 32,0

Årsprognosen för koncernen är 32,0 mnkr, vilket är nästan 3,0 mnkr högre än budget. Bolagen 
positiva resultat beräknar överskrida budgeten med 1,3 mnkr bland annat på grund av försäljning 
av fartyget Viksten samt lägre räntekostnader. Utdelning från Strömstadsbyggen kommer inte ges 
i år enligt beslut i bolagsstämma. 

FINANSIELL STÄLLNING

Balansräkning Kommunen Koncernen
mnkr Utfall 1612 Utfall 1708 Utfall 1612 Utfall 1708

Materiella anläggningstillgångar 536,4 593,1 1 889,5 1 981,6

Finansiella anläggningstillgångar 53,4 59,0 13,7 13,7

Summa anläggningstillgångar 589,8 652,1 1 903,2 1 995,3

Övriga omsättningstillgångar 314,4 322,5 328,4 337,0

Likvida medel 15,8 78,7 30,8 94,1

Summa omsättningstillgångar 330,2 401,2 359,2 431,1

Summa tillgångar 920,0 1 053,3 2 262,4 2 426,4

Summa eget kapital 505,9 547,9 601,6 657,5

Avsättningar 67,0 71,1 84,8 88,9

Långfristiga skulder 123,3 190,4 1 343,0 1 450,1

Kortfristiga skulder 223,8 243,9 233,0 229,9

Summa avsättningar och skulder 414,2 505,4 1 660,8 1 768,9

Summa eget kapital, avsättningar o 
skulder

920,0 1 053,3 2 262,4 2 426,4
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Materiella och finansiella anläggningstillgångar
Kommunens materiella tillgångar har ökat med 57 mnkr, vilket består av periodens 
nyanskaffningar minus avskrivningar. För mer info om kommunens investeringar se 
investeringsredovisning sidan 9.

Koncernen totalt har ökat tillgångarna med drygt 90 mnkr som utöver kommunens 
investeringar även påverkas av bolagens pågående byggnationer.

Kommunen har under året utbetalat aktieägartillskott på 2 mnkr till AB Strömstadsbyggen 
samt 3,55 mnkr till AB Strömstads Lokaler. 

Övriga omsättningstillgångar
Pensionsfondens bokförda värde är för perioden 105,0 mnkr och har ökat med 1,1 mnkr sedan 
årsskiftet. Portföljens marknadsvärde uppgick till 113,3 mnkr den 31 augusti. 
I omsättningstillgångarna ingår 20 mnkr som är placerade i fond för framtida investeringar 
samt 50 mnkr placerade i korträntefond enligt ny modell för att hantera överlikviditet. 

Kortfristiga fordringar
Sedan årsskiftet har kortfristiga fordringar ökat med 1 mnkr till 81 mnkr som främst består av 
upplupna intäkter som bokats i delårsbokslutet. 

Likvida medel
Likvida medel har sedan årsskiftet ökat med 63 mnkr till 79 mnkr. Av totala saldot är 77 mnkr 
bolagens del i koncernkontot som har ökat med 28 mnkr sedan årsskiftet. Kommunen har från 
likvida medel överfört 50 mnkr till övriga omsättningstillgångar som är placerade i en 
korträntefond i Nordea. 

Avsättningar
Avsättning till förmånsbestämd ålderspension har ökat med 4 mnkr till 71 mnkr utifrån 
bedömning från Skandias pensionsskuldsberäkning.

Långfristiga skulder
De långfristiga skulderna har ökat med 67 mnkr sedan årsskiftet, saldo per augusti är 190 
mnkr. Ökningen avser för perioden utnyttjad checkkredit på 56 mnkr, periodiserade VA-
anslutningsavgifter samt taxekollektivens resultat för vatten- och renhållning som är bokfört i 
respektive kollektivs investeringsfond.

Kommunen har inga långfristiga lån för närvarande. Upplåning sker då behovet uppstår i takt 
med att planerade investeringsutgifter utfaller vilket kan ske inom kort. Av kontokrediten på 
60 mnkr kan upp till 50 mnkr utnyttjas kostnadsfritt.

Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder har ökat med 20 mnkr till 244 mnkr. Bolagens saldo inom koncernkontot 
har ökat med 28 mnkr medan semesterlöneskulden inklusive sociala avgifter har minskat vilket 
den alltid gör för denna period. I övrigt har leverantörsskulder minskat med 11 mnkr. 
Skulder till personalen som innefattar semesterlöneskuld och okompenserad övertid med 
mera uppgår till drygt 28 mnkr inklusive sociala avgifter.  
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Prognosen för ansvarsförbindelsens storlek vid årsskiftet är en ökning med 6 mnkr till 253 
mnkr. 

Soliditet inklusive pensionsåtaganden uppgår för perioden till 28,0 procent att jämföra med 
årsskiftet 28,1 procent. Motsvarande siffror för soliditet exklusive pensionsåtaganden är 52,0 
respektive 55,0 procent.



Investeringsredovisning och prognos per augusti 2017

Nämnd     Prognos december 2017
Mkr Budget 2017 Utfall aug 2017 Utfall Avvikelse
Kommunstyrelse 14,4 7,8 8,9 5,5
Socialnämnd 0,7 0,2 0,7 0,0
Barn- o utbildningsnämnd 5,7 1,1 5,7 0,0
Teknisk nämnd, skattef vsh 97,9 9,7 38,9 59,0
Miljö- och byggnämnd 11,4 2,1 9,8 1,6
Summa exkl taxef vsh 130,1 20,8 63,9 66,2
Teknisk nämnd, taxe Avfall 5,6 0,2 2,9 2,7
Teknisk nämnd, taxe VA 192,4 55,6 96,5 95,9
Summa totalt 328,1 76,6 163,3 164,8

Kommentarer:

KS – Hittills i år uppgår investeringskostnaderna till knappt 8 mnkr. Prognosen för helåret 
beräknas till drygt 8,9 mnkr. Inom projektet rörande renovering av stadshuset återstår cirka 
3,3 mnkr. Avsatta medel för konstnärlig utsmyckning kommer användas kommande år för 
förskönande av utemiljön vid lokstallet. Det samlade beloppet uppgår till 0,6 mnkr. I övrigt är 
det investeringar kopplat bland annat till IT som inte genomförts till fullo under 2017. En av de 
större posterna avser E-arkiv.

BUN – Återstående investeringsmedel kommer att förbrukas enligt plan. 

SN – Återstående investeringsmedel kommer att förbrukas enligt plan. 

MBN – Av årets beviljade investeringsbudget (inklusive överföringar från 2016) om 11,4 mnkr 
beräknas ca 9,8 mnkr förbrukas. Den enskilt största investeringen under året är budgeterad till 
7 mnkr och avser inköp av ny maskinstege till räddningstjänsten vilken beräknas vara 
färdigställd under december månad 2017. Ett lätt förstainsatsfordon till räddningstjänsten 
samt miljö- och byggnämndens nya ärendehanteringssystem utgör den största delen av övriga 
investeringar under året. Båda dessa investeringar förväntas vara färdigställda under året. 
Bland de investeringar som inte hinns med innan 2018 märks särskilt medel för införandet av 
e-arkiv vilka avvaktar centralt införande. 

TN skattefinansierad verksamhet – Årets investeringar uppgår till 9,7 mnkr per 31 augusti 
2017. De större investeringarna som gjorts är Kaj Kustbevakning 3,0 mnkr, asfaltering 
Prästängen 1,6 mnkr, räcke nedre bron (Skeppsbron) 1,4 mnkr, belysning i Skee 1,3 mnkr, 
projektering av uppgraderingar i färjeläget 0,7 mnkr, toalett Hålkedalen 0,6 mnkr samt utbyte 
av bryggor 0,5 mnkr. 

Flera av projekten är pågående under hösten 2017, bland annat Kaj Kustbevakning, 
projektering av uppgraderingar i färjeläget, räcke nedre bron (Skeppsbron) 
Strandpromenaden. Dessutom kommer det under hösten göras utbyten av kommunens p-
automater. 

Budgeterade medel för 2017 uppgår till 97,9 mnkr. Av dess beräknas 38,9 mnkr användas 
under 2017. Resterande medel överförs till 2018, avser främst medel för Kaj Kustbevakningen 
samt uppgraderingar och reinvesteringar i färjeläget.  



TN taxefinansierad verksamhet – 
Avfallsverksamheten
Årets investeringar uppgår till 0,2 mnkr per 31 augusti 2017. Under 2017 har det bland annat 
köpts in en ny hjullastare som ska levereras under hösten. Budgeterade medel för 2017 uppgår 
till 5,1 mnkr. Av dess beräknas 2,9 mnkr användas under 2017. 

Vatten- och avloppsverksamheten
Årets investeringar uppgår till 55,6 mnkr per 31 augusti 2017. De större investeringarna som 
gjorts under året pågår är utbyggnad av Österröd 37,5 mnkr, projektering Skeppshället/Öddö 
12,4 mnkr, reningsverk Svinesund 2,9 mnkr, dagvatten Seläter 1,5 mnkr. Budgeterade medel 
för 2017 uppgår till 192,4 mnkr. Av dess beräknas 96,5 mnkr användas under 2017. Resterande 
medel överförs till 2018, avser främst medel för utbyggnad av Österröd, projekt Dubbel 
råvattenledning Blomsholm-Färingen samt VA Flöghult. 

Exploateringsprognos med kommentarer per augusti 2017 
Budgeterade medel för 2017 uppgår till 4,5 mnkr. Utfallet per augusti uppgår till 5,8 mnkr. 
Avser främst inköp av fastighetmed byggnad i Hålkedalens hamn, 4,0 mnkr.  Övriga 
exploateringar avser områdena Canning, Rådhusberget och Korsnäs. 

MÅLUPPFYLLELSE OCH GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 
I delårsbokslutet sker uppföljning av fullmäktiges långsiktiga mål. Uppföljning sker av de två 
övergripande målen samt de mål som antagits på vart och ett av de sex fokusområdena. 
Uppföljning av fullmäktiges interna mål på områdena medarbetare, ekonomi och processer 
följs upp per nämnd (se bilaga 3) samt i årsbokslutet i enlighet med budget 2017.

Uppföljningen av fullmäktiges mål i perioden (se bilaga 2) visar att 57% (8 av 14) av de 
långsiktiga målen bedöms helt eller delvis uppfyllda. Vidare bedöms att endast 14% (2) av 
målen inte är uppfyllda medan bedömning inte kan ske avseende 29% (4) av målen. 
Bedömningen av måluppfyllelse baseras dels på utfallet för de styrtal som angivits till 
respektive mål, dels på utvecklingen av de nämndmål som knutits till varje långsiktigt mål. 

Av styrtalens utfall framgår att hälften (11 av 22) är helt eller delvis uppfyllda medan endast 
9% (2) inte bedöms uppfyllda. En relativt stor andel av styrtalen (41%, 9 av 22) har inget 
tillgängligt utfall i perioden, utan mäts endast avseende helår.

Av de 39 nämndmål som knutits till de långsiktiga målen är 59% (23 av 39) helt eller delvis 
uppfyllda medan 33% (13) inte är uppfyllda och 8% (3) av målen inte kan bedömas i perioden. 
En redovisning av uppföljningen av nämndernas mål redovisas i bilaga 3

Kommunen når de finansiella målen för god ekonomisk hushållning i perioden. Resultatet 
överstiger 2% (prognos 2,8% genomsnitt perioden 2014-2017) av skatter, generella statsbidrag 
och kommunal utjämning och soliditeten exklusive pensionsförpliktelser är högre än 50% 
(52%). 

Den samlade bedömningen är att kommunen kommer att uppnå en god ekonomisk 
hushållning vid årets slut såväl ur ett finansiellt som verksamhetsmässigt perspektiv. Detta då 
de finansiella måltalen uppfylls och endast en liten andel av fullmäktiges långsiktiga mål inte 
uppfylls. Efterlevnad till de finansiella målen samt fullmäktiges långsiktiga mål ska säkerställa 
att verksamheten bedrivs på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.



PERSONALREDOVISNING, kommunen
Ett urval av personalnyckeltalen redovisas. Om inget annat anges avses 1 november 2016 respektive 
31 augusti 2017.

Personalvolym
Antal månadsanställda personer fördelade efter kön och totalt
 2016 2017
Kvinnor 963 978
Män 287 309
Totalt 1250 1287

Antal tillsvidareanställda fördelade per förvaltning och kön
 2016 2017
                      Kvinnor Män Totalt                     Kvinnor Män Totalt
KLF 35 21 61 39 25 64
SF 416 89 506 418 90 508
BUF 471 99 570 486 111 597
TF 12 55 67 10 60 70
MBF 26 23 49 25 25 50
Totalt 963 287 1250 978 309 1287

  Totalt var 1287 månadsavlönade den 31 augusti 2017. Mättillfälle och att det är en ögonblicksbild 
  påverkar utfallet. Andelen av de anställda som har en tillsvidareanställning är 82 % vilket är 
  oförändrat i jämförelse med föregående år. 

Personalstruktur
Tillsvidareanställd personal fördelade efter sysselsättningsgrad och kön i procent
                                           2016 2017

 0-74% 75-99% 100% 
heltid

0-74% 75-99% 100% 
heltid

Kvinnor 8% 18% 74% 6% 16% 78%
Män 4% 5% 91% 3% 5% 92%

   Andelen deltidsanställningar fortsätter minska. Fortsatt är det stor skillnad mellan könen när det gäller heltid.

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro i procent efter åldersgrupper, kön och totalt. Avser perioden 1 juli-30 juni respektive år. 
Alla anställda.
                           2016          2017
 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt
Totalt 8,11 4,61 7,28 7,47 4,95 6,86
<=29 år 5,51 2,92 4,77 5,94 2,38 4,78
30-39 år 6,29 4,92 5,98 5,70 5,48 5,64
40-49 år 9,93 3,84 8,80 8,02 5,72 7,58
50-55 år 8,77 5,59 8,09 7,93 3,68 7,15
56-64 år 7,56 4,99 6,83 8,10 5,67 7,42
65-67 år Ej data Ej data Ej data 5,11 8,18 6,19

Sjukfrånvaron har minskat något jämfört med samma period förra året. 
Det är främst kvinnornas sjukfrånvaro som har minskat förutom för de yngsta kvinnorna 
där sjukfrånvaron är något högre. 



VERKSAMHET- OCH BOLAGSUPPFÖLJNING 
KOMMUNSTYRELSEN

 Utfall jan – aug 2017 Prognos 2017
Belopp i mnkr Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse
Kommunfullmäktige -2,0 -2,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0
Kommunstyrelse -1,7 -1,5 -0,2 -2,6 -2,3 -0,3
Utvecklingsavdelning -13,7 -13,6 -0,1 -20,5 -19,6 -0,9
Kommunikationsavdelning  -6,0 -6,3 0,3 -8,5 -8,5 0,0
HR-avdelning -4,5 -5,0 0,5 -7,5 -7,5 0,0
Ekonomiavdelning -6,7 -6,9 0,2 -10,3 -10,3 0,0
Kommunledningsförvaltning  -5,7 -5,2 -0,5 -8,4 -7,8 -0,6
Gemensam Service -7,6 -8,3 0,7 -12,5 -12,5 0,0
Summa -47,9 -48,8 0,9 -73,3 -71,5 -1,8
Semesterlöneskuld (utfall och prognos) 0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0
Sänkt arbetsgivaravgift äldre (prognos)  
Summa -47,2 -48,8 1,6 -73,3 -71,5 -1,8

Kommentarer till utfall och prognos

 Kommunstyrelsen har under året haft en del oförutsedda kostnader för arvoden vilket fram till 
augusti har lett till en avvikelse på -0,2 mnkr. 

 Den positiva avvikelsen på kommunikationsavdelningen beror delvis på att budget för 
annonsförsäljning ligger i september eftersom annonserna vanligtvis faktureras då. I år har emellertid 
en del annonsintäkter inkommit tidigare.  

 HR-avdelningens avvikelse härrör från flera faktorer. Dels har man hittills i år förbrukat lite av budgeten 
för övriga kostnader som inkluderar bland annat pengar för facklitteratur och förbrukningsmaterial. 
Ytterligare så har mindre än förväntat av budgeten för avskrivning och ränta tagits i anspråk på grund 
av mindre driftsatta investeringar än man räknade med föregående år. 

 Avvikelsen på 0,3 miljoner på ekonomiavdelningen härrör i huvudsak från lägre än budgeterade 
lönekostnader. Anledningen till detta beror delvis på sjukskrivningar. 

 Kommunledningsförvaltningens budgetavvikelse uppgår till -0,5 mnkr. Avvikelsen beror på kostnader 
för förändringar inom Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsorganisation. 

 IT-enheten har en budgetavvikelse som till stor del beror på låga IT- och telekostnader. 
Kostnaderna för konsulter har också varit lägre än förväntat. Under perioden har man haft 
projektanställning för att driva utvecklingen av digitalisering och e-tjänster. Bedömningen är att 
licenskostnader över helåret kommer ligga i fas med budget och bidra till att enheten totalt sett 
kommer följa budget. 



SOCIALNÄMNDEN

Utfallet per 31 augusti är 0,4 mnkr jämfört med budget. Årsprognosen uppgår till -1,0 mnkr jämfört 
med budget. 

 Utfall jan – aug 2017 Prognos 2017
Belopp i mnkr Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse
Gemensam administration -7,0 -6,3 -0,7 -9,7 -9,7 0,0
Socialtjänst Individ och Familjeomsorg -27,5 -25,1 -2,4 -39,3 -37,1 -2,2
Stöd och Service -34,0 -35,5 1,5 -52,5 -52,9 0,4
Vård och Omsorg -95,3 -96,5 1,2   -144,8 -143,9 -0,9
Reducerad arbetsgivaravgift äldre 0,8 0,0 0,8 1,0 0,0 1,0
Summa -163,0 -163,4 0,4 -245,3 -243,6 -1,7
Semesterlöneskuld (utfall och prognos) 3,1 0,0 3,1 0,7 0,0 0,7
Summa -159,9 -163,4 3,5 -244,6 -243,6 -1,0

Kommentarer till utfall augusti

 Gemensam administration: Negativ avvikelse gällande blockförhyrningar delvis på grund av vakanta 
platser inom särskilda boenden. Balanseras till viss del av reducerade arbetsgivaravgifter och 
positiv avvikelse när det gäller ännu ej använda medel övriga kostnader som t ex utbildningsmedel 
vilket kommer att användas enligt plan.

 Socialtjänst IFO: Negativ avvikelse beror på kostnader för försörjningsstöd och konsulter samt fler 
placeringar än väntat inom missbruk, barn/unga och våld i nära relationer. Reduceras till viss del av 
vakanta tjänster och lägre kostnader än förväntat inom bostadsanpassning och färdtjänst.  

 Stöd och service: Positiv avvikelse beror till största delen på såld plats till annan kommun. 
En anpassning av bemanning och effektiv resursplanering har bidragit till positiva avvikelser gällande 
personalkostnader. 

 Vård och omsorg: Minusdifferenser på särskilda boenden dels beroende på lägre intäkter av 
serviceavgifter p.g.a. vakanta platser under första halvåret och dels på höga personalkostnader inom 
vissa enheter på grund av höga sjukskrivningstal och tillfällig övertalighet av enhetschefer, samt sent  
införande av nytt lokalt kollektivavtal rätt till heltid för baspersonal inom omsorgen. Brukare med 
komplex vårdproblematik som krävt förstärkning på tre enheter har medfört ökade kostnader. 
Balanseras till viss del upp av plusavvikelse på Rehab och av ännu outnyttjade medel gällande utbildning 
och driftsinvesteringar samt viss försäljning av plats på korttidsenheten Udden. 

Kommentarer till prognos helår 2017

 Gemensam administration: Blockförhyrningar kommer att ha en negativ avvikelse p g a outhyrda 
platser inom särskilda boenden och utestående fodringar. Avvikelsen kommer att balanseras upp 
med balanskontomedel.
 Socialtjänst Individ-och Familjeomsorg: Placeringar inom barn/unga och vuxna missbruk beräknas 

ge minusavvikelse gentemot budget. Ej förutsägbara förändringar gällande placeringsärenden kan 
påverka slutligt resultat då placeringar genererar höga summor. Konsultkostnaderna förväntas överstiga 
budgeterade personalkostnader på grund av svårigheter att tillsätta vakanta tjänster. Flera rekryteringar 
under andra halvåret kommer att minska konsultkostnaderna under hösten. Både större och fler 
familjer kommer fortsätta att ge en ökad kostnad för försörjningsstöd. Förväntad minusavvikelse 
gällande försörjningsstöd kommer till viss del att balanseras av migrationsmedel. Eventuella 
lokalförändringar kan innebära 
avvikelser gentemot budget.

 Stöd och Service: Positiv avvikelse beror till största delen på förlängt avtal för såld plats till annan 
kommun. Anpassning av bemanning och effektiv resursplanering bidrar också till positiv avvikelse. 



Negativa avvikelser för köp av externa placeringar 
och köp av boendeplatser på gymnasium i annan kommun reducerar den totala positiva avvikelsen. 
Eventuella lokalförändringar kan innebära avvikelser gentemot budget.

 Vård och Omsorg: Negativ avvikelse består av personalkostnader, till viss del på grund av att det 
omarbetade lokala avtalet inte kunnat sättas i drift från årets början och dels på svårigheten att 
rekrytera kompetent personal. Vilket leder till att lönerna beräknas bli högre än budgeterat när det 
gäller sommarvikarier, främst inom hemsjukvården. Avvikelsen balanseras till viss del upp av positiva 
avvikelser gällande korttidens sålda platser till annan kommun, försenad uppstart av cirkulationstvätten 
och vakanta tjänster inom Rehabenheten. Eventuella lokalförändringar kan innebära avvikelser 
gentemot budget.

Vidtagna åtgärder för att klara budgeten

 Noggrann planering vid anställning av konsulter inom IFO på grund av vakanta tjänster, för att få 
lägsta möjliga konsultkostnader.

 Fortsatt arbete med effektiv personalplanering resursplanering/schemaläggning inom vård och omsorg. 
Uppföljning av rätt till heltid september till november. 

 Försäljning av korttidsplatser till annan kommun.
 Arbeta vidare i linje med den föreslagna treårsbudgeten gällande integration för nyanlända enligt 

Strömstads kommuns handlingsplan. Vilket påverkar Socialnämndens resultat.
 Negativ avvikelse gällande blockförhyrningar kommer att reduceras av avsatta balanskontomedel. 



BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 

Utfallet per 31 augusti är -1,7 mnkr jämfört med budget. Årsprognos uppgår till +1,2 mnkr jämfört med budget. 

 Utfall jan – aug 2017 Prognos 2017
Belopp i mnkr Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse
Bibliotek -3,5 -3,8 0,3 -5,6 -5,7 0,1
Kulturskola -2,3 -2,2 -0,1 -3,0 -3,0 0,0
Asyl/Migrationsverksamhet -4,4 0,0 -4,4 0,0 0,0 0,0
Förvaltningsgemensam vsh -6,9 -6,6 -0,3 -10,2 -10,2 0,0
Särskola/Särvux -4,5 -4,9 0,4 -7,9 -8,2 0,0
Måltidsverksamhet -22,6 -21,0 -1,6 -34,0 -31,5 -2,5
Städverksamhet -7,3 -7,0 -0,3 -10,2 -10,0 -0,2
Skolskjutsar -5,7 -6,0 0,3 -9,6 -9,7 0,1
Grundskola -68,6 -69,4 0,8 -102,6 -102,6 0,0
Resurscentrum -12,0 -13,3 1,3 -18,5 -19,8 1,3
Gymnasium -26,3 -26,5 0,2 -39,2 -39,2 0,0
Vuxenutbildning -4,2 -5,2 1,0 -5,7 -7,2 1,5
Förskola/Fritidshem -54,0 -54,1 0,1 -81,0 -81,0 0,0
Summa -222,3 -220,0 -2,3 -327,5 -328,1 0,6
Semesterlöneskuld (utfall och prognos)   -0,3  0,0 -0,3
Sänkt arbetsgivaravgift äldre (prognos)  0,6  0,0 0,6 0,9  0,9
Summa -221,7 -220,0 -1,7 -326,9 -328,1 1,2

Kommentarer till utfall och prognos

Utfallet per sista augusti visar ett underskott jämfört med budget på 1,7 Mkr. De största budgetavvikelserna 
återfinns inom måltidsenheten, resurscentrum samt inom vuxenutbildningen. Dessutom påverkar nämndens 
asyl/migrationsverksamhet delårsbokslutet.

Årsprognosen bedöms till ca + 1,2 Mkr i förhållande till budget. Det förutsätter dock att nämnden får 
kompensation i budgetramen för de kostnader som finns för asyl/migrationsverksamheten från det 
kommunövergripande statsbidrag för flyktingverksamhet/välfärd som kommunen erhållit.

En osäkerhetsfaktor i årsprognosen är hur de interkommunala mellanhavandena inom gymnasiet påverkar 
resultatet. Elevflödet inom gymnasieskolan har stor påverkan på utfallet.

- Asyl/Migrationsverksamheten visar en nettokostnad på 4,4 Mkr. Orsaken till kostnaden är att de flesta 
asylsökande barn- och ungdomar har fått beslut av Migrationsverket. Det innebär att det riktade 
statsbidraget upphör samtidigt som det finns en eftersläpning i kostnadsbilden då elevernas behov 
kvarstår. Prognosen på årsbasis är +/- 0 eftersom nämnden förväntas bli kompenserade för dessa 
kostnader av det kommunövergripande statsbidraget.

- Måltidsverksamheten visar ett underskott på 1,6 Mkr. Underskottet är ganska jämnt fördelat mellan 
ökade personalkostnader och ökade livsmedelskostnader. Ett stort arbete har lagts ner för att identifiera 
orsakerna och vilka effektiviseringsåtgärder som eventuellt kan vidtas. Det har dock konstaterats att 
både volymökningar i verksamheten, främst i form av fler barn och elever, och ökade råvarupriser är 
orsaken till underskottet. Prognosen på årsbasis pekar mot ett underskott på ca 2,5 Mkr.



- Resurscentrum visar ett överskott på 1,3 Mkr. Vakanser i tjänsteunderlagen under våren samt att 
delar av tjänster riktats mot migrationskostnader är huvudorsaken. Från och med höstterminen har 
verksamheten återgått till normalläge där vakanser är tillsatta och kostnader som tidigare riktats mot 
migrationen har upphört. Prognosen på årsbasis är ett överskott med 1,3 Mkr.

- Vuxenutbildningen visar ett överskott med 1,0 Mkr. Anledningen till överskottet är ett positivt utfall 
på intäktssidan i form av högre statsbidrag än beräknat. Prognosen på årsbasis är ett överskott med 
1,5 Mkr.

Vidtagna åtgärder för att klara budgeten

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar kontinuerligt med att hitta åtgärder som innebär lägre kostnader 
och en effektivare verksamhet. En åtgärd som genomförts och som kommer att få helårseffekt under 2017 är 
en kostnadseffektivare organisation inom gymnasieskola och vuxen-utbildning. En annan åtgärd är en ständig 
översyn av skolskjutsorganisationen i syfte sänka kostnaderna med bibehållen kvalité.

Förvaltningen har också påbörjat en översyn av det särskilda stödet inom grundskolan vilket har lett till att 
organiseringen i vissa fall kunnat ske på ett mer kostnadseffektivt sätt. Utöver detta har effektiviseringsåtgärder, 
där det varit tillämpligt vidtagits inom måltidsorganisationen för att bromsa underskottet. 



TEKNISKA NÄMNDEN, skattefinansierad verksamhet

Utfallet per 31 augusti är +1,2 mnkr (exklusive förändring semesterlöneskuld) jämfört med budget. 
Påverkan av förändringen av semesterlöneskulden är +0,2 mnkr vilket ger ett totalt resultat på +1,4 mnkr.

Årsprognosen uppgår till 0 mnkr jämfört med budget. Inga avvikelser mot budget. 

 Utfall jan – aug 2017 Prognos 2017
Belopp i mnkr Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse
Teknisk nämnd och förvaltning -2,5 -1,6 -0,9 -2,9 -2,9 0,0
Gator, vägar, parkeringar o flygplats -7,7 -7,8 0,1 -14,2 -14,2 0,0
Allmän platsmark -2,1 -2,3 0,2 -3,5 -3,5 0,0
Sidoordnad verksamhet 0,1 -0,1 0,2 -0,1 -0,1 0,0
Förrådsverksamhet -1,4 -1,4 0,0 -2,1 -2,1 0,0
Allmän markreserv 0,6 -1,2 1,8 -1,7 -1,7 0,0
Allmän renhållning -1,8 -1,5 -0,3 -2,1 -2,1 0,0
Hamnverksamhet 12,7 12,3 0,4 11,4 11,4 0,0
Summa -2,1 -3,6 1,4 -15,2 -15,2 0,0
Semesterlöneskuld (utfall och prognos) 0,0 0,0 0,0 -0,0 0,0 0,0
Sänkt arbetsgivaravgift äldre (prognos) 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2
Summa -2,1 -3,6 1,4 -15,2 -15,2 0,0

Kommentarer till utfall och prognos

 Teknisk nämnd och förvaltning visar ett underskott på 0,9 mnkr. Underskottet beror bl.a. på ökade 
personalkostnader 0,3 mnkr som delvis kan förklaras av två pensionsavgångar, där personal gått 
parallellt samt timanställd personal. Kostnader i samband med flytten till Mekanikern påverkar också 
resultatet negativt. Hittills ökade kostnader med 0,2 mnkr, men kommer troligtvis fortsätta att öka då 
lokalerna inte är helt färdigställda. Det ligger även en hyresreglering avseende Ridklubben som påverkar 
nämndens resultat negativt med 0,1 mnkr för aug, totalt 0,2 på helår. Den intäkten skall nämnden få 
kompensation för från KS. Det ligger dessutom ett budgeterat sparbeting avseende fordonsutredning 
på 0,4 mnkr för aug, totalt 0,6 mnkr på helår. Utredningen avser en översyn över Strömstad kommuns 
samtliga fordon. Sparbetinget skall dock inte belasta tekniska nämnden. 

 Gator, vägar och parkering visar ett överskott på 0,1 mnkr. Det kan förklaras av säsongsvariationerna 
inom verksamheten. Vägunderhåll ligger 1,4 mnkr under budget, vilket beror på att det kommer att 
göras en del asfalteringsarbeten under hösten som verksamheten avvaktat med.  Vinterväghållningen 
ligger 0,5 mnkr under budget, vilket förklaras av en mild och snöfattig vinter. Däremot har kostnader 
för Linfärjan Bojar ökat med 1,0 mnkr, vilket beror på planerad renovering av linfärjan. 
Parkeringsverksamheten visar ett underskott på 0,6 mnkr. Kan delvis för klaras av projektet ”avgiftsfri 
parkering i centrum” som pågått under januari till mars 2017 samt att vissa parkeringsintäkter ännu inte 
kommit in på grund av periodiseringar. 

 Allmän platsmark visar ett överskott på 0,2 mnkr, vilket kan förklaras av att arbete med parker, lekplatser 
etc. är ett säsongsbetonat arbete med viss fördröjning i faktureringen. Arbete pågår fortsatt. 

 Allmän markreserv visar ett överskott på 1,8 mnkr vilket beror på avverkning av skog i Skee. 



Medlen kommer bland annat att användas till plantering och underhåll av kommunens skog. 
Kommer att genomföras under 2017. 

 Allmän renhållning visar ett underskott på 0,3 mnkr vilket kan förklaras av att Strömstad kommun tagit 
över renhållningen av kommunens offentliga toaletter. Detta har genererat ökade personalkostnader 
samt ökat underhåll av toaletterna. 

 Hamnverksamheten visar ett överskott på 0,4 mnkr, påverkas dock negativt av en årlig 
investeringsavsättning på 1,7 mnkr per augusti, totalt 2,5 mnkr på helår. Justerat för 
investeringsavsättningen visar verksamheten ett överskott på 2,4 mnkr vilket främst kan förklaras av 
högre intäkter från färjeverksamheten, dock ökar även kostnader i takt med att intäkterna ökar i form 
av bl.a. underhåll. 



TEKNISKA NÄMNDEN, taxefinansierad verksamhet
De tre taxekollektiven, vatten- och avlopp, avfall och fjärrvärme, redovisar ett överskott på totalt
9,5 mnkr per augusti. Resultaten har utjämnats mot respektive investering- och resultatfond och
påverkar inte kommunens totala resultat. 

Vatten- och avloppsverksamheten

Verksamheten visar ett överskott på 8,2 mnkr för perioden. För 2017 budgeterade verksamheten ett 
överskott med 9,0 mnkr. Orsaken till överskottet är en medveten taxehöjning av VA-avgifterna med 13 %. 
Detta för att förstärka investeringsfonden som skall finansiera del av kommande års stora investeringar. 
Inget oförutsett har uppstått under perioden.

Avfallsverksamheten

Verksamheten visar ett överskott på 0,8 mnkr för perioden. För 2017 budgeterade verksamheten ett 
resultat på 0,2 mnkr.  Viss variation kan uppstå mellan perioderna. Beräknar att verksamheten håller budget 
för 2017. 
Inget oförutsett har uppstått under perioden.

Fjärrvärmeverksamheten

Verksamheten visar ett överskott på 0,5 mnkr för perioden. För 2017 budgeterade verksamheten ett noll-resultat. 
Orsaken till överskottet kan delvis förklaras av periodiserade anslutningsavgifter med +0,1 mnkr. 
Fonden har i dagsläget ett mindre underskott som kommer att täckas under 2017.
Inget oförutsett har uppstått under perioden.

Se bilaga 1 Statistik för Tekniska nämnden avseende färjetrafiken, gästhamnen och parkeringsintäkter.



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Utfallet per 31 augusti är + 0,9 mnkr jämfört med budget. Påverkan av semesterlöneskulden är + 0,8 mnkr 
vilket ger ett totalt resultat på + 1,7 mnkr. 

Årsprognosen uppgår till + 0,8 mnkr jämfört med budget inklusive förändring av semesterlöneskulden.  

 Utfall jan – aug 2017 Prognos 2017
Belopp i mnkr Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse
Miljö- och byggnämnd samt admin. -4,1 -4,5 0,4 -6,5 -6,7 0,2
Plan- och kartverksamhet -1,6 -1,9 0,3 -2,5 -2,8 0,3
Miljö- och hälsoskydd -1,6 -1,9 0,3 -2,6 -3,0 0,4
Räddningstjänst -10,1 -10,3 0,2 -15,8 -15,5 -0,3
Byggverksamhet -1,2 -0,9 -0,3 -1,3 -1,3 0,0
Summa -18,6 -19,5 0,9 -28,7 -29,3 0,6
Semesterlöneskuld (utfall och prognos) 0,8 0,0 0,8 0,2 0,0 0,2
Summa -17,8 -19,5 1,7 -28,5 -29,3 0,8

Kommentarer till utfall och prognos

- Periodens positiva resultat beror i huvudsak på ett överskott i förhållande till budget på 
personalkostnadssidan (1 510 tkr) samt lägre kapitalkostnader än budgeterat (455 tkr). 
Även de övriga driftskostnaderna har varit något lägre än budget i perioden (120 tkr). 

- De lägre kostnaderna i verksamheten förklaras av ett personalunderskott, orsakat av vakanser och 
sjukskrivningar. Detta innebär att verksamheten tvingas prioritera kraftigt för att klara vardagen och 
har svårt att nå uppsatta målsättningar. Personalunderskottet innebär även att intäkterna i perioden 
varit lägre än budgeterat (- 1 190 tkr) vilket minskar periodens samlade överskott. 

- Även få stora bygglov under året (två jämfört med fem i motsvarande period 2016) har påverkat resultatet 
i negativ riktning. Detta samt köp av konsulttjänster är orsaken till att byggverksamheten som enda 
verksamhet redovisar ett negativt resultat i perioden (- 280 tkr). Intäkterna som är drygt 500 tkr lägre än 
budgeterat kompenseras av lägre personalkostnader om 290 tkr. 

- Då ett antal större bygglov förväntas under hösten prognostiseras dock byggverksamheten göra ett 
nollresultat avseende helåret.

- Som enda verksamhet prognostiseras ett underskott i Räddningstjänsten (- 265 tkr) för 2017. Detta beror 
på höga personalkostnader samt övriga kostnader i den utryckande verksamheten. De höga kostnaderna 
orsakas i huvudsak av ett stort antal larm (263 i egen kommun, 19 i annan kommun) samt vakanser på 
deltidsstationen i Skee. 

- Underskottet på intäktssidan ( 1 890 tkr) prognostiseras bestå året ut. Det innebär att intäkterna under 
det sista tertialet förväntas vara enligt budget som genomsnitt, men återhämta sig något på byggsidan 
samtidigt som det relativt goda intäktsresultatet i miljö- och hälsoskyddsverksamheterna förväntas vara 
något sämre under slutet av året.

- Prognosens samlade överskott beror, precis som i resultatet för perioden, på lägre personalkostnader i 
samtliga verksamheter (undantaget räddningstjänsten) om 2 200 tkr samt lägre kapitalkostnader än budget 
(560 tkr).

- De lägre intäkterna tillsammans med högre övriga kostnader (600 tkr) sänker prognosens positiva resultat 
till ca 600 tkr före påverkan från förändring av semesterlöneskulden. De högre övriga kostnaderna följer av 



upphandlat konsultstöd i planverksamheten samt det stora antalet larm i räddningstjänstens verksamhet. 
- Semesterlöneskulden prognostiseras sjunka med ca 200 tkr 2017 på grund av stort uttag av sparad semester. 

Prognosen för det samlade resultatet är följaktligen ca 800 tkr.

Vidtagna åtgärder för att klara budgeten

- Rekrytering pågår inom miljö- och hälsoskyddsverksamheten.
- En konsult för handläggning av översiktsplanering har upphandlats i syfte att frigöra resurser att arbeta 

med detaljplanering. Vidare har ytterligare en planhandläggare anställts under sensommaren. 
- Extra personal har anställts för att täcka luckor under semestern, vid sjukskrivning samt övrig ledighet. 
- Räddningstjänsten arbetar aktivt med förebyggandearbete samt utbildning för att minska antalet oriktiga 

automatlarm.



FINANSFÖRVALTNINGEN
Utfallet per 31 augusti är 12,2 mnkr jämfört med budget. Årsprognosen uppgår till 6,2 mnkr 
jämfört med budget. 

 Utfall jan – aug 2017 Prognos 2017
Belopp i mnkr Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse
Pensionsutbetalningar -8,5 -9,0 0,4 -13,5 -13,4 -0,1
Avstämning avtalspension -0,2 0,0 -0,2 -0,7 0,0 -0,7
Avstämning arbetsgivaravgifter -0,3 0,0 -0,3 -0,4 0,0 -0,4
Lönerevision 0,0 -1,7 1,7 -0,2 -2,5 2,3
Kapitalintäkter 5,3 4,8 0,5 7,2 7,2 0,0
Övriga verksamhetsposter 2,1 -0,2 2,3 -8,9 -0,3 -8,6
Summa verksamhetsposter -1,7 -6,0 4,4 -16,5 -9,1 -7,4
Skatt, bidrag och utjämning 479,3 474,2 5,1 718,5 711,3 7,2
Pensionsfondsintäkter 1,9 0,3 1,5 1,9 1,0 0,9
Finansnetto 2,2 1,0 1,2 2,7 1,6 1,2
Summa 481,7 469,5 12,2 706,6 704,8 1,8

Kommentarer till utfall och prognos

- Avtalspensionerna beräknas ge ett underskott på helåret på 0,7 mnkr utifrån 
avstämning av upplupna kostnader mot Skandias pensionsskuldsberäkning.

- Utfallet är +1,7 mnkr för lönerörelsen och årsprognosen beräknas uppgå till ett 
överskott mot budget på 2,3 mnkr.

- Reaförlust försäljning finansiella tillgångar -0,7 mnkr, Utdelning från bolagen -0,2 mnkr 
samt borgensavgifter + 0,1 mnkr på grund av högre borgenssumma. 

- Driftbidrag till Strömstad Badanstalt 0,5 mnkr.
- 1,6 mnkr ianspråktas av byggbonus för år 2016 under år 2017.
- Skatt, bidrag och utjämning redovisar ett överskott per augusti med 5,1 mnkr. 

Årsprognosen är ett överskott med 4,0 mnkr för skatteintäkter samt 3,2 mnkr för 
statsbidrag.

- Erhållen utdelning pensionsfond  ger ett överskott med 0,9 mnkr.
- I finansnetto ingår erhållen utdelning från Kommuninvest på 1,7 mnkr. Då kommunen 

förra hösten har betalat in full insats till Kommuninvest enligt den obligatoriska 
insatsskyldighet som följer av medlemskapet, kommer framtida utdelningar att 
redovisas mot resultatet istället för att återföras till Kommuninvest som insatskapital.

- Täckning för migrationskostnader inom Barn- och utbildningsförvaltningen med 4,4 
mnkr.



KOMMUNENS BOLAG

Bolagen mnkr Utfall jan-aug 2017, före skatt Prognos 2017, efter skatt

 Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse
Strömstadsbyggen 
koncern 6,5 6,0 0,5 9,1 9,0 0,1

Strömstadslokaler 6,8 2,2 4,6 4,5 3,3 1,2
Strömstads Badanstalt 0,6 0,1 0,5 0,1 0,1 0,0
Resultat Bolagen 13,9 8,3 5,6 13,7 12,4 1,3

AB Strömstadsbyggen
AB Strömstadsbyggen redovisar ett positivt resultat på 5,9 mnkr. Årsprognosen uppgår till 0 
mnkr efter skatt jämfört med budget. Utfallet för perioden följer planeringen för året och en 
stor fördel har varit det treåriga avtal som tecknades 2015 med hyresgästföreningen blev 0,74 
procent för 2017 vilket har underlättat planeringen för bolaget. Räntekostnaderna är under 
budget på grund av att bolaget stängde en swap i december 2016. Underhållskostnaderna är 
högre än budgeterat. Bolaget fick i februari ett beslut om ett statsbidrag på 9,3 mnkr för 
byggnationerna på Mällby. Bidraget har ännu inte utbetalts men kommer inte att påverka 
resultatet i någon högre grad då bidraget aktiveras. Effekterna blir istället att likviditeten 
kommer att förbättras. Nybyggnationerna i Skee, Mällby 1 och Mällby II har gett positiva 
tillskott och gör att resultatet kommer att stärkas över tid. Låga driftskostnader kommer att 
stärka resultatet ytterligare. Bland annat har alla tre nybyggnationer överträffat de 
energideklarationer som gjordes vid byggnationen och faktisk förbrukning är väsentligt lägre 
än planerat.

AB StrömstaNet
AB StrömstaNet redovisar ett positivt resultat på 0,6 mnkr. Årsprognosen uppgår till 0,1 mnkr 
efter skatt jämfört med budget. Intäkterna är bättre än budget för året på grund av en ökad 
utbyggnadstakt och resultatet något bättre än budgeterat. Målet med att 90 procent av 
befolkningen ska ha möjlighet till 100 mbit uppkoppling före år 2020 är inom räckhåll då 
intresset för att ansluta sig har ökat starkt i Strömstad. Prognosen pekar på ett resultat som är 
bättre än budget för året på grund av högre anslutningsgrader i områdena som ansluts. Kravet 
har varit 50 procent intresse innan byggnation startar. Anslutningsgrader på 70 – 80 procent är 
ofta förekommande vilket ger en bättre ekonomi för bolaget. Anslutning av 
Strömstadsbyggens lägenheter på Syd- och Nordkoster sker under hösten och det har medfört 
ett stort intresse bland de boende på öarna. 

AB Strömstadsgaragen
Resultat och prognos är 0 mnkr i jämförelse med budget. 

AB Strömstadslokaler
Strömstadslokaler redovisar ett positivt resultat på 6,8 mnkr. Årsprognosen uppgår till 1,2 
mnkr efter skatt jämfört med budget. Intäkterna är högre på grund av försäljning av fartyget 
Viksten 1,3 mnkr. Räntekostnaderna är lägre än budget på grund av att bolaget stängde en 
swap i dec 2016. En samordning av resurserna mellan bolagen har gett positivt ekonomiskt 
utfall för perioden



AB Strömstads Badanstalt
Intäkterna från friskvårdsverksamheten (träningskort och antalet tillfälliga besök) har sjunkit i 
förhållande till samma period 2016. Personalkostnaderna är lägre än förra årets. Bad och 
simverksamheten är i paritet med föregående år. Uppdraget med aktivitetshallen följer 
budget.
Bolaget har under året erhållit ett driftsbidrag på 0,5 mnkr.
Utifrån resultatet kan vi dra slutsatsen att besparingsprogrammet som lades under 2016 har 
gett resultat på personalbudget. Samtidigt har Badbolaget tappat på intäkter och förlorat 
kundunderlag i förhållande till första halvåret 2016. Under 2016 hade Badbolaget ett mera 
gynnsamt kontrakt med kommunen i form av riktade friskvårdsinsatser för personalen som 
delvis kan förklara tappet. Konkurrensen kring tränande friskvårdskunder har ökat och 
målbilden för 2017 att öka kundunderlaget i det segmentet kan bli svåruppnått. Strategin för 
bolaget är att vårda våra kunder med god service, marknadsföra oss och att skapa nya unika 
produkter. 



Bilaga 1: Statistik för Tekniska nämnden avseende färjetrafiken, gästhamnen och 
parkeringsintäkter

Färjetrafiken

Aktiviteter 2017-08-31 2016-08-31
Antal resande 965 701 903 480
Antal fordon 328 341 292 150
Summa intäkter jan-aug 
(tnkr)

16 509 15 465

Antalet resande har ökat med 6,9 %, och antalet fordon med 12,4 % i jämförelse med samma 
period 2016. Intäkterna har ökat med 6,7 %. 

Gästhamnen
Gästhamnen             2017-08-31              2016-08-31
Antal gästnätter                11 500*                  10 243
Antal dagbesökande                  4 091                    3 870

- Inkl. Rossö 492 nätter

Gator, vägar och parkeringsplatser

Prel. Intäkter (tnkr)             2017-08-31                2016-08-31
Parkeringsintäkter                 4 506                    5 443
Felparkeringsintäkter                    365                       396
Boende/pendelparkering                    935 889
Totala intäkter                  5 806                    6 728

Minskningen av parkeringsintäkterna kan delvis förklaras av att projektet ”avgiftsfri parkering i 
centrum” som pågått under januari till mars 2017. Kan även förklaras av viss periodisering av 
intäkterna då inte alla intäkter registreras online.  
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Bilaga 2: Uppföljning av kommunfullmäktiges långsiktiga mål

Övergripande mål

Långsiktiga mål Styrtal/Måltal Måluppfyllelse med kommentarer Nämndmål

2030 har Strömstad 
16 000 invånare

Genomsnittlig 
befolkningsökning 
Mål 2017: 1,7% per år
Utfall: 0,41%, 53 
personer (31/7 2017)

Jan-Aug: Inte uppfyllt
För att nå årsmålet om 1,7 % ökad 
befolkning under 2017 behöver 
befolkningen öka med ca 130 personer. 
Om ökningstakten resten av året är 
densamma som de första sju månaderna 
innebär det att den totala 
befolkningsökningen blir 91 personer 
(0,69%)
Prognos: Inte uppfyllt

2030 är Strömstad en 
fossiloberoende 
kommun

Andel fossildrivna bilar 
Mål 2017: 91 %
Utfall: 78 %
Antal ton 
CO2/årsarbetare 
utifrån tjänsteresor, 
Ekokommunerna
Mål 2017: (2015 = 0,2, 
2019 = 0,15) 
Utfall: Inget utfall, 
mäts helårsvis 

Jan-Aug: Delvis uppfyllt
Andelen fossildrivna bilar i kommunen 
är under angivet mål vilket positivt 
påverkar måluppfyllelsen. Då endast ett 
av de angivna styrtalen mäts under året 
bedöms målet endast delvis uppfyllt. 
Vidare är båda de två nämndmålen som 
knutits till det långsiktiga målet uppfyllt 
eller delvis uppfyllt.  
Prognos: Uppfyllt.

Tekniska nämnden: Laddplan ska 
upprättas med tydliga mål för 
kommunens fordonspark (delvis 
uppfyllt), Utreda möjligheterna att 
etablera biogastankställe eller 
motsvarande (uppfyllt)

Barn och utbildning - Lära för livet – alla ska lyckas i skolan

Långsiktiga mål Styrtal/Måltal Måluppfyllelse med kommentarer Nämndmål

2030 rankas 
Strömstads förskolor 
och skolor bland 
landets bästa.

Andel elever som går 
ut 9:an med godkända 
betyg.
Mål 2017: 75 %
Utfall: 69 %

Jan-Aug: Inte uppfyllt. 
Barn- och utbildningsnämnden har 
vidare mål om att 100 % av alla elever i 
årskurs nio ska vara behöriga till 
gymnasieskolans nationella program. 
Betygsstatistiken visar att 80 % av 
eleverna uppnås sådan behörighet. 
Vidare visar uppföljningen i delåret att 
en majoritet (fyra av sju) nämndmål som 
knutits till detta långsiktiga mål inte 
uppnås medan övriga tre saknar 
bedömning avseende perioden.
Prognos: Inte uppfyllt.

Barn- och utbildningsnämnden: Alla 
elever i årskurs 9 (100 %) når kunskaps-
kraven i samtliga ämnen (inte uppfyllt), 
Alla elever i årskurs 9 (100 %) är 
behöriga att söka ett nationellt 
gymnasieprogram (Inte uppfyllt), Alla 
elever i årskurs 3 och 6 (100 %) når 
godkända resultat i nationella proven 
(ingen bedömning), 
Bibliotek/digitalisering för att öka 
läsandet. Komplettera skol-biblioteken 
med möjlighet till lån av digitala medier 
(e-böcker) (ingen bedömning), Giftfria 
förskolor/skolor, planera för flexibel 
användning och anpassade till ny 
pedagogik (ingen bedömning), 
Miljö- och byggnämnden: Moderna 
ändamålsenliga lokaler med god inne & 
utemiljö Inkl. tillgång till natur (inte 
uppfyllt), God planberedskap (inte 
uppfyllt)

2030 erbjuder 
Strömstad ett 
attraktivt utbud av 
gymnasieutbildningar 
liksom 
eftergymnasiala 
högskole- samt 

Antal/andel 
gymnasieelever som 
går vidare till högre 
utbildningar inom 2 år 
efter slutförd 
gymnasieutbildning. 
Mål 2017: 15 %

Jan-Aug: Uppfyllt.
Senast kända utfall på styrtalet tyder på 
att angivna målnivåer uppnås. Vidare är 
Barn- och utbildningsnämndens mål 
avseende andelen av niondeklassarna på 
Strömstiernaskolan som söker till 
Strömstads gymnasium uppfyllt i 

Barn- och utbildningsnämnden: 
Strömstad Gymnasium erbjuder 
nationella gymnasie-program för i 
första-hand för 16-åringar i Strömstad, 
Tanum och Dals-Ed (uppfyllt)
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universitetsutbildnin
gar.

Utfall: Senaste utfall 
2015 = 23 % 

perioden. 
Prognos: Uppfyllt.

Stöd och omsorg - Det goda livet – hela livet

Långsiktiga mål Styrtal/Måltal Måluppfyllelse med kommentarer Nämndmål

2030 upplever 
Strömstads invånare 
att de har en god 
tillgång till vård i 
närmiljön.

Antal som fått vård i 
hemmet
Mål 2017: -
Utfall: 233 brukare
Antal personer med 
hemsjukvård
Mål 2017: 320
Utfall: 353 brukare
Uppdrag samverkande 
hemsjukvård
Mål 2017: 140
Utfall: 48 st

Jan-Aug: Delvis uppfyllt
Ett av två målsatta styrtal uppnås redan i 
perioden varför målet bedöms som 
delvis uppfyllt. Vidare är en majoritet 
(fyra av sju) nämndmål som är knutna till 
det långsiktiga målet uppfyllda eller 
delvis uppfyllda i perioden).  
Prognos: Delvis uppfyllt
Resultatet för styrtalet uppdrag 
samverkande hemsjukvård är lång ifrån 
målet och bedöms inte gå att nå under 
2017. Då det andra målsatta styrtalet 
redan är uppnått kan dock målet anses 
delvis uppfyllt.

Socialnämnden: Samverkan ska ske för 
att skapa goda helhetslösningar och 
tillvarata gemensamma resurser på 
bästa sätt. Tidiga insatser ska prioriteras 
(uppfyllt) En trygg, professionell och 
effektiv verksamhet för stöd och omsorg 
med utgångspunkt i individens behov 
(uppfyllt), Genomförandeplaner 100 % 
(delvis uppfyllt), Av 
brukaren/företrädaren godkänd 
genomförandeplan 100 % (inte 
uppfyllt), Kommunicerade utredningar 
100 % (uppfyllt)
Miljö- och byggnämnden: Moderna 
ändamålsenliga lokaler med god inne & 
utemiljö Inkl. tillgång till natur (inte 
uppfyllt), God planberedskap (inte 
uppfyllt)

2030 erbjuder 
Strömstad ett 
varierat utbud av 
stöd- och 
serviceformer för att 
möta olika behov 
under livet.

SCB Nöjd-medborgar-
index, äldreomsorg
Mål 2017: 60-63 (2016-
2018)
Utfall: Senast 
tillgängliga utfall 2016 
= 53

Jan-Aug: Ingen bedömning
Enligt de senast tillgängliga utfallen på 
styrtalen når vi inte upp till fullmäktiges 
målsättningar. Samtidigt är en majoritet 
(fyra av sju) nämndmål som är knutna till 
det långsiktiga målet uppfyllda eller 
delvis uppfyllda i perioden).  
Prognos: Ingen bedömning

Socialnämnden: Samverkan ska ske för 
att skapa goda helhetslösningar och 
tillvarata gemensamma resurser på 
bästa sätt. Tidiga insatser ska prioriteras 
(uppfyllt) En trygg, professionell och 
effektiv verksamhet för stöd och omsorg 
med utgångspunkt i individens behov 
(uppfyllt), Genomförandeplaner 100 % 
(delvis uppfyllt), Av 
brukaren/företrädaren godkänd 
genomförandeplan 100 % (inte 
uppfyllt), Kommunicerade utredningar 
100 % (uppfyllt)

Uppleva och göra - Där natur och kultur möts

Långsiktiga mål Styrtal/Måltal Måluppfyllelse med kommentarer Nämndmål

2030 har Strömstad 
en levande 
stadskärna med ett 
stort och varierat 
utbud av 
mötesplatser.

SCB Nöjd-medborgar-
index, kultur
Mål 2017: 62-70 (2016-
2018)
Utfall: Senast 
tillgängliga utfall 2016 
= 52
SCB Nöjd-Region-
Index, 
fritidsmöjligheter
Mål 2017: 60-65 (2016-
2018)
Utfall: Senast 
tillgängliga utfall 2016 
= 58

Jan-Aug: Ingen bedömning
Enligt de senast tillgängliga utfallen på 
styrtalen når vi inte upp till fullmäktiges 
målsättningar. Dock visar nämndernas 
uppföljning att en majoritet (två av tre) 
av nämndmålen som knutits till det 
långsiktiga målet är delvis uppfyllda. 
Prognos: Ingen bedömning

Tekniska nämnden: Utveckla och 
förädla offentliga miljöer/besöksmål 
(delvis uppfyllt), Ett trivsammare och 
trafiksäkert centrum för gående och 
cyklister till stöd för handel, 
besöksnäring och kommunmedlemmar 
(delvis uppfyllt)
Miljö- och byggnämnden: Skydda vår 
biologiska mångfald (inte uppfyllt)
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2030 är Strömstad en 
välkänd arrangör av 
sport- och 
kulturarrangemang.

Antal arrangemang per 
år
Mål 2017: Kultur = 11 
(fem på lokstallet), 
Fritid = 13 (tre 
internationella)
Utfall: Kultur: 15 varav 
6 i lokstallet, Fritid 12 
varav två 
internationella

Jan-Aug: Delvis uppfyllt
Båda de styrtal som mäter 
måluppfyllelse är nästan helt uppfyllda 
redan i perioden. 
Prognos: Uppfyllt

Bygga, bo och miljö – Plats för alla – på naturens villkor

Långsiktiga mål Styrtal/Måltal Måluppfyllelse med kommentarer Nämndmål

2030 finns ett 
varierat utbud av 
bostäder i olika 
upplåtelseformer för 
alla åldrar. 

Antal nya bostäder 
Mål 2017: 100/år eller 
200/år
Utfall: Styrtalet avser 
helår. Till och med 31 
augusti lämnades 
slutbesked avseende 
22 nya bostäder

Jan-Aug: Delvis uppfyllt

Styrtalet avser helår och måluppfyllelse 
bedöms därför med bakgrund av att en 
majoritet (två av tre) av nämndmålen 
som knutits till det långsiktiga målet är 
delvis uppfyllda. 

Prognos: Delvis uppfyllt

Miljö- och byggnämnden: Byggrätter för 
nya boendeenheter ska tillskapas under 
2017 (inte uppfyllt), God planberedskap 
(delvis uppfyllt)

Tekniska nämnden: Genom god 
planering säkerställa att kommunal mark 
finns (Delvis uppfyllt), 

2030 är 
miljökapitalet¹ intakt, 
vi hushåller med 
naturresurser och 
värnar den biologiska 
mångfalden.
¹ Miljökapital är ett 
beräknat monetärt 
värde på befintliga 
naturresurser och 
deras 
avkastning/tjänster

SCB Nöjd-medborgar-
index, miljöarbete
Mål 2017: 60-70 (2016-
2018)
Utfall: Senast 
tillgängliga utfall 2016 
2016 = 62
Andel ekologisk mat
Mål 2017: 21,63 % + 10 
%
Utfall: 30,5 % (jan-jun)

Jan-Aug: Delvis uppfyllt

Andelen ekologisk mat under perioden 
har ökat och ligger mycket nära målet 
om 10 procentenheter över 2016-års 
målnivå. Senast tillgängliga utfall 
avseende NMI visar att kommunens 
värde är högre än målet för samma 
period. En majoritet (tre av fem) av 
nämndmålen som knutits till det 
långsiktiga målet är uppfyllda eller delvis 
uppfyllda. 

Prognos: Uppfyllt

Miljö- och byggnämnden: Skydda vår 
biologiska mångfald (öka andelen areal 
mark med områdesskydd) (inte uppfyllt)

Tekniska nämnden: Ombyggnad 
Avloppsreningsverk Österröd (delvis 
uppfyllt), Insamling av matavfall (inte 
uppfyllt), Grön skogsplan (uppfyllt), 
Levande landsbygd/strövområden 
(delvis uppfyllt)

Trafik och infrastruktur – Hållbara transporter – effektiva förbindelser

Långsiktiga mål Styrtal/Måltal Måluppfyllelse med kommentarer Nämndmål

2030 är Strömstad 
ett lättillgängligt 
besöksmål och 
pendlingsmöjligheter
na till och från andra 
arbetsmarknader är 
goda.

Antal besökare 
(gästnätter) 
Mål 2017: + 10 %
Utfall: Måltalet avser 
helår
Antal 
kollektivtrafikresor per 
invånare
Mål 2017: 18
Utfall: Måltalet avser 
helår, utfall jan-jun är 
8,75 (9,3 2016) – Helår 
2016 = 25

Jan-Aug: Ingen bedömning
Båda styrtalen avser helår vilket gör att 
måluppfyllelse inte kan bedömas 
avseende perioden. Värt att nämna är 
dock att antalet gästnätter samt 
dagsbesökande i hamnarna såväl som 
antalet resenärer i färjetrafiken ökat i år 
jämfört med motsvarande period 
föregående år. Ett av två nämndmål som 
knutits till det långsiktiga målet delvis 
uppfyllt. 
Prognos: Uppfyllt 

Miljö- och byggnämnden: Ett 
trivsammare centrum för gående och 
cyklister till stöd för handel, 
besöksnäring och kommunmedlemmar 
(inte uppfyllt)
Tekniska nämnden: Verka för tåg-och 
bussförbindelser förbättras (kortare 
restid, tätare avgångar) (delvis uppfyllt)

2030 erbjuder norra 
Bohusbanan effektiva 
persontransporter. 
Banan är rustad med 

Antal avgångar per 
vecka Strömstad-
Göteborg.
Mål 2017: 107

Jan-Aug: Uppfyllt 
Båda de styrtal som mäter 
måluppfyllelse är uppfyllda i perioden. 
Då tidtabellen inte ändras under hösten 

Tekniska nämnden: Säkrare skolvägar 
(delvis uppfyllt), Säker trafiklösning för 
korsningen Karlsgatan/Ringvägen (delvis 
uppfyllt)
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sikte på 
godstransporter till 
Norge.

Utfall: 131
Förkorta restiden 
Strömstad-Göteborg. 
Andel med restid 
under tre timmar.
Mål 2017: 75 %
Utfall: 75 % enligt 
tidtabell.

bör målet även uppfyllas avseende 
helåret. Vidare är båda nämndmålen 
som knutits till det långsiktiga målet 
delvis uppnådda.
Prognos: Uppfyllt

Näringsliv och arbete – Tillväxt med platsen i centrum

Långsiktiga mål Styrtal/Måltal Måluppfyllelse med kommentarer Nämndmål

2030 har Strömstad 
ett varierat näringsliv 
med en högre andel 
kunskapsföretag.

Antal nyetableringar 
utöver handel/turism
Mål 2017: 60
Utfall: 37 

Jan-Aug: Delvis uppfyllt
Totalt startade 72 företag i perioden. 37 
(51%) av dessa är inte verksamma inom 
handel eller turism. Om antalet 
nyetableringar fortsätter i samma takt 
under resterande del av året kommer 
utfallet att vara mycket nära uppsatt mål 
(55). Vidare är båda av de nämndmål 
som knutits till det långsiktiga målet 
uppfyllda eller delvis uppfyllda i 
perioden. 
Prognos: Delvis uppfyllt. 

Miljö- och byggnämnden: Tillhandahålla 
praktikplatser inom förvaltningens 
kompetensområde (delvis uppfyllt)
Tekniska nämnden: Genom god 
planering säkerställa att ledig mark finns 
för industrier och företag (uppfyllt)

2030 är Strömstad 
fortsatt attraktivt för 
inflyttning liksom för 
etableringar på 
sträckan Oslo-
Köpenhamn.

Antal arbetstillfällen
Mål 2017: +10 %
Utfall: Målet avser 
helår, undersökning 
genomförs vid 
årsskiftet (SCB)

Jan-Aug: Ingen bedömning
Med tanke på att arbetslösheten är 
högre i år än i motsvarande period 
föregående år finns en risk att målet inte 
uppnås. Avsaknad av statistiskt underlag 
innebär dock att det inte är möjligt att 
bedöma måluppfyllelse avseende 
perioden. 
Prognos: Ingen bedömning
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Bilaga 3: Uppföljning av nämndernas mål

Kommunstyrelsen

Interna mål: Medarbetare

Långsiktiga mål Nämndmål/Effektmål Styrtal/Måltal Måluppfyllelse med kommentarer

2030 rankas 
Strömstads kommun 
som en mycket 
attraktiv 
arbetsgivare.

Delmål 2018 indextal 
79

HME, MOTIVATION - mitt arbete känns meningsfullt, 
jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete, jag ser 
fram emot att gå till arbetet. LEDARSKAP - min 
närmaste chef visar uppskattning för mina 
arbetsinsatser, min närmaste chef visar förtroende för 
mig som medarbetare, min närmaste chef ger mig 
förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete. STYRNING - 
jag är insatt i min arbetsplats mål, min arbetsplats mål 
följs upp och utvärderas på ett bra sätt, jag vet vad som 
förväntas av mig i mitt arbete.

Följs upp vid årsbokslut

Interna mål: Ekonomi 

Långsiktiga mål Nämndmål/Effektmål Styrtal/Måltal Måluppfyllelse med kommentarer

Kostnad affärsverksamhet, 
kr/inv

Kostnader som 
kommungrupp eller 
lägre

Kommmungruppen:5253*       Strömstad: 7747*

Mål: Inte uppfyllt

Kostnad egentlig 
verksamhet, kr/inv

Kostnader som 
kommungrupp eller 
lägre

Kommungrupp: 72173*        Strömstad: 63364*

Mål: Uppfyllt

Kostnad fritidsverksamhet, 
kr/inv

Kostnader som 
kommungrupp eller 
lägre

Kommungrupp: 1752*          Strömstad: 851*

Mål: Uppfyllt

Kostnad förskola och 
skolbarnsomsorg, kr/inv

Kostnader som 
kommungrupp eller 
lägre

Kommungrupp: 7589*               Strömstad: 8956*

Mål: Inte uppfyllt

Strukturkostnader 
motsvarande 
rikssnitt/jämförbara 
kommuner  med 
beaktande av nuläget

*Offentlig statistik 
inhämtad gällande år 
2016.

Kostnad individ- och 
familjeomsorg, kr/inv

Kostnader som 
kommungrupp eller 
lägre

Kommungrupp: 3193*           Strömstad: 3192*

Mål: Uppfyllt

Kostnad infrastruktur, skydd 
mm, kr/inv

Kostnader som 
kommungrupp eller 
lägre

Kommungrupp: 6188*          Strömstad: 6390*

Mål: Inte Uppfyllt

Kostnad kulturverksamhet, 
kr/inv

Kostnader som 
kommungrupp eller 
lägre

Kommungrupp: 1398*           Strömstad: 1304*

Mål: Uppfyllt

Kostnad politisk verksamhet, 
kr/inv

Kostnader som 
kommungrupp eller 
lägre

Kommungrupp: 1171*          Strömstad: 657*

Mål: Uppfyllt

Kostnad särskilt riktade 
insatser, kr/inv

Kostnader som 
kommungrupp eller 
lägre

Kommungrupp: 7750*           Strömstad: 4932*

Mål: Uppfyllt

Kostnad 
utbildningsverksamhet, 
kr/inv

Kostnader som 
kommungrupp eller 
lägre

Kommungrupp: 18557*         Strömstad: 17651*

Mål: Uppfyllt

2030 har Strömstads 
kommun, med en 
god ekonomisk 
hushållning och ett 
effektivt 
resursutnyttjande, 
en 
handlingsberedskap 
för framtiden.

Hänsyn tas till 
kostnader med bäring 
på färjetrafiken när 
måltal sätts.

*Offentlig statistik 
inhämtad gällande år 
2016.

Kostnad äldre och 
funktionsnedsatta, kr/inv Kostnader som 

kommungrupp eller 
Kommungrupp: 24569*         Strömstad: 19431*
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lägre Mål: Uppfyllt

Kostnader IFO 
strukturkostnad

Kostnader som 
kommungrupp eller 
lägre

Kostnad IFO 3192 kr/inv*; 
nettokostnadsavvikelse kommungrupp: 14,7%% 
Strömstad: 0,2%*

Mål: Uppfyllt

Interna mål: Processer

Långsiktiga mål Nämndmål/Effektmål Styrtal/Måltal Måluppfyllelse med kommentarer

Vision och mål är väl 
förankrade hos 
Strömstads kommuns 
medarbetare

Andel medarbetare som har 
god kännedom om 
kommunens vision och mål

2017 50%

2019 60%

2021 95%

Medarbetarenkät 2016 (presenterades våren 
2017)  visade att 83 % uppger att de är insatta i 
sin arbetsplats mål. Index 4,18 under 2017 mot 
4,04 2015 års mätning. 

Mål: Uppfyllt

Andel/antal kärnprocesser 
som är kartlagda  och vars 
rutinbeskrivningar är 
genomgångna

2020 70%/ x st

2025 85%

2030 95%

Arbete kvarstår att definiera kärn- respektive 
stöd  och styrprocesser. 

Mål: Inte uppfyllt

Andel/antal stödprocesser 
som är kartlagda  och vars 
rutinbeskrivningar är 
genomgångna

2020 70%/ x st,

2025 85%

2030 95%

Den årliga räkningen genomförs vid årsbokslut

2030 har Strömstads 
kommun etablerat 
ett effektivt 
samarbete som styrs 
av helhetssyn och 
gemensamma mål

Alla processer är 
kvalitetssäkrade

Andel/antal styrprocesser 
som är kartlagda  och vars 
rutinbeskrivningar är 
genomgångna

2020 70%/x st 

2025 85%

2030 95%

Den årliga räkningen genomförs vid årsbokslut

Andel invånare som är nöjda 
med tillgängligheten till 
kommunens information

2020 70 %

2025 85%

2030 95 %

Medborgarundersökning 2016: 82 % är nöjda 
med tillgängligheten

Mål: Uppfyllt
Invånarna har tillgång 
till tydlig information 
om kommunens 
verksamhet

Andel invånare som är nöjda 
med tydligheten i 
kommunens information

2020 70 %

2025 85%

2030 100 %

Medborgarundersökning 2016: 77 % är nöjda 
med tydligheten i kommunens information

Mål: Uppfyllt

Andel invånare som är nöjda 
med möjligheten att påverka 
inom kommunens 
verksamheter

2020 70 %

2025 85%

2030 90 %

Medborgarundersökning 2016: 48 % är nöjda 
med möjligheten att påverka inom kommunens 
verksamheter.

Mål: Inte uppfyllt

Invånarna deltar i 
diskussionen om 
kommunens 
verksamhet och 
utveckling

Andel invånare som är nöjda 
med möjligheten att påverka 
politiska beslut

2020 60 %

2025 70%

2030 80 %

Medborgarundersökning 2016: 51 % är nöjda 
med möjligheten att påverka politiska beslut.

Mål: Inte uppfyllt

Kommunen arbetar 
med systematiskt 
kvalitetsarbete

Kommunen har en samlad 
strategi och ett system för 
kontinuerligt kvalitets- och 
förbättringsarbete

2020 är det på plats

2025 infört i alla led

Uppföljning sker vid årsbokslut

2030 har Strömstad 
nominerats till 
Sveriges 
kvalitetskommun

Kommunen definierar 
och kontrollerar tydligt 

Andelen upphandlingar där 
Skatteverkets metod  att 
förebygga skattebrott 2017 100%

Görs i samband med internkontroll
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kvalitetskrav vid 
upphandling

använts: godkänd F-skatt, 
momsregistrering, 
arbetsgivarregistrering, 
skatteskuld hos 
Kronofogden, redovisade 
arbetsgivaravgifter för de tre 
senaste månaderna

Antal pågående 
utvecklingsprojekt med 
universitet/högskola/FoU-
verksamhet kring 
process/tjänste/verksamhets
utveckling

2020 1st

2025 2st

2030 3st

Uppföljning vid årsbokslut

Kommunen arbetar 
aktivt med innovation 
och förnyelse

Antal praktikplatser som 
kommunen erbjuder till 
studenter vid 
universitet/högskola.

2017  - 2020: varje 
förvaltning tar årligen 
emot minst en 
praktikant eller ingår i 
minst ett gemensamt 
utvecklingsprojekt 
med en 
högskola/universitet

Uppföljning vid årsbokslut

Andel invånare som får svar 
på sina frågor vid första 
kontakt med kommunen.

2020 68 %

2025 75%

2030 80 %

KKiK öppna jämförelser 2016: 50 % får svar inom 
60 sek. Servicemätning SKL visar att 65 % får svar 
(med längre svarstid).

Mål: Inte uppfyllt

Ökad Nöjd Kund Index (NKI) 
bland företag som haft 
ärenden hos kommunen 
inom myndighetstillsyn

2020: 70 

2025: 75

2030 :80

Uppföljning vid årsbokslut

Kommunens 
webbinformation till 
medborgarna svarar på 
större andel frågor.

2020 90%  

2025 95%

2030 100 %

Antal poäng 2016: 587 av 768 möjliga. Andelen 
frågeområden i undersökningen där svar finns på 
stromstad.se är 76%. Undersökningen bygger på 
självskattning.

Mål: Ej uppfyllt

2030 har Strömstads 
kommun höga betyg 
i årliga 
servicemätningar

Företagsklimatet inom 
Strömstads kommun rankas 
högt i en jämförelse med 
landets 290 kommuner

2020 plats 100 

2025 plats 70  

2030 plats 50

2017 års mätning släpps 26 september och 
kommer följas upp när den finns tillgänglig.  
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Barn- och Utbildningsnämnden

Barn och utbildning - Lära för livet – alla ska lyckas i skolan

KFs mål Nämndmål Styrtal/Måltal Måluppfyllelse med kommentarer

2030 rankas Strömstads 
förskolor och skolor bland 
landets bästa

Alla elever i årskurs 9 (100 %) når 
kunskaps-kraven i samtliga ämnen.

Alla elever i årskurs 9 (100 %) är 
behöriga att söka ett nationellt 
gymnasieprogram

Alla elever i årskurs 3 och 6 (100 %) når 
godkända resultat i nationella proven

- Andel elever i årskurs 9 med 
godkända betyg i samtliga 
ämnen

- Andelen elever i årskurs 9 
som är behöriga till 
nationellt program 

- Andel elever i årskurs 3 och 
6 som nått godkända 
resultat i nationella proven

- Delmål 
2017 
minst 75 
%

- 100 %

- 100 %

Betygsstatistiken visar att 69 % av 
elever är godkända i samtliga 
ämnen

Betygsstatistiken visar att 80 % av 
eleverna är behöriga till ett 
nationellt program 

Följs upp i samband med 
årsbokslutet

Trygghet i skolan för alla oavsett 
skolform

- Andel elever som i 
elevenkäten uppger att de 
känner sig trygga i skolan

- 100 % Följs upp i samband med årsbokslut

Kvalitets- och miljömässigt bättre mat 
genom ökad andel ekologiska och 
närodlade livsmedel

- Andel ekologiska livsmedel - Andel 
2017 
minst 25 
%

Under första halvåret 2017 var 
andelen ekologiska livsmedel 
30,5 %

KFs mål Nämndmål Styrtal/Måltal Måluppfyllelse med kommentarer

2030 rankas Strömstads 
förskolor och skolor bland 
landets bästa

Bibliotek/digitalisering för att öka 
läsandet. Komplettera skol-biblioteken 
med möjlighet till lån av digitala 
medier (e-böcker).

- Antal skolbibliotek med 
möjlighet till lån av digitala 
medier (e-böcker)

- 100 % Följs upp i samband med årsbokslut

Giftfria förskolor/
skolor, planera för flexibel användning 
och anpassade till ny pedagogik

- Andelen förskolor som är 
giftfria

- 2017 90 % 
av 
förskolorn
a är 
sanerade

Följs upp i samband med årsbokslut

2030 erbjuder Strömstad 
ett attraktivt utbud av 
gymnasie-utbildningar 
liksom eftergymnasiala 
högskole- samt 
universitetsutbildningar

Strömstad Gymnasium erbjuder 
nationella gymnasieprogram för i 
första-hand för 16-åringar i Strömstad, 
Tanum och Dals-Ed

- Andelen niondeklassare från 
Strömstiernaskolan som 
söker till Strömstad 
Gymnasium

- 2017 75 % Andelen niondeklassare från 
Strömstiernaskolan som sökt 
Strömstad Gymnasium var 82 %.
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Miljö- och byggnämnden

Barn och utbildning - Lära för livet – alla ska lyckas i skolan

Långsiktiga mål Nämndmål/Effektmål Styrtal/Måltal Måluppfyllelse med kommentarer

Moderna 
ändamålsenliga lokaler 
med god inne & utemiljö 
Inkl. tillgång till natur

Tillgång till lokaler utifrån 
behov

Utfall: Det finns inget 
pålitligt sätt att mäta 
styrtalet, detta utgår från 
och med budget 2018

Jan-Aug: Inte uppfyllt

Inget utfall avseende styrtalet. Under året har miljö- och 
hälsoskyddsavdelningen haft tillsyn på förskolornas och skolornas 
utemiljö och funnit förhöjda halter av farliga ämnen i utemiljön 
orsakat av tryckimpregnerat virke. Strömstadslokaler har återkommit 
med åtgärdsplan för sanering och därmed en förbättrad utemiljö.

Prognos: Delvis uppfyllt

2030 rankas Strömstads 
förskolor och skolor bland 
landets bästa.

2030 erbjuder Strömstad 
ett attraktivt utbud av 
gymnasieutbildningar 
liksom eftergymnasiala 
högskole- samt 
universitetsutbildningar.

God planberedskap Planlagda (planreserv) 
områden för skola  (minst 
två planlagda områden)

Utfall: 0

Aktuella FÖPar (FÖP 
Strömstad-Skee ska antas 
under året)

Utfall: FÖP Strömstad-
Skee är ännu inte antagen

Jan-Aug: Inte uppfyllt. 

Målet är inte uppfyllt i perioden. Detta då inget av styrtalen uppnått 
önskat värde. Under året har nämnden dock påbörjat arbete med en 
detaljplan för skola (Bojarskolan) och det pågår ytterligare två 
detaljplaner där byggnation av skola och förskola möjliggörs. 
Förvaltningen har vidare deltagit i arbetet med översiktsplanering 
genom att cirka 300 timmar avsatts som stöd till KS. 

Prognos: Inte uppfyllt

Stöd och omsorg - Det goda livet – hela livet

Långsiktiga mål Nämndmål/Effektmål Styrtal/Måltal Måluppfyllelse med kommentarer

Varierat utbud av 
ändamålsenliga lokaler 
med god inne & utemiljö 
Inkl. tillgång till natur

Tillgång till lokaler utifrån 
behov

Utfall: Det finns inget 
pålitligt sätt att mäta 
styrtalet, detta utgår från 
och med budget 2018

Jan-Aug: Inte uppfyllt

Inget utfall avseende styrtalet. Hälsoskyddsverksamheten har under 
året haft tillsyn på ett tillfälligt boende. Det är oklart om de brister 
som fanns rättades till då boendet nu har upphört.

Prognos: Inte uppfyllt

2030 upplever Strömstads 
invånare att de har en god 
tillgång till vård i närmiljön.

2030 erbjuder Strömstad 
ett varierat utbud av stöd- 
och serviceformer för att 
möta olika behov under 
livet.

God planberedskap Planlagda (planreserv) 
områden för äldreboende 
(minst ett planlagt 
område)

Utfall: 1

Aktuella FÖPar (FÖP 
Strömstad-Skee ska antas 
under året)

Utfall: FÖP Strömstad-
Skee är ännu inte antagen

Jan-Aug: Delvis uppfyllt. 

Målet är delvis uppfyllt i perioden. Detta då det finns ett planlagt 
område (Hällestrands ängar) där det finns byggrätt för serviceboende. 
Förvaltningen har vidare deltagit i arbetet med översiktsplanering 
genom att cirka 300 timmar avsatts som stöd till KS. 

Prognos: Delvis uppfyllt

Uppleva och göra - Där natur och kultur möts
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Långsiktiga mål Nämndmål/Effektmål Styrtal/Måltal Måluppfyllelse med kommentarer

2030 har Strömstad en 
levande stadskärna med 
ett stort och varierat utbud 
av mötesplatser.

2030 är Strömstad en 
välkänd arrangör av sport- 
och kulturarrangemang.

Skydda vår biologiska 
mångfald 

Areal mark med 
områdesskydd ska öka 
jämfört med föregående år 

Utfall: Inga nya områden 
med områdesskydd har 
skapats så här långt under 
2017

Jan-Aug: Inte uppfyllt. 

Andelen mark med områdesskydd har inte ökat varför målet inte 
uppnåtts under perioden. Nämnden har dock föreslagit tekniska 
nämnden att ansöka om att upprätta ett naturreservat på Skogar 1:6 

Prognos: Målet att öka andelen mark med områdesskydd kommer 
sannolikt inte att uppnås under 2017. 

Bygga, bo och miljö – Plats för alla – på naturens villkor

Långsiktiga mål Nämndmål/Effektmål Styrtal/Måltal Måluppfyllelse med kommentarer

Byggrätter för nya 
boendeenheter ska 
tillskapas under 2017

Byggrätter för 
boendeenheter (200 st) 

Utfall: 0 byggrätter i 
detaljplan

Jan-Aug: Inte uppfyllt

MBN har inte antagit några detaljplaner som ger byggrätter för 
boendeenheter så här långt under året. Däremot har förvaltningen 
beviljat ett flertal förhandsbesked som ger möjlighet för cirka 50-100 
boendeenheter. Nämnden har vidare utfärdat drygt 70 startbesked 
för nya bostäder det senaste året (aug 16 till aug 17). 

Prognos: Delvis uppfyllt

Två detaljplaner med sammanlagt drygt 300 byggrätter kan komma 
att antas under december månad 2017. 

2030 finns ett varierat 
utbud av bostäder i olika 
upplåtelseformer för alla 
åldrar. 

God planberedskap Minst 2 planlagda 
kommunala områden för 
bostäder före 2019

Utfall: 0

Jan-Aug: Delvis uppfyllt

Inga områden har antagits men det pågår arbete med ett flertal 
detaljplaner för boende på kommunal mark.

Prognos: Delvis uppfyllt

2030 är miljökapitalet¹ 
intakt, vi hushåller med 
naturresurser och värnar 
den biologiska 
mångfalden.

¹ Miljökapital är ett 
beräknat monetärt värde 
på befintliga naturresurser 
och deras 
avkastning/tjänster

Skydda vår biologiska 
mångfald 

Areal mark med 
områdesskydd ska öka 
jämfört med tidigare år

Utfall: Inga nya områden 
med områdesskydd har 
skapats så här långt under 
2017

Jan-Aug: Inte uppfyllt

Andelen mark med områdesskydd har inte ökat varför målet inte 
uppnåtts under perioden. Samtidigt pågår arbete med att tillse att 
skötsel (rätt ut ansvarsfördelning) av naturreservat sker, att följa upp 
skötsel av skyddsvärda träd samt projektet kommunal grönyteskötsel. 

Prognos: Målet att öka andelen mark med områdesskydd kommer 
sannolikt inte att uppnås under 2017.

Trafik och infrastruktur – Hållbara transporter – effektiva förbindelser

Långsiktiga mål Nämndmål/Effektmål Styrtal/Måltal Måluppfyllelse med kommentarer
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2030 är Strömstad ett 
lättillgängligt besöksmål 
och 
pendlingsmöjligheterna till 
och från andra 
arbetsmarknader är goda.

2030 erbjuder norra 
Bohusbanan effektiva 
persontransporter. Banan 
är rustad med sikte på 
godstransporter till Norge.

Ett trivsammare centrum 
för gående och cyklister 
till stöd för handel, 
besöksnäring och 
kommunmedlemmar

Planprogram för Södra 
infarten (antaget)

Utfall: Arbetet med 
planprogrammet är 
nedlagt. Delar av 
programskisserna ingår 
istället i andra pågående 
detaljplaneprojekt. 

Nöjd-region-index

Utfall: Mätning genomförs 
senare under året.

Jan-Aug: Inte uppfyllt

Arbetet med planprogrammet är nedlagt men fortsatt arbete med att 
ta fram detaljplaner för centrummiljön pågår. Förvaltningen tar vidare 
en aktiv del i att bevaka centrummiljön i pågående ombyggnationer 
av centrum. 

Prognos: Delvis uppfyllt

Näringsliv och arbete – Tillväxt med platsen i centrum

Långsiktiga mål Nämndmål/Effektmål Styrtal/Måltal Måluppfyllelse med kommentarer

2030 har Strömstad ett 
varierat näringsliv med en 
högre andel 
kunskapsföretag.

2030 är Strömstad fortsatt 
attraktivt för inflyttning 
liksom för etableringar på 
sträckan Oslo-Köpenhamn.

Tillhandahålla 
praktikplatser inom 
förvaltningens 
kompetensområde

Minst en praktikant per 
avdelning och år

Utfall: tre praktikanter 
(plan, mät och 
räddningstjänsten)

Jan-Aug: Delvis uppfyllt.

Målet är delvis uppfyllt i perioden då tre praktikanter mottagits på 
förvaltningen.

Prognos: Delvis uppfyllt

Interna mål: Medarbetare

Långsiktiga mål Nämndmål/Effektmål Styrtal/Måltal Måluppfyllelse med kommentarer

En arbetsmiljö som 
präglas av öppenhet, ett 
bra samtalsklimat och en 
miljö där olika 
uppfattningar 
respekteras och 
diskriminering 
motverkas

NMI – nöjd medarbetarindex 
(MBF ska ha högre 
genomsnitt än kommunen 
som helhet samt ha ett 
högre värde än föregående 
år)

Undersökningen genomförs 
under slutet av 2017. 

Jul-Aug: Ingen bedömning. 

Medarbetarundersökningen genomförs endast en gång per år och har 
ännu inte genomförts under 2017. Måluppfyllelse per augusti kan 
därför inte bedömas. 

Prognos: Uppfyllt.

Medarbetarundersökning avseende 2016 visade att miljö- och 
byggförvaltningens värden ökat och att genomsnittet för 
förvaltningen var högre än kommunen som helhet. Tillsammans med 
det faktum att förvaltningen genomfört och planerar ett flertal 
aktiviteter i syfte att stärka arbetsmiljön är det sannolikt att målet 
uppnås avseende helåret. 

2030 rankas Strömstads 
kommun som en mycket 
attraktiv arbetsgivare.

2030 har Strömstads 
kommun mycket goda 
resultat i 
medarbetarmätningen.

2030 är Strömstads 
verksamhetsidé, 
värdegrund, uppdrag och 
mål väl kända bland alla 
medarbetare.

2030 har Strömstads 
kommun Sveriges friskaste 
medarbetare.

2030 har chefer/ledare i 
Strömstads kommun en 
gemensam syn på hur ett 
gott och professionellt 
ledarskap ska vara.

Fulltalig personalstyrka Andel långtidssjuk-skrivna 
(0%)

Utfall jan-aug: 35 % (54 % 
2016) av antalet 
sjukfrånvarotimmar utgörs 
av långtidssjukskrivning 
Totalt 6 % sjukfrånvaro jan-
aug (9 % 2016)

Personalomsättningen ska 
minska jämfört med 
föregående år <7% per år

Utfall jan-aug, 5,9 % (7,9 % 

Januari-Augusti: Delvis uppfyllt.

Målet bedöms vara delvis uppfyllt i perioden. Detta då 
personalomsättningen är lägre än 7 % samt lägre än samma period 
2016. Även andelen långtidssjukskrivna har minskat sedan föregående 
år men utgör fortfarande en betydande del av sjukskrivningarna på 
förvaltningen. Den totala andelen sjukskrivna har i år varit lägre på 
miljö- och byggförvaltningen än i kommunen som helhet och lägre än 
2016. Föregående år var förvaltningens sjukfrånvaro högre än 
kommunens genomsnitt. 

Prognos:  Inte uppfyllt.

Det finns en risk att målet inte nås avseende helåret 2017. Detta då 
flera personalavgångar kommer att ske under senare delen av 2017 
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2016) samt att långtidssjukfrånvaron fortsatt är hög. 

Interna mål: Ekonomi 

Långsiktiga mål Nämndmål/Effektmål Styrtal/Måltal Måluppfyllelse med kommentarer

2030 har Strömstads 
kommun, med en god 
ekonomisk hushållning och 
ett effektivt 
resursutnyttjande, en 
handlingsberedskap för 
framtiden.

MBN har med en god 
ekonomisk hushållning 
och ett effektivt 
resursutnyttjande, en 
handlingsberedskap för 
framtiden

Nämndens nettokostnad 
överstiger inte budgeterad 
nivå

Jan-Aug: Uppfyllt.

Målet är uppfyllt i perioden och prognosen anger att målet sannolikt 
uppfylls även avseende 2017. 

Prognos: Uppfyllt.

Nämndens resultat följs månadsvis och har hittills visat ett överskott 
vid samtliga uppföljningar. Prognosen i bokslutet per augusti 
förutspår ett överskott om 0,8 mnkr 2017. 

Interna mål: Processer

Långsiktiga mål Nämndmål/Effektmål Styrtal/Måltal Måluppfyllelse med kommentarer

2030 har Strömstad 
kommun höga betyg i 
årliga servicemätningar.

Ökad kundservice Aktuell och tillgänglig 
information på hemsidan. 
(antalet besökare ska öka 
årligen)

Utfall: - 

Placering NKI 
(Insiktsmätning), topp 30 
2030, årligt mål om att 
klättra på rankingen. 

Utfall: NKI + 11

Juli-Aug: Delvis uppfyllt. 

Under året har vi bland annat publicerat samtliga gällande 
detaljplaner på hemsidan via en sökbar karta, initierat arbete med en 
dagvattenpolicy, genomfört utåtriktade aktiviteter, och infört en ny 
tjänst som kommunvägledare. 

Prognos: Uppfyllt

2020 ska samtliga våra 
processer vara kartlagda 
i ett 
kvalitetsledningssystem 
(ensolution)

Andel kartlagda processer 
2017: 75 %

Utfall: Ingen mätning 
genomförd, bas för 
bedömning saknas. 

Juli-Aug: Delvis uppfyllt

Förvaltningen har påbörjat arbetet med processkartläggning samt att 
tydliggöra, dokumentera och effektivisera processer. Under året har 
det samlade arbetet med processkartläggning avstannat då andra 
projekt och personalbrist tagit fokus. Dock har förvaltningen inlett ett 
arbete med att stärka rutiner och processer i alkoholhandläggning 
samt deltagit i arbetet med kommunens gemensamma 
dokumenthanteringsplan. Styrtalet avseende antal kartlagda 
processer är svårt att följa upp då det samlade antalet processer som 
ska kartläggas är okänt. 

Prognos: Delvis uppfyllt

Det långsiktiga arbetet att kartlägga, kvalitetssäkra och stärka våra 
processer pågår i förvaltningen. 

2030 har Strömstad 
nominerats till Sveriges 
kvalitetskommun.

Hög rättssäkerhet Andel vunna överprövade 
beslut (fler än 85 %)

Utfall: jan-aug 57 %

Jan-Aug: Inte uppfyllt

Under året har 14 överklagade ärenden avgjorts av dessa har 8 dömts 
till nämndens fördel medan 6 till den klagandes fördel. Målet är 
därför inte uppfyllt och kommer med stor sannolikhet inte nås för 
helåret heller.

Prognos: Inte uppfyllt
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Socialnämnden

Stöd och omsorg - Det goda livet – hela livet

Långsiktiga mål Nämndmål/Effektmål Styrtal/Måltal Måluppfyllelse med kommentarer

2030 upplever Strömstads 
invånare att de har en god 
tillgång till vård i närmiljön.

2030 erbjuder Strömstad 
ett varierat utbud av stöd- 
och serviceformer för att 
möta olika behov under 
livet.

Samverkan ska ske för 
att skapa goda 
helhetslösningar och 
tillvarata gemensamma 
resurser på bästa sätt. 
Tidiga insatser ska 
prioriteras.

En trygg, professionell 
och effektiv verksamhet 
för stöd och omsorg med 
utgångspunkt i 
individens behov.

Samarbetsavtal Socialförvaltningen/Strömstadsbyggen i syfte att lösa 
bostadsanskaffningen för gruppen kommunanvisade nyanlända.

Familjecentral: Socialtjänst barn och unga har en personal anställd på 
familjecentralen och deltar i det tidigt förebyggande arbete som bedrivs där.

Västbus: Samverkan mellan socialtjänst, skola och sjukvård med fokus på 
målgruppen barn.

Närsjukvårdsgruppen: Samverkan på övergripande nivå mellan socialtjänst 
och sjukvård.

Brottsförebyggande rådet: Forum för samverkan mellan polis och kommun.

PRIO: Stimulansmedel som bekostar insatser, utbildningar, temadagar i syfte 
att utveckla kompetens och verksamhet inom området psykisk hälsa.

SSPF: Samverkan kring ungdomar (individer och grupper) i farozon- 
socialtjänst, skola, polis och fritidsverksamhet.

 Finsam: Finansiell samverkan mellan kommuner i Fyrbodal, försäkringskassa 
och arbetsförmedling kring människor som av olika anledningar står långt 
ifrån arbetsmarknaden. Projekt Steg 1 på gång att starta i Strömstad hösten 
2017 med inriktning mot ungdomar.

Våld i nära relationer: Personal och chefer från Vuxenenhet och barn och 
unga deltar i samverkanforum med flera olika aktörer kring dessa frågor både 
lokalt och inom Fyrbodal.

BARNAHUS: Förberedelse pågår inför deltagande i samverkan i Barnahuset – 
en  verksamhet där åklagare, polis, socialtjänst och hälso- och sjukvård 
samverkar kring barn som varit utsatta för brott. Verksamheten ligger i 
Uddevalla.

Teammöten- mellan olika professioner i syfte att uppnå en god och säker vård 
och omsorg utifrån den enskilda individens behov.

Samordnad individuell plan- SIP
Samordnad vård- och omsorgsplanering är en vårdprocess där företrädare för 
hälsovård, sjukvård och omsorg inom kommun, sjukhus, Habilitering & Hälsa 
och primärvård tillsammans med patienten och dennes närstående planerar 
för fortsatt vård efter utskrivning från sjukhus. Syftet med samordnad vård- 
och omsorgs-planering är att ge bästa möjliga vård och omsorg för den 
enskilde, inom ramen för gemensamma resurser.

Samverkan Missbruksgruppen och Vuxenpsykiatrin gällande målgruppen 
samsjukliga.

Arbetslivsenheten har genom lokal överenskommelse (LÖK) samverkan med 
Barn- och utbildningsförvaltningen och Individ- och familjeomsorgen (IFO) och 
arbetsförmedlingen kring flera målgrupper. Arbetslivsenheten arbetar även 
för samverkan med samtliga nämnder kring olika former av praktik och 
sysselsättningsåtgärder.

Diverse andra nätverk

Samverkan sker aktivt internt och även externt med en rad samhälls-aktörer 
inom alla delar av verksamheten. Det är en naturlig del av arbetet. Arbete 
pågår kontinuerligt för att förbättra och förtydliga samverkansformerna. 
Målet uppfyllt.

Stickprov genomförs genom stickprovskontroll 2 gånger per år. Detta är en del 
i det systematiska kvalitetsarbetet och sker genom kollegial granskning inom 
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Alla insatser som 
nämnden bistår med ska 
ha ett tydligt mål. Den 
enskilde ska vara 
delaktig i att utforma 
vägen till målet.

Genomförande-
planer  100 %

Av brukaren/ 
företrädaren 
godkänd genom-
förandeplan 100 %

Kommunicerade 
utredningar 100 %

vård och omsorg. En granskning har hittills genomförts under innevarande år.

93 % hade en aktuell genomförandeplan- Målet delvis uppfyllt

37 % hade en dokumenterat godkänd (undertecknad) genomförandeplan -
Målet inte uppfyllt

Till stor del används fortfarande den gamla mallen för genom-förandeplan. 
Där finns inte specifik rad för att dokumentera att planen är godkänd även om 
brukaren/företrädaren har haft inflytande i planeringen.

Nya mallar för genomförandeplaner har utarbetats utifrån ICFs (internationell 
klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa) och ÄBIC 
(Äldres behov i Centrum). Dessa mallar har börjat användas under 2017 då 
förnyelse av genomförandeplaner görs. Mallarna är utformade så att 
godkännande av brukare/företrädare har tydliggjorts genom underskrift.

Stickprovskontroller genomförs av nämndledamöter i verksamhet barn och 
unga inklusive familjerätt, Vuxen missbruk och ekonomiskt bistånd och 
bistånd- äldre och funktionsnedsatta. I de kontroller som genomförts under 
året har kommunicering skett 
Målet helt uppfyllt.

Interna mål: Medarbetare

Långsiktiga mål Nämndmål/Effektmål Styrtal/Måltal Måluppfyllelse med kommentarer

2030 rankas Strömstads 
kommun som en mycket 
attraktiv arbetsgivare.

2030 har Strömstads 
kommun mycket goda 
resultat i 
medarbetarmätningen.

2030 är Strömstads 
verksamhetsidé, 
värdegrund, uppdrag och 
mål väl kända bland alla 
medarbetare.

2030 har Strömstads 
kommun Sveriges friskaste 
medarbetare.

Minskad 
personalomsättning

Medarbetarenkät 
genomförd

Minskad 
långtidssjukskrivning

Ja/nej

Ja/Nej

Ja/nej

Socialförvaltningen som helhet- Jämfört med samma period före-gående år 
har personalomsättningen ökat från 6,41 % till 6,46 %. Målet inte uppfyllt

Individ- och familjeomsorgen - Jämfört med samma  period före-gående år 
har personalomsättningen ökat från 7,40 % till 15,38 %. Målet inte uppfyllt 

Under 2017 har ett flertal nya handläggare inom IFO rekryterats. I dagsläget 
finns en vakans på försörjningsstöd, en vakans på barn- och unga samt en 
halvtids vakans på biståndsenheten. Målet inte uppnått

Vård och omsorg:  Jämfört med samma period föregående år har 
personalomsättningen från 6,0 % till 7,32 %. Målet inte uppfyllt

Stöd och service: Jämfört med samma period föregående år har 
personalomsättningen minskat från 7,61 % till 1,90 %. Målet uppfyllt.

Medarbetarenkät kommer att genomföras först under hösten 2017.

Medarbetarenkät 2015 2016
Socialförvaltningen-
helhet

70% 50,80%

Långtidssjukskrivning

Socialförvaltningen
Vård och Omsorg
Stöd och Service
IFO

2016
4,38%
4,40%
5,18%
0,51%

2017
4,71%
4,76%
3,67%
5,15%
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2030 har chefer/ledare i 
Strömstads kommun en 
gemensam syn på hur ett 
gott och professionellt 
ledarskap ska vara.

Socialförvaltningen som helhet: Målet delvis uppfyllt

Vård och omsorg: Sjukfrånvaron har ökat inom vård och omsorg främst på två 
enheter inom vård och omsorg. Arbetsmiljöarbete pågår för att minska 
sjukfrånvaron på kort och lång sikt. Målet inte uppfyllt

IFO: Några långtidssjukskrivna perioder i början av året. Målet inte uppfyllt

Stöd och service: Målet uppfyllt

I de fall där långtidssjukskrivningar förekommer genomförs Rehab-
utredningar och planer för rehabilitering upprättas. Kontinuerlig kontakt 
mellan arbetsgivare och arbetstagare under sjukskrivnings-perioden. 

Interna mål: Ekonomi 

Långsiktiga mål Nämndmål/Effektmål Styrtal/Måltal Måluppfyllelse med kommentarer

2030 har Strömstads 
kommun, med en god 
ekonomisk hushållning och 
ett effektivt 
resursutnyttjande, en 
handlingsberedskap för 
framtiden.

Nämndens nettokostnad 
överstiger inte 
budgeterad nivå.

Kostnad per Säbo-plats 
STD

Nyttjandegrad 
hemtjänst, TES

Nettokostnad < tkr

< 640 tkr

>55 %

Vård och omsorg äldre -målet om budget i balans nås inte beroende på höga 
sjukskrivningstal. Åtgärder i form av anpassning av be-manning, effektiv 
resursplanering och minskning av sjukfrånvaro pågår. Målet inte uppfyllt.

Stöd och service - Verksamheten som helhet redovisar ett överskott vilket 
förklaras av en såld plats till annan kommun. Detta överskott förväntas inte 
följa med 2018. Stort fokus ligger på omstrukturering av insatser för 
ensamkommande barn samt anpassning av bemanning, effektiv 
resursplanering. Målet uppfyllt.

IFO - Placeringar inom barn/unga och vuxna missbruk beräknas ge 
minusavvikelse. Konsultkostnaderna förväntas överstiga budgeterat. Ny 
rekrytering under hösten kommer att reducera konsultkostnad-erna. Både 
större och fler familjer kommer fortsätta att ge en ökad kostnad för 
försörjningsstöd. Delar av förväntad minus-avvikelse, kommer att reduceras 
av migrationsmedel. Målet inte uppfyllt.

Gemensam administration - Blockförhyrningar kommer att ha en negativ 
avvikelse inom särskilda boenden. Avvikelsen kommer att balanseras upp med 
balanskontomedel. Målet uppfyllt.

Målet är uppnått

Målet inte uppnått – Uppföljning sker kontinuerligt till verksamhet och 
nämnd. Arbete pågår med effektiv planering samt resursplanering av personal 
samt att minska ”kringtiden”.
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Tekniska nämnden

Övergripande mål

Långsiktiga mål Nämndmål/Effektmål Styrtal/Måltal Måluppfyllelse med kommentarer

2030 är Strömstad en 
fossiloberoende kommun

Laddplan skall upprättas 
med tydliga mål för 
kommunens 
fordonspark.

Utreda möjligheterna att 
etablera biogastankställe 
eller motsvarande. 

Andel fordon med 
miljövänligt 
bränsle/eldrift.

Delvis uppfyllt – Översyn av kommunens fordon pågår. Andel miljöfordon har 
ökat samt minskning av totalt antal fordon. Utvärdering görs efter 2017. 
Framtagande av kunskapsunderlag till laddplan har skett. Förväntas 
färdigställas under 2017. 

Uppfyllt – Kontakt med intresserad leverantör. Placering framtagen. Eventuell 
etablering första kvartalet 2018. 

Uppleva och göra - Där natur och kultur möts

Långsiktiga mål Nämndmål/Effektmål Styrtal/Måltal Måluppfyllelse med kommentarer

2030 har Strömstad en 
levande stadskärna med 
ett stort och varierat utbud 
av mötesplatser.

Utveckla och förädla 
offentliga 
miljöer/besöksmål

Ett trivsammare och 
trafiksäkert centrum för 
gående och cyklister till 
stöd för handel, 
besöksnäring och 
kommunmedlemmar. 

Pågår fortlöpande. 

Centrumplan, 
Cykelstråk

Delvis uppfyllt – Pågående marknadsföring av EkoParken, besökare samt 
arrangerande av evenemang. Samverkansprojekt avseende aktivitetsytor 
pågår med övriga inblandade förvaltningar. Ny skyltning av besöksmål kom 
upp under sommaren.  

Delvis uppfyllt – Projekt pågår enligt plan. Start av ombyggnad av nedre bron 
har skett. Andra sidan av bron kommer att färdigställas under hösten. 

Bygga, bo och miljö – Plats för alla – på naturens villkor

Långsiktiga mål Nämndmål/Effektmål Styrtal/Måltal Måluppfyllelse med kommentarer

2030 finns ett varierat 
utbud av bostäder i olika 
upplåtelseformer för alla 
åldrar. 

2030 är miljökapitalet’ 
intakt, vi hushåller med 
naturresurser och värnar 
den biologiska 
mångfalden.

¹ Miljökapital är ett 
beräknat monetärt värde 
på befintliga naturresurser 
och deras 
avkastning/tjänster

Genom god planering 
säkerställa att kommunal 
mark finns.

Ombyggnad 
Avloppsreningsverk 
Österröd. 

Insamling av matavfall.

Grön skogsplan

Levande 
landsbygd/strövområden

Kommunens 
behov, antal

Start 2017 – 
färdigställt 2020

Genomfört 2017-
2018

Efterfölja 
skötselplan 
fortlöpande

Delvis uppfyllt – Pågående, detaljplanarbete fortskrider. 

Delvis uppfyllt

Ej uppfyllt – Påbörja arbete under 2018. Förseningar i projektet. 

Uppfyllt – följer framtagen plan

Delvis uppfyllt – Underhåll sker i samverkan med Kultur & Fritid samt ALE. 
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Trafik och infrastruktur – Hållbara transporter – effektiva förbindelser

Långsiktiga mål Nämndmål/Effektmål Styrtal/Måltal Måluppfyllelse med kommentarer

2030 är Strömstad ett 
lättillgängligt besöksmål 
och 
pendlingsmöjligheterna till 
och från andra 
arbetsmarknader är goda.

2030 erbjuder norra 
Bohusbanan effektiva 
persontransporter. Banan 
är rustad med sikte på 
godstransporter till Norge.

Verka för tåg-och 
bussförbindelser 
förbättras (kortare 
restid, tätare avgångar). 

Säkrare skolvägar

Säker trafiklösning för 
korsningen 
Karlsgatan/Ringvägen

Fortlöpande

Fortlöpande

Delvis uppfyllt – Samverkan sker med Utvecklingsavdelning, främst avseende 
pendlingsparkeringar. 

Delvis uppfyllt – Trafikanalys genomförd och framtagande av detaljplan pågår. 
Dialog med Trafikverket. Tidsaspekt svår att fastställa. 

Näringsliv och arbete – Tillväxt med platsen i centrum

Långsiktiga mål Nämndmål/Effektmål Styrtal/Måltal Måluppfyllelse med kommentarer

2030 har Strömstad ett 
varierat näringsliv med en 
högre andel 
kunskapsföretag.

2030 är Strömstad fortsatt 
attraktivt för inflyttning 
liksom för etableringar på 
sträckan Oslo-Köpenhamn.

Genom god planering 
säkerställa att ledig mark 
finns för industrier och 
företag. 

Antal kommunal 
ledig mark 
(Bastekärr), 30 000 
kvm.

Uppfyllt – Bastekärr uppfyllt. 
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KF §137                         Dnr: KS/2017-0532 

Mål & Budget 2018 samt plan 2019-2021 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Att fastställa förslag till Mål & Budget 2018 samt plan 2019-2021 enligt underlag: 

1. förslag till finansiella mål och riktlinjer, 

2. förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2018 samt plan för åren 
2019-2021,  

3. nämndernas driftbudgetramar 2018 enligt sammandrag driftbudget, 

4. nämndernas investeringsramar 2018 enligt sammandrag investeringsbudget, 

5. nämndernas och styrelsens förslag till mål för 2018, 

6. internränta för år 2018 

Skattefinansierad verksamhet 1,75 % enligt rekommendation SKL 

Taxefinansierad verksamhet 1,4 % samt 0,75 % för nya investeringar som 
driftsätts 2018 

7. politiska arvoden att gälla fr o m 2018-01-01 i enlighet med arvodesbilaga, 

8. taxor att gälla fr o m 2018-01-01 i enlighet med taxe- och avgiftsbilagor, 

9. skattesatsen för år 2018 är oförändrad, 21:91 

Att  bemyndiga Kommunstyrelsen att uppta lån under 2018 upp till totalt högst 200 
mnkr för finansiering av taxekollektivens investeringar. Plan för återbetalning av 
upplånat belopp ska upprättas. 

Att  fastställa avkastningskravet på aktiekapital i AB Strömstadslokaler avseende år 2018 
till 5,0 procent av aktiekapitalet, dock ej överstigande bolagets resultat för samma 
år, 

Att  bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om omdisponering av beslutad budget för 
investeringsprojekt, inom nämnd. 

 Sammanfattning av ärendet 
Strömstads kommun har upprättat förslag till budget för år 2018 och plan för åren 
2019-2021. Kommunens budgeterade resultat för 2018 uppgår till 15 mnkr vilket 
utgör 2,0 procent av skatter och bidrag. 

Driftbudgetens nettokostnader uppgår till totalt 730,4 mnkr. Budgetanslagen till 
nämnderna fördelas enligt följande: 
Kommunstyrelsen 75,3 mnkr, Socialnämnden 246,3 mnkr, Barn- och utbildnings-
nämnden 334,2 mnkr, Miljö- och byggnämnden 29,9 mnkr, Tekniska nämnden, 
skattefinansierad verksamhet 15,3 mnkr samt Finansförvaltning/ej fördelbar 
verksamhet 29,4 mnkr. 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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Tilldelade anslag utgör den yttersta restriktionen förverksamheten. Om resurserna 
inte räcker till planerad och pågående verksamhet under året ska nämnden vidta 
åtgärder så att verksamheten  ryms inom anvisade medel. 
Resultatet för samtliga tre taxekollektiv, Vatten- och Avloppskollektivet, 
Avfallshanteringskollektivet samt Fjärrvärmekollektivet budgeteras till 0 kr efter 
avsättning till investeringsfond. 
Investeringsbudgeten uppgår till totalt 119,2 mnkr, varav 78,5 mnkr inom Tekniska 
nämnden, taxekollektiven. 

Budgeten fördelas enligt följande: 
Kommunstyrelsen 5,4 mnkr, Socialnämnden 1,6 mnkr, Barn- och 
utbildningsnämnden 4,5 mnkr, Miljö- och byggnämnden 5,9 mnkr, Tekniska 
nämnden, skattefinansierad verksamhet 23,2 mnkr, VA-verksamheten 75,0 mnkr 
samt Avfallsverksamheten 3,5 mnkr. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2017-11-08 § 135 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-01 § 178 
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson 
Mål & Budget för år 2018 och plan 2019-2021 
Förslag till arvode och taxebilaga 2018 
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KS § 135 
KSAU § 178                         Dnr: KS/2017-0532 

Mål & Budget 2018 samt plan 2019-2021 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

Att fastställa förslag till Mål & Budget 2018 samt plan 2019-2021 enligt underlag: 

1) förslag till finansiella mål och riktlinjer, 

2) förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2018 samt plan för åren 2019-
2021,  

3) nämndernas driftbudgetramar 2018 enligt sammandrag driftbudget, 

4) nämndernas investeringsramar 2018 enligt sammandrag investeringsbudget, 

5) nämndernas och styrelsens förslag till mål för 2018, 

6) internränta för år 2018 

 Skattefinansierad verksamhet 1,75 % enligt rekommendation SKL 

 Taxefinansierad verksamhet 1,4 % samt 0,75 % för nya investeringar som driftsätts 
2018 

7) politiska arvoden att gälla fr o m 2018-01-01 i enlighet med arvodesbilaga, 

8) taxor att gälla fr o m 2018-01-01 i enlighet med taxe- och avgiftsbilagor, 

9) skattesatsen för år 2018 är oförändrad, 21:91 

Att  bemyndiga Kommunstyrelsen att uppta lån under 2018 upp till totalt högst 200 mnkr 
för finansiering av taxekollektivens investeringar. Plan för återbetalning av upplånat 
belopp ska upprättas. 

Att  fastställa avkastningskravet på aktiekapital i AB Strömstadslokaler avseende år 2018 
till 5,0 procent av aktiekapitalet, dock ej överstigande bolagets resultat för samma år, 

Att  bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om omdisponering av beslutad budget för 
investeringsprojekt, inom nämnd. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Ronnie Brorsson (S) Kent Hansson (S) Leif Andersson (S) Mattias Gustafsson (SD) och 
Siwert Hjalmarsson (M) deltar ej i beslut vad gäller; 

2) förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2018 samt plan för åren 
2019-2021,  

3) nämndernas driftbudgetramar 2018 enligt sammandrag driftbudget, 

4) nämndernas investeringsramar 2018 enligt sammandrag investeringsbudget, 

5) nämndernas och styrelsens förslag till mål för 2018, 
 

 

mailto:ks@stromstad.se
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 Sammanfattning av ärendet 
Strömstads kommun har upprättat förslag till budget för år 2018 och plan för åren 
2019-2021. Kommunens budgeterade resultat för 2018 uppgår till 15 mnkr vilket 
utgör 2,0 procent av skatter och bidrag. 

Driftbudgetens nettokostnader uppgår till totalt 730,4 mnkr. Budgetanslagen till 
nämnderna fördelas enligt följande: 
Kommunstyrelsen 75,3 mnkr, Socialnämnden 246,3 mnkr, Barn- och utbildnings-
nämnden 334,2 mnkr, Miljö- och byggnämnden 29,9 mnkr, Tekniska nämnden, 
skattefinansierad verksamhet 15,3 mnkr samt Finansförvaltning/ej fördelbar 
verksamhet 29,4 mnkr. 
Tilldelade anslag utgör den yttersta restriktionen förverksamheten. Om resurserna 
inte räcker till planerad och pågående verksamhet under året ska nämnden vidta 
åtgärder så att verksamheten  ryms inom anvisade medel. 
Resultatet för samtliga tre taxekollektiv, Vatten- och Avloppskollektivet, 
Avfallshanteringskollektivet samt Fjärrvärmekollektivet budgeteras till 0 kr efter 
avsättning till investeringsfond. 
Investeringsbudgeten uppgår till totalt 119,2 mnkr, varav 78,5 mnkr inom Tekniska 
nämnden, taxekollektiven. 
Investeringsbudgeten fördelas enligt följande: 
Kommunstyrelsen 5,4 mnkr, Socialnämnden 1,6 mnkr, Barn- och utbildningsnämnden 
4,5 mnkr, Miljö- och byggnämnden 5,9 mnkr, Tekniska nämnden, skattefinansierad 
verksamhet 23,2 mnkr, VA-verksamheten 75,0 mnkr samt Avfallsverksamheten 3,5 
mnkr. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-01 
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson 
Mål & Budget för år 2018 och plan 2019-2021 
Förslag till arvode och taxebilaga 2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att fastställa förslag till Mål & Budget 2018 samt plan 2019-2021 enligt underlag: 
1) förslag till finansiella mål och riktlinjer, 
2) förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2018 samt plan för åren 
2019-2021,  
3) nämndernas driftbudgetramar 2018 enligt sammandrag driftbudget, 
4) nämndernas investeringsramar 2018 enligt sammandrag investeringsbudget, 
5) nämndernas och styrelsens förslag till mål för 2018, 
6) internränta för år 2018 
    Skattefinansierad verksamhet 1,75 % enligt rekommendation SKL 
    Taxefinansierad verksamhet 1,4 % samt 0,75 % för nya investeringar som driftsätts   
    2018 
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7) politiska arvoden att gälla fr o m 2018-01-01 i enlighet med arvodesbilaga, 
8) taxor att gälla fr o m 2018-01-01 i enlighet med taxe- och avgiftsbilagor, 
9) skattesatsen för år 2018 är oförändrad, 21:91 

Att  bemyndiga Kommunstyrelsen att uppta lån under 2018 upp till totalt högst 200 mnkr 
för finansiering av taxekollektivens investeringar. Plan för återbetalning av upplånat 
belopp ska upprättas. 

Att  fastställa avkastningskravet på aktiekapital i AB Strömstadslokaler avseende år 2018 
till 5,0 procent av aktiekapitalet, dock ej överstigande bolagets resultat för samma år, 

Att  bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om omdisponering av beslutad budget för 
investeringsprojekt, inom nämnd. 
 
Protokollsanteckning 
Lars-Erik Hansson ekonomichef föredrar ärendet 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Siwert Hjalmarsson (M) yrkar på att pengar ska avsättas till en Trygghetsjourbil och 
drift för 2018 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer Siwert Hjalmarssons yrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår Siwert Hjalmarssons yrkande. 
 
Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 

Den som röstar för att avslå Siwert Hjalmarssons yrkande röstar ja. 
Den som röstar för att bifalla Siwert Hjalmarsson (M) yrkande röstar nej. 

 
Strömstads kommun Omröstningsprotokoll §  
Kommunstyrelsen 2017-11-08 
Nr Ledamot Parti Ersättare Ja Nej Avstår 

1 Peter Dafteryd C   x   
2 Hans-Inge Sältenberg C   x   
3 Anna-Lena Carlsson C   x   
4 Margareta Fredriksson L  x   
5 Anette Andersson L   x   
6 Bengt Bivrin MP   x   
7 Ronnie Brorsson S    x  
8 Lena Martinsson S  Leif Andersson  x  
9 Kent Hansson S    x  

10 Siwert Hjalmarsson M    x  
11 Mattias Gustafsson SD   x   
  Summa 7 4  
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Omröstningen utfaller med 7 ja-röster och 4 nej-röster.  
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar avslår Siwert Hjalmarssons yrkande. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ronnie Brorsson (S) yrkar på att i Tekniska nämndens investeringsbudget ska 0,6 mkr 
avsättas till belysning vid Norrkärr-Hällestrands rondellen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer Ronnie Brorsson yrkan mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller Ronnie Brorssons yrkande 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ronnie Brorsson (S) föreslår en redaktionell ändring i budget dokumentet på sid 16 
tredje stycket som börjar med Socialnämndens tilldelade medel.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med 
Ronnie Brorsson tilläggsyrkande samt förslag till redaktionell justering i budget-
dokumentet kan antas och finner att så sker 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
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KSAU § 178                         Dnr: KS/2017-0532 

Mål & Budget 2018 samt plan 2019-2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

Att fastställa förslag till Mål & Budget 2018 samt plan 2019-2021 enligt underlag: 

1) förslag till finansiella mål och riktlinjer, 

2) förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2018 samt plan för åren 2019-
2021,  

3) nämndernas driftbudgetramar 2018 enligt sammandrag driftbudget, 

4) nämndernas investeringsramar 2018 enligt sammandrag investeringsbudget, 

5) nämndernas och styrelsens förslag till mål för 2018, 

6) internränta för år 2018 

 Skattefinansierad verksamhet 1,75 % enligt rekommendation SKL 

 Taxefinansierad verksamhet 1,4 % samt 0,75 % för nya investeringar som driftsätts 
2018 

7) politiska arvoden att gälla fr o m 2018-01-01 i enlighet med arvodesbilaga, 

8) taxor att gälla fr o m 2018-01-01 i enlighet med taxe- och avgiftsbilagor, 

9) skattesatsen för år 2018 är oförändrad, 21:91 

Att  bemyndiga Kommunstyrelsen att uppta lån under 2018 upp till totalt högst 200 mnkr 
för finansiering av taxekollektivens investeringar. Plan för återbetalning av upplånat 
belopp ska upprättas. 

Att  fastställa avkastningskravet på aktiekapital i AB Strömstadslokaler avseende år 2018 
till 5,0 procent av aktiekapitalet, dock ej överstigande bolagets resultat för samma år, 

Att  bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om omdisponering av beslutad budget för 
investeringsprojekt, inom nämnd. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Ronnie Brorsson (S) och Kent Hansson (S) deltar endast i beslut vad gäller 

att fastställa förslag till Mål & Budget 2018 samt plan 2019-2021 enligt underlag: 

7) politiska arvoden att gälla fr o m 2018-01-01 i enlighet med arvodesbilaga, 

9) skattesatsen för år 2018 är oförändrad, 21:91 

  att fastställa avkastningskravet på aktiekapital i AB Strömstadslokaler avseende år 
2018 till 5,0 procent av aktiekapitalet, dock ej överstigande bolagets resultat för 
samma år. 
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 samt att lyfta ut fjärde att-satsen; att fastställa avkastningskravet på aktiekapital i AB 
Strömstadsbyggen avseende år 2018 till 5,0 procent av eget kapital, dock ej 
överstigande bolagets resultat för samma år. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads kommun har upprättat förslag till budget för år 2018 och plan för åren 
2019-2021. Kommunens budgeterade resultat för 2018 uppgår till 15 mnkr vilket 
utgör 2,0 procent av skatter och bidrag. 

Driftbudgetens nettokostnader uppgår till totalt 730,4 mnkr. Budgetanslagen till 
nämnderna fördelas enligt följande: 
Kommunstyrelsen 75,3 mnkr, Socialnämnden 246,3 mnkr, Barn- och utbildnings-
nämnden 334,2 mnkr, Miljö- och byggnämnden 29,9 mnkr, Tekniska nämnden, 
skattefinansierad verksamhet 15,3 mnkr samt Finansförvaltning/ej fördelbar 
verksamhet 29,4 mnkr. 
Tilldelade anslag utgör den yttersta restriktionen förverksamheten. Om resurserna 
inte räcker till planerad och pågående verksamhet under året ska nämnden vidta 
åtgärder så att verksamheten  ryms inom anvisade medel. 
Resultatet för samtliga tre taxekollektiv, Vatten- och Avloppskollektivet, 
Avfallshanteringskollektivet samt Fjärrvärmekollektivet budgeteras till 0 kr efter 
avsättning till investeringsfond. 
Investeringsbudgeten uppgår till totalt 119,2 mnkr, varav 78,5 mnkr inom Tekniska 
nämnden, taxekollektiven. 
Budgeten fördelas enligt följande: 
Kommunstyrelsen 5,4 mnkr, Socialnämnden 1,6 mnkr, Barn- och utbildningsnämnden 
4,5 mnkr, Miljö- och byggnämnden 5,9 mnkr, Tekniska nämnden, skattefinansierad 
verksamhet 23,2 mnkr, VA-verksamheten 75,0 mnkr samt Avfallsverksamheten 3,5 
mnkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson 
Mål & Budget för år 2018 och plan 2019-2021 
Förslag till arvode och taxebilaga 2018 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens beslut  

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

Att  fastställa förslag till Mål & Budget 2018 samt plan 2019-2021 enligt underlag: 

1. förslag till finansiella mål och riktlinjer, 
2. förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2018 samt plan för åren 

2019-2021,  
3. nämndernas driftbudgetramar 2018 enligt sammandrag driftbudget, 
4. nämndernas investeringsramar 2018 enligt sammandrag investeringsbudget, 
5. nämndernas och styrelsens förslag till mål för 2018, 

 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/


               

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (6) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-11-01 KS/2017-0587 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

6. internränta för år 2018 
Skattefinansierad verksamhet 1,75 % enligt rekommendation SKL 
Taxefinansierad verksamhet 1,4 % samt 0,75 % för nya investeringar som 
driftsätts 2018 

7. politiska arvoden att gälla fr o m 2018-01-01 i enlighet med arvodesbilaga, 
8. taxor att gälla fr o m 2018-01-01 i enlighet med taxe- och avgiftsbilagor, 
9. skattesatsen för år 2018 är oförändrad, 21:91 

   att bemyndiga Kommunstyrelsen att uppta lån under 2018 upp till totalt högst 200 
mnkr för finansiering av taxekollektivens investeringar. Plan för återbetalning av 
upplånat belopp ska upprättas. 

  att fastställa avkastningskravet på aktiekapital i AB Strömstadslokaler avseende år 
2018 till 5,0 procent av eget kapital, dock ej överstigande bolagets resultat för 
samma år, 

 att fastställa avkastningskravet på aktiekapital i AB Strömstadsbyggen avseende år 
2018 till 5,0 procent av eget kapital, dock ej överstigande bolagets resultat för 
samma år, 

 att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om omdisponering av beslutad budget 
för investeringsprojekt, inom nämnd. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
  Att i tredje att satsen ändra texten till; fastställa avkastningskravet på aktiekapital i 

AB Strömstadslokaler avseende år 2018 till 5,0 procent av aktiekapitalet, dock ej 
överstigande bolagets resultat för samma år, samt 

 att lyfta ut fjärde att-satsen; att fastställa avkastningskravet på aktiekapital i AB 
Strömstadsbyggen avseende år 2018 till 5,0 procent av eget kapital, dock ej 
överstigande bolagets resultat för samma år. 

 Beslutsgång 
 Ordförande frågar om kommunledningsförvaltningens förslag till beslut med 

justeringar enligt förslag till beslut på sammanträdet kan antas och finner att så sker 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
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Mål & Budget 2018 samt plan 2019-2021

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Att fastställa förslag till Mål & Budget 2018 samt plan 2019-2021 enligt underlag:

1) förslag till finansiella mål och riktlinjer,

2) förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2018 samt plan för åren 
2019-2021, 

3) nämndernas driftbudgetramar 2018 enligt sammandrag driftbudget,

4) nämndernas investeringsramar 2018 enligt sammandrag investeringsbudget,

5) nämndernas och styrelsens förslag till mål för 2018,

6) internränta för år 2018

 Skattefinansierad verksamhet 1,75 % enligt rekommendation SKL

 Taxefinansierad verksamhet 1,4 % samt 0,75 % för nya investeringar som 
driftsätts 2018

7) politiska arvoden att gälla fr o m 2018-01-01 i enlighet med arvodesbilaga,

8) taxor att gälla fr o m 2018-01-01 i enlighet med taxe- och avgiftsbilagor,

9) skattesatsen för år 2018 är oförändrad, 21:91

Att bemyndiga Kommunstyrelsen att uppta lån under 2018 upp till totalt högst 200 
mnkr för finansiering av taxekollektivens investeringar. Plan för återbetalning av 
upplånat belopp ska upprättas.

Att fastställa avkastningskravet på aktiekapital i AB Strömstadslokaler avseende år 2018 
till 5,0 procent av eget kapital, dock ej överstigande bolagets resultat för samma år,

Att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om omdisponering av beslutad budget för 
investeringsprojekt, inom nämnd.

Ärendet
Strömstads kommun har upprättat förslag till budget för år 2018 och plan för åren 2019-
2021. Kommunens budgeterade resultat för 2018 uppgår till 15 mnkr vilket utgör 2,0 
procent av skatter och bidrag.

Driftbudgetens nettokostnader uppgår till totalt 730,4 mnkr. Budgetanslagen till 
nämnderna fördelas enligt följande:
Kommunstyrelsen 75,3 mnkr, Socialnämnden 246,3 mnkr, Barn- och utbildningsnämnden 
334,2 mnkr, Miljö- och byggnämnden 29,9 mnkr, Tekniska nämnden,

Kommunstyrelsen
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Kommunledningsförvaltningen 2017-11-14 Dnr: KS/2017-0532
KS - Ekonomiavdelning

skattefinansierad verksamhet 15,3 mnkr samt Finansförvaltning/ej fördelbar verksamhet 
29,4 mnkr.
Tilldelade anslag utgör den yttersta restriktionen förverksamheten. Om resurserna inte 
räcker till planerad och pågående verksamhet under året ska nämnden vidta åtgärder så 
att verksamheten  ryms inom anvisade medel.

Resultatet för samtliga tre taxekollektiv, Vatten- och Avloppskollektivet, 
Avfallshanteringskollektivet samt Fjärrvärmekollektivet budgeteras till 0 kr efter 
avsättning till investeringsfond.

Investeringsbudgeten uppgår till totalt 119,8 mnkr, varav 78,5 mnkr inom Tekniska 
nämnden, taxekollektiven.
Investeringsbudgeten fördelas enligt följande:
Kommunstyrelsen 5,4 mnkr, Socialnämnden 1,6 mnkr, Barn- och utbildningsnämnden 4,5 
mnkr, Miljö- och byggnämnden 5,9 mnkr, Tekniska nämnden, skattefinansierad
verksamhet 23,8 mnkr, VA-verksamheten 75,0 mnkr samt Avfallsverksamheten 3,5 mnkr.

Beslutsunderlag
Mål & Budget för år 2018 och plan 2019-2021
Förslag till arvode och taxebilaga 2018

Lars-Erik Hansson
Ekonomichef
0526-192 02
lars-erik.hansson@stromstad.se

Maria Reinholdsson
Kommunchef
0526-190 55
maria.reinholdsson@stromstad.se

Beslutet skickas till
KS Diarie
Ekonomiavdelningen
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En attraktiv kommun!
Utveckling är Strömstads väg framåt. Budget 2018 är en 
budget för utveckling och tillväxt – detta med oförändrad 
skattesats. Med utveckling avses inte bara investeringar i nya 
verksamhetslokaler, utan här finns också satsningar på ökat 
kundfokus, digitalisering, strategisk kompetensförsörjning och 
samverkan med andra kommuner. Möjligt tack vare förstärkt 
stöd i centrala funktioner för kommunikation, kompetensför-
sörjning och satsningar på verksamhetsutveckling. 

Strömstad ska fortsätta att vara attraktivt för inflyttare och 

nya företag. Utveckling och framåtanda stärker vårt varu-
märke och bidrar till att göra skola, äldreomsorg och andra 
kommunala verksamheter till attraktiva arbetsplatser. Det 
borgar i sin tur för att vi fortsätter att växa.  

Satsning på skola, kultur och fritid 

2018 års budget innehåller en rad prioriteringar som är 
viktiga för Strömstadsborna. Hit hör kultur- och fritidsverk-
samhet med sikte på en aktiv och meningsfull fritid för barn 
och vuxna. Engagemanget för kulturhuset Skagerack har 
varit och är stort. Nya kulturhuset är prioriterat i budget för 
2018 och medel avsätts för att på bästa sätt fylla det tidigare 
societetshuset med ett färgstarkt innehåll till glädje för både 
Strömstadsbor och besökare. Vi satsar också för att bygga ett 
starkt föreningsliv i Strömstad. En ny organisation för drift 
och underhåll av våra anläggningar för kultur och fritid ska 
sjösättas under 2018.

Kvalitet i våra tjänster är viktigt. Vi kompetensutvecklar och 
förbättrar både utemiljön och lärmiljön på Strömstiernasko-
lan med målet att alla ska lyckas i skolan. Vi ska underlätta för 
de som behöver komma i kontakt med oss, det gör vi bland 
annat genom att fortsätta att utveckla vår kundmottagning 
och ta fram fler och bättre e-tjänster för invånare och leve-
rantörer. Nyttan ökar allt eftersom fler och fler hushåll ansluts 
till höghastighetsfiber i både tätorten och på landsbygden. 

Digitalisering

Fiberutbyggnaden går vidare och målet om att 90 procent 
av kommunens invånare ska vara uppkopplade senast år 
2020 är inom räckhåll. Kommunala bolaget AB Strömstanet 
inleder under 2018 bygget av ett stamnät upp till Knarrevik 
på Hogdalsnäset för att kunna ansluta abonnenter i Nordby 
och delar av Näsinge som idag inte har tillgång till fiber. Inves-
teringen öppnar för fiberföreningar i norra delen av kommu-
nen, och kan på sikt göra det möjligt att sammanföra svenskt 
och norskt fibernät från Hvaler. Utvecklingen är intressant 
inte minst eftersom många av framtidens välfärdstjänster 
kommer att förmedlas via kraftfull it-länk. 

En kommunövergripande förstudie för ökad digitalisering 
liksom samverkan med andra kommuner öppnar för använd-
ning av it-teknik inom nya områden. Vi utnyttjar också tekni-
ken i vår egen verksamhet. 2018 går Strömstad först ut som 
pilotkommun i ett regionalt samarbete för e-arkivering.

Den viktiga dialogen

De många dialogtillfällen som hållits under 2017 har varit 
vägledande för 2018 års satsningar, inte minst i fråga om 
kultur- och fritidsverksamheten. Även utvecklingsområden 
för näringslivet har identifierats i samråd med företrädare 
för det lokala näringslivet. Arbetet fortsätter i kompetensråd, 
inom varumärkesarbete och i samband med idéarbete för 
stadsutveckling. 

Dialogmöten har också ordnats inom arbetet med Fördjupad 
översiktsplan, i kulturfrågor och i arbetet med ny näringslivs-
strategi. Ett varumärkesprojekt har engagerat intresserade 
entreprenörer och boende. Synpunkter och underlag har 
också hämtats in via en stor mängd företagsbesök och öppna 
möten om allt från vattenförsörjning på Koster till kommun-
delsutveckling och lokalförsörjning på Rossö.

Fler och bättre lokaler och bostäder

Inflyttning och ökat invånarantal sätter press på vår kapacitet 
att bygga bostäder, utöka barnomsorgen och skolan med 
mera. Allt med bibehållen eller bättre kvalitet i verksam-
heten. Nya bostäder är fortsatt högt prioriterat. Projekte-
ringen för nya bostäder på Canning i centrala Strömstad går 
vidare och detaljplanen närmar sig färdigställande. Byggna-
tion i kvarteret Magistern i centrala Strömstad bör kunna 
inledas under 2018, och i Mellbyområdet finns flera bygg-
planer i startskedet. Detaljplanerna för Myren och Rådhus-
berget behöver slutföras för att skapa förutsättningar för att 
centralorten ska fortsätta att växa.

Kommunstyrelsens ordförande har ordet
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Många unga hushåll och höga födelsetal gör att våra förskolor 
och skolor fylls. Vi bygger ut och bygger nytt för att ge fler barn 
och unga en bra uppväxt- och lärmiljö. Bojarskolan byggs till, 
ny förskola planeras på Ånneröd, vi satsar på Skee skola och 
förskola liksom på en tillbyggnad av Mellegårdens skola.

Vid Österröd byggs ett nytt reningsverk för att klara rening av 
vatten och avlopp för långt fler invånare än idag. Tekniken är 
grön för att klara framtidens krav på effektiv energianvändning 
och rening. Till andra investeringsområden hör bassängen i 
Strömstads badanstalt som ska renoveras. Vi utvecklar också 
stadskärnan som mötesplats och handelsplats.

Under 2018 förbereds för investeringar i färjeläget och södra 
infarten för att kunna ta emot trafik från de nya och miljöan-
passade färjor som 2019 och 2020 sätts in på rutten Sande-
fjord-Strömstad. 

En inkluderande kommun
Integration av våra nya invånare med utländsk bakgrund är 
en av våra viktigaste uppgifter på kort och lång sikt. Arbets-
löshet med åtföljande behov av försörjningsstöd kan påver-
ka ekonomin negativt och öka utsattheten hos redan hårt 
prövade medborgare. Vi utvecklar därför ett nytt jobb- och 
integrationscenter under 2018 med sikte på att nyanlända i 
etableringsprogram ska hitta jobb och bli självförsörjande så 
snart som möjligt. Samarbetet med det lokala näringslivet är en 
viktig del av det arbetet.

Vi stöttar också föreningslivet för att jobba med mångfald med 
vetskap att mycket av integrationen sker på fritiden, bland barn 
och unga. Förutsättningarna för en god integration får trots 
allt ses som goda, Strömstad är näst bäst i landet när det gäller 
möjligheter för nya svenskar att hitta jobb enligt arbetsförmed-
lingens ranking. Inte desto mindre finns utmaningar, vi hör till 
de kommuner som tar emot störst antal så kallade egenbosät-
tare.

Mitt varma tack!

Tack alla som under 2017 bidragit till bättre service och som 
skapat goda planeringsförutsättningar inför framtiden. 2018 
fortsätter vi på den inslagna vägen!

Peter Dafteryd
Kommunstyrelsens ordförande 

Peter Dafteryd, Kommunstyrelsens ordförande
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Organisationsplan
  Kommunrevision
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Vision 2030
En ny vision och övergripande mål har beslutats av kommunfullmäktige som ska uppnås till 2030. Visionen lyder: Strömstad – attraktiv gräns-
region och mötesplats vid havet. En internationell småstad med livskvalitet, natur och friluftsliv i världsklass!

Till visionen är kopplat långsiktiga mål och en verksamhetsidé som lyder:
Strömstads kommun är en aktiv aktör i utvecklingen av samhället. Vi svarar upp mot kommuninvånarnas behov och eftersträvar 
samverkan med både offentliga, ideella och privata aktörer. 

Vision 2030 är Kommunfullmäktiges vägvisning om hur Strömstads kommun ska utvecklas de närmaste åren. Visionen innehåller övergripande 
mål samt mål för sex utvecklingsområden. Visionen innehåller även interna utvecklingsområden och mål. 

ÖVERGRIPANDE MÅL
Långsiktiga mål
• 2030 har Strömstad 16 000 invånare.
• 2030 är Strömstad en fossiloberoende kommun.

Långsiktiga mål Styrtal Måltal/indikator Uppföljning 

2030 har Strömstad 16 000 invånare.

2030 är Strömstad en
fossiloberoende kommun.

Genomsnittlig befolkningsökning. 1,7% per år

2016 2017 2018 2019
 97,4% 91% 84% 78%

2015 2017 2018 2019
 0,2% 0,15

Årsbokslut

Årsbokslut

Årsbokslut

Andel fossildrivna bilar.

Antal ton CO2/årsarbetare utifrån
tjänsteresor, Ekokommunerna.

KOMMUNÖVERGRIPANDE
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DET GODA LIVET – HELA LIVET 
Långsiktiga mål
• 2030 upplever Strömstads invånare att de har en god tillgång till vård i närmiljön.
• 2030 erbjuder Strömstad ett varierat utbud av stöd- och serviceformer för att möta olika behov under livet.

Långsiktiga mål Styrtal Måltal/indikator Uppföljning 

2030 upplever Strömstads invånare att de 
har en god tillgång till vård i närmiljön.

2030 erbjuder Strömstad ett varierat 
utbud av stöd- och serviceformer för att 
möta olika behov under livet.

Antal personer med hemsjukvård 2015 2017 2018 2019 
308 320 330 345

Årsbokslut

Årsbokslut

Årsbokslut

Uppdrag samverkande hemsjukvård  2015 2017 2018 2019
135 140 145 155

Nöjd-medborgar-index
(medborgarundersökning)

2014 2016 2018 2020 
57 60 63       Bland 25% bästa

LÄRA FÖR LIVET - ALLA SKA LYCKAS I SKOLAN
Långsiktiga mål
• 2030 rankas Strömstads förskolor och skolor bland landets bästa.
• 2030 erbjuder Strömstad ett attraktivt utbud av gymnasieutbildningar liksom eftergymnasiala högskole- samt universitetsutbildningar.

Långsiktiga mål Styrtal Måltal/indikator Uppföljning 

2030 rankas Strömstads förskolor och 
skolor bland landets bästa.

2030 erbjuder Strömstad ett attraktivt 
utbud av gymnasieutbildningar liksom 
eftergymnasiala högskole- samt 
universitetsutbildningar.

Andel elever som går ut 9:an med 
godkända betyg.

Ungdomar som studerar på högskola/
universitet 2 år efter fullföljd 
gymnasieutbildning.

Andelen niondeklassare från 
Strömstiernaskolan som söker till 
Strömstad Gymnasium.

2015 2017 2018 2019
67% 75% 80% 85%

2015 2017 2018 2019
18% 25% 30% 35%

2017 2018 2019
75% 80% 85%

Årsbokslut

Årsbokslut

Årsbokslut

BARN OCH UTBILDNING - LÄRA FÖR LIVET - ALLA SKA LYCKAS I SKOLAN

STÖD OCH OMSORG - DET GODA LIVET - HELA LIVET
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DÄR NATUR OCH KULTUR MÖTS
Långsiktiga mål
• 2030 har Strömstad en levande stadskärna med ett stort och varierat utbud av mötesplatser.
• 2030 är Strömstad en välkänd arrangör av sport- och kulturarrangemang.

Långsiktiga mål Styrtal Måltal/indikator Uppföljning 

2030 har Strömstad en levande 
stadskärna med ett stort och varierat 
utbud av mötesplaster.

2030 är Strömstad en välkänd arrangör 
av sport- och kulturarrangemang.

Nöjd-med-borgar-index-kultur.
(medborgarundersökning)

Nöjd-medborgar-index-kultur 
fritidsmöjligheter.
(medborgarundersökning)

Antal arrangemang som kommunen 
organiserar per år.

 2014 2016 2018 2020 
57 62 70       Bland 25% bästa

Kultur 2016 2017 2018 2019 
(Lok) 10 11(5) 12(6) 15(6)
Fritid 2016 2017 2018 2019
(int.nat) 9(2) 13(3) 17(5) 23(8)

 2014 2016 2018 2020 
55 60 65         Bland 25% bästa

Årsbokslut

Årsbokslut

Årsbokslut

UPPLEVA OCH GÖRA - DÄR NATUR OCH KULTUR MÖTS

PLATS FÖR ALLA - I HELA KOMMUNEN
Långsiktiga mål
• 2030 finns ett varierat utbud av bostäder i olika upplåtelseformer för alla åldrar.
• 2030 är vår miljö intakt - vi hushåller med naturresurser och värnar den biologiska  mångfalden.

Långsiktiga mål Styrtal Måltal/indikator Uppföljning 

2030 finns ett varierat utbud av bostäder 
i olika upplåtelseformer för alla åldrar.

2030 är vår miljö intakt - vi hushåller 
med naturresurser och värnar den 
biologiska mångfalden.

Antal nya bostäder (mål enligt 
bostadsförsörjningsplan, ackumulerat värde 
basår 2017, enskilt år inom parantes).

Nöjd-medborgar-index miljöarbete
(medborgarundersökning).

Andel ekologisk mat i komunens 
verksamheter.

2016 2017 2018 2019 
21,63% +10% +10% +10%

2014 2016 2018 2020 
56 60 70 75

2017 2018 2019 2020 
105 110 244 395

(105) (5) (134) (151)

Årsbokslut

Årsbokslut

Årsbokslut

BYGGA, BO OCH MILJÖ - PLATS FÖR ALLA - I HELA KOMMUNEN
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TILLVÄXT MED PLATSEN I CENTRUM
Långsiktiga mål
• 2030 har Strömstad ett varierat näringsliv med en högre andel kunskapsföretag.
• 2030 är Strömstad en attraktiv plats för inflyttning och företagsetableringar som vill verka inom vår gränsregion.

Långsiktiga mål Styrtal Måltal/indikator Uppföljning 

2030 har Strömstad ett varierat 
näringsliv med högre andel 
kunskapsföretag.

2030 är Strömstad en attraktiv plats för 
inflyttning och företagsetableringar som 
vill verka inom vår gränsregion.

Antal nyetableringar utöver handel/
turism.

Antal arbetstillfällen.

2016 2017 2018 2019
58 60 62 64

2016 2017 2018 2019
7000 +10% +10% +10%

Årsbokslut

Årsbokslut

HÅLLBARA TRANSPORTER - EFFEKTIVA FÖRBINDELSER
Långsiktiga mål
• 2030 är Strömstad ett lättillgängligt besöksmål och pendlingsmöjligheterna till och från andra arbetsmarknader är goda.
• 2030 erbjuder norra Bohusbanan effektiva persontransporter. Banan är rustad med sikte på godstransporter till Norge.

Långsiktiga mål Styrtal Måltal/indikator Uppföljning

2030 är Strömstad ett lättillgängligt 
besöksmål och pendlingsmöjligheterna till 
och från andra arbetsmarknader är goda.

2030 erbjuder norra Bohusbanan 
effektiva persontransporter. Banan är 
rustad med sikte på godstransporter till 
Norge.

Antal besökare (gästnätter).

Antal kollektivresor per invånare
(Västtrafik).

Antal avgångar per vecka Strömstad-
Göteborg (buss o tåg). Utgångspunkt 
höstens tidtabell (Västtrafik).

Förkorta restiden Strömstad-Göteborg 
(fler direktbussar). Varierar tiden mellan 
2.20 med buss till över tre timmar med 
tåg. Andel med restid under tre timmar
(Västtrafik).

2015 2017 2018 2019 
192 118  +10% +10% +10%

2016 2017 2018 2019 
75% 75% 80% 85%

2016 2017 2018 2019 
107 107 130 130

2015 2017 2018 2019 
17 18 25 30

Årsbokslut

Årsbokslut

Årsbokslut

Årsbokslut

TRAFIK OCH INFRASTRUKTUR - HÅLLBARA TRANSPORTER - EFFEKTIVA FÖRBINDELSER

TRAFIK OCH INFRASTRUKTUR - HÅLLBARA TRANSPORTER - EFFEKTIVA FÖRBINDELSER
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INTERNA MÅL
Vision 2030 innehåller även interna långsiktiga mål på tre områden; 
medarbetare, ekonomi och processer. Uppföljning av målen sker i 
samband med varje årsbokslut.

MEDARBETARE
• 2030 rankas Strömstads kommun som en mycket attraktiv

arbetsgivare.
• 2030 har Strömstads kommun mycket goda resultat i

medarbetarmätningen.
• 2030 är Strömstads verksamhetsidé, värdegrund, uppdrag och

mål väl kända bland alla medarbetare.
• 2030 har Strömstads kommun Sveriges friskaste medarbetare.
• 2030 har chefer/ledare i Strömstads kommun en gemensam syn

på hur ett gott och professionellt ledarskap ska vara.

EKONOMI
• 2030 har Strömstads kommun, med en god ekonomisk hushållning

och ett effektivt resursutnyttjande, en handlingsberedskap för
framtiden.

PROCESSER
• 2030 har Strömstads kommun etablerat ett effektivt internt

samarbete som styrs av helhetssyn och gemensamma mål.
• 2030 har Strömstad nominerats till Sveriges kvalitetskommun.
• 2030 har Strömstad kommun höga betyg i årliga servicemätningar.
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Driftbudgetens nettokostnader uppgår till totalt 730,4 
mnkr. Budgetanslagen till nämnderna fördelas enligt 
följande:

Kommunstyrelsen 75,3 mnkr, Socialnämnden 246,3 
mnkr, Barn- och utbildningsnämnden 334,2 mnkr, 
Miljö- och byggnämnden 29,9 mnkr, Tekniska nämnden, 
skattefinansierad verksamhet 15,3 mnkr samt Finans-
förvaltning/ej fördelbar verksamhet 29,4 mnkr. 

Tilldelade anslag utgör den yttersta restriktionen för 
verksamheten. Om resurserna inte räcker till planerad 
och pågående verksamhet under året ska nämnden 
vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom anvisade 
medel.

Resultatet för samtliga tre taxekollektiv, Vatten- och 
Avloppskollektivet, Avfallshanteringskollektivet samt 
Fjärrvärmekollektivet budgeteras till 0 kr efter avsätt-
ning till investeringsfond.

Investeringsbudgeten uppgår till totalt 119,8 mnkr, va-
rav 78,5 mnkr inom Tekniska nämnden, taxekollektiven. 
Budgeten fördelas enligt följande:
Kommunstyrelsen 5,4 mnkr, Socialnämnden 1,6 mnkr, 
Barn- och utbildningsnämnden 4,5 mnkr, Miljö- och 
byggnämnden 5,9 mnkr, Tekniska nämnden, skattefi-
nansierad verksamhet 23,8 mnkr, VA-verksamheten 
75,0 mnkr samt Avfallsverksamheten 3,5 mnkr.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Att fastställa förslag till Mål & Budget 2018 samt plan

2019-2021 enligt underlag:
1) förslag till finansiella mål och riktlinjer,
2) förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget

för 2018 samt plan för åren 2019-2021,
3) nämndernas driftbudgetramar 2018 enligt

sammandrag driftbudget,
4) nämndernas investeringsramar 2018 enligt

sammandrag investeringsbudget,
5) nämndernas och styrelsens förslag till mål för

2018,
6) internränta för år 2018:

• Skattefinansierad verksamhet 1,75 % enligt
rekommendation SKL,

• Taxefinansierad verksamhet 1,4 % samt 0,75 %för
nya investeringar som driftsätts 2018,

7) politiska arvoden att gälla fr o m 2018-01-01 i
enlighet med arvodesbilaga,

8) taxor att gälla fr o m 2018-01-01 i enlighet med
taxe- och avgiftsbilagor,

9) skattesatsen för år 2018 är oförändrad, 21:91

Att bemyndiga Kommunstyrelsen att uppta lån under
år 2018 upp till totalt högst 200 mnkr för
finansiering av taxekollektivens investeringar. 
Plan för återbetalning av upplånat belopp ska
upprättas.

Att fastställa avkastningskravet på aktiekapital i AB
Strömstadslokaler avseende år 2018 till 5,0 procent
av aktiekapitalet, dock ej överstigande bolagets
resultat för samma år,

Att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta
om omdisponering av beslutad budget för 
investeringsprojekt, inom nämnd.

Strömstads kommun har upprättat förslag till budget för år 2018 och plan för åren 2019-2021. Kommunens budgeterade resultat för 2018 uppgår till 15 
mnkr vilket utgör 2,0 procent av skatter och bidrag.

Strömstads kommuns förslag till Mål & Budget 
för år 2018 och plan 2019-2021
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Resultatmål

Det långsiktiga resultatmålet är ett resultat motsvarande minst 2 procent av skatter, generella 
statsbidrag och kommunal utjämning, mätt som ett genomsnitt över fyra år. För åren 2018-2021 
är målet 2,0 procent. 

Avstämning av resultatmålet ska göras mot årets resultat efter avdrag för balanskravsjusteringar 
och netto från exploateringsverksamhet.

Balansmål 
Soliditeten exklusive pensionsförpliktelser får inte understiga 50 %. 

Finansiella mål
Riktlinjer 

1  Skattesatsen ska inte vara högre än vad som krävs för att
finansiera verksamheten över tiden. 

2  Kassaflödet från verksamheten och finansnettot ska
användas för att finansiera investeringar i materiella
anläggningstillgångar, avsättning till pensionsfond,
investeringsfond samt fond för strategiska åtgärder.  

3 Lånefinansiering av investeringar ska endast användas i
undantagsfall, om det sker ska beslutet följas av en plan
för så snar återbetalning som möjligt. Amortering ska
minst ske enligt avskrivningstakten. 

4  Kostnaden för VA-, avfallshanterings- och
fjärrvärmeverksamheterna ska till 100 % täckas inom
respektive taxekollektiv, samt följa självkostnadsprincipen.
Finansiering av investeringar kan ske genom lån

5  Taxor och avgifter ska prövas årligen i förhållande till den
allmänna prisutvecklingen.
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Konjunkturen i Norge

Statistisk centralbyrå i Norge bedömer i sin senaste konjunk-
turrapport att nedgången i den norska ekonomin bröts vid 
årsskiftet 2016/2017. Under 2017 har en tillväxt skett liknande 
den vid tidigare uppgångar under 2000-talet. Uppgången nu är 
dock svagare än vid tidigare uppgångar och återhämtningen går 
långsamt. Uppgången stärks av en expansiv penningpolitik med 
låga räntor samt en svag norsk krona.

Uppgången dämpas av det fortsatt låga oljepriset samt en 
måttlig tillväxttakt i den globala ekonomin.

Återhämtningen i den norska ekonomin bedöms fortsätta 
kommande år.

Konjunkturen i Sverige

Konjunkturinstitutets bedömning av konjunkturläget i augusti 
är att högkonjunkturen fortsätter. BNP-tillväxten för 2017 revi-
deras upp till 3,0 procent. En stor del av revideringen förklaras 
av att investeringar i näringslivet inklusive bostäder utveck-
lats starkare. Även fortsatt positiva omdömen och optimism 
från företag och hushåll i Konjunkturbarometern pekar på 
en fortsatt stark konjunktur. Högkonjunkturen ger avtryck på 
arbetsmarknaden och sysselsättningen fortsatte att öka snabbt 
andra kvartalet. Men stor brist på arbetskraft med efterfrågad 
kompetens hämmar den ekonomiska utvecklingen framöver. 
Rekryteringsproblemen gör dock inte att löneökningarna tar 
fart enligt historiskt mönster, vilket är samma bild som vid 
juniprognosen. Trots något högre löneglidning når löneök-
ningarna inte upp till 3 procent nästa år. Ett bekymmer för den 
ekonomiska utvecklingen är att många företag har brist på 
arbetskraft samtidigt som arbetslösheten för vissa grupper är 

hög. Bristande matchning på arbetsmarknaden bidrar därmed 
till att sysselsättningsökningen mattas av nästa år.

En hög andel sysselsatta behövs framöver för att klara det öka-
de trycket på offentligt finansierade tjänster från allt fler äldre 
och yngre i befolkningen.

Konjunkturinstitutets Barometerindikator föll från 112,3 i 
juli till 110,7 i augusti. Trots nedgången indikerar nivån ett 
betydligt ljusare stämningsläge än normalt i svensk ekonomi. 
Den främsta orsaken till nedgången i barometerindikatorn är 
tillverkningsindustrin vars konfidensindikator föll något mellan 
juli och augusti. Det är trots fallet femte månaden i rad som 
tillverkningsindustrin ligger högst av de ingående sektorerna 
i företagsbarometern och bilden är även fortsatt att det är 
ett ovanligt starkt läge i tillverkningsindustrin. Detaljhandeln 
bidrar också något till nedgången i barometerindikatorn liksom 
hushållen vars optimism har dämpats till en historiskt genom-
snittlig nivå.

Industrin redovisar dock god ordertillväxt och har en fortsatt 
mycket positiv syn på orderstockarnas storlek. Produktionspla-
nerna på tre månaders sikt är förhållandevis optimistiska och 
anställningsplanerna visar på betydligt starkare sysselsättnings-
utveckling än normalt framöver.

Västsvenska handelskammaren rapporterar att  konjunktu-
ren i Västsverige är fortsatt stark. De västsvenska företagen 
ser fortsatt mycket ljust på framtiden. En hög konsumtion i 
kombination med låga varseltal och konkurser får Västsvenska 
Handelskammarens konjunkturindikator att fortsätta uppåt. 
Det finns dock en ökad risk för kompetensbrist som kan påver-
ka utvecklingen framöver. Näringslivet går för högtryck och det 
investeras för fullt, men hittar inte företagen rätt kompetens 

riskerar det den starka högkonjunktur vår region för närvaran-
de befinner sig i.

SKL kommenterar i sin senaste rapport att svensk ekonomi 
har utvecklats överraskande starkt under första halvan av i år. 
Framförallt har produktionen i byggsektorn ökat påtagligt som 
en följd av kraftigt växande byggnadsinvesteringar. Inte minst 
bostadsbyggandet har fortsatt öka i snabb takt. Under fortsätt-
ningen av i år väntas ökningen i investeringarna mattas av. Ock-
så utvecklingen för svensk ekonomi i stort dämpas. För helåret 
ger det en BNP-ökning på 3,1 procent. Nästa år beräknas BNP i 
kalenderkorrigerade termer öka med 2,3 procent.

Den fortsatt positiva utvecklingen i svensk ekonomi innebär att 
sysselsättningen och skatteunderlaget fortsätter växa i relativt 
snabb takt i år och nästa år. Arbetslösheten pressas tillbaka 
och når mot slutet av i år ner mot 6,5 procent. Trots ett alltmer 
ansträngt arbetsmarknadsläge beräknas löneutvecklingen bli 
fortsatt dämpad. Tolvmånaderstalen för KPI har tillfälligt nått 
över 2 procent, men en starkare krona gör att inflationen pres-
sas tillbaka under nästa år. Den fortsatt svaga prisökningstakten 
gör att Riksbanken dröjer att höja styrräntan till nästa höst.

Resursutnyttjandet i svensk ekonomi stabiliseras på en hög 
nivå nästa år. Under 2019 och 2020 förutsätts konjunkturläget 
normaliseras. BNP, sysselsättning och skatteunderlag utvecklas 
dessa år därför svagare än normalt. BNP-ökningarna begränsas 
till 1,4 procent samtidigt som antalet arbetade timmar i den 
svenska ekonomin stagnerar. Situationen för kommunsektorns 
del blir särskilt problematisk av att befolkningen och behoven 
av skola, vård och omsorg fortsätter växa i snabb takt.

Konjunkturen i omvärlden har fortsatt att stärkas och återhämtningen omfattar allt fler länder och sektorer. Indikatorer tyder på ett positivt stämningsläge hos 
hushåll och företag, samtidigt som världshandeln växer och arbetsmarknaden förbättras i många länder. Uppgången i världsekonomin blir således allt tydligare. Trots 
konjunkturuppgången blir dock de globala tillväxttalen relativt måttliga, eftersom de hålls tillbaka av bland annat åldrande befolkningar och svag underliggande 
produktivitetstillväxt. Osäkerhetsfaktorer finns kring utvecklingen inom EU med Brexit och splittring i flyktingfrågan. Världspolitiken i övrigt är mer osäker, när delar av 
USA:s utrikespolitik förmedlas genom twitter.

EKONOMISK OMVÄRLDSANALYS
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Strömstads kommun har en fortsatt positiv befolkningsut-
veckling och en låg arbetslöshet. Det sker en kontinuerlig 
inflyttning till kommunen, men bristen på bostäder är 
periodvis en svår utmaning och blir en faktor som riskerar 
att påverka fortsatt inflyttning negativt. Kommunen planerar 
och arbetar för att få fram nya detaljplaner för bostäder på 
både kortare och längre sikt. Under 2017 pågår arbeten med 
flera parallella planer som möjliggör flera hundra bostäder. 
Målet är att planerna ska möta de behov av bostäder som 
har prognosticerats i den politiskt antagna bostadsförsörj-
ningsplanen för Strömstad. Däremot medför de ännu höga 
byggkostnaderna att det är svårt att förverkliga byggprojekt 
till en rimlig kostnad. 

Det är fortsatt viktigt att kommunen fokuserar sitt arbete på 
att integrera alla tilldelade flyktingar i det svenska samhället 
och möjliggöra en etablering på arbetsmarknaden. I detta 
arbete samverkar kommunens förvaltningar med det lokala 
näringslivet. Insatser kring validering av utbildningar och an-
dra kompetenshöjande åtgärder är centrala för att detta ska 
lyckas. Andelen öppet arbetslösa bland utlandsfödda är högt 
och ökar jämfört med tidigare år.

Näringslivet i Strömstad har en stark koppling till handel och 
turistnäringen. Den svaga norska kronan och utvecklingen 
inom oljeindustrin har påverkat handeln i Strömstad under 
de senaste fem åren. Handeln ökar varje år, men ökningstak-
ten har planat ut och 2016 var ökningen 2,9%. Det är daglig-
varuhandeln som står för hela ökningen medan sällanköps-
varorna har en något vikande trend från en hög nivå. Med 
tanke på utvecklingen den senaste tiden med en stärkt norsk 
krona och att nedgången i den norska ekonomin bottnat är 

det sannolikt att gränshandeln fortsätter vara stark.  Osäker-
heter kommande år är t ex införande av olika skatter i Sverige 
som kan inverka på förutsättningarna för gränshandeln. 

SKL:s prognos i augusti över kommunens skatteintäkter och 
bidrag visar att dessa kommer ha en årlig ökningstakt på 3,6 
% för 2018-2021. Resultatutvecklingen för åren beskrivs i re-
sultatbudgeten och visar att resultatet är betydligt bättre än 
förra årets bedömning av den senare delen av perioden. Det 
är främst utvecklingen av skatteintäkterna som är högre. Be-
räkningarna  för  kostnadsökningar bygger på SKL:s prognos. 

Kommunen står även inför stora investeringar inom VA-verk-
samheten som kommer att kräva en upplåning av kommu-
nen. Upplåningen kommer påverka kommunens soliditet ne-
gativt och göra det svårt att nå målet om en soliditet på 50 % 
eller högre. Kommunen  kommer således ha svårt att uppfylla 
alla de finansiella målen kommande år om inte finanserna 
stärks. Det kan ske genom att kommunen får utökade statsbi-
drag under planperioden. På grund av osäkerheten kring de 
ekonomiska förutsättningarna för kommunen kommande år 
måste merparten av nya satsningar finansieras genom ompri-
oriteringar i befintliga verksamheter.

Utvecklingen i Strömstad

Dialog om skatepark kan ge resultat 2018. Foto: Terese Lomgård



Mnkr Utfall Utfall Prognos Budget Plan Plan Plan
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Skatteintäkter och bidrag ( Mnkr) 637,3 689,1 718,5 743,8 771,9 801,0 827,1
Resultat ( Mnkr) 14,4 37,6 18,3 15,0 16,4 17,4 18,2
Marginal 2,3% 5,5% 2,5% 2,0% 2,1% 2,2% 2,2
Genomsnittlig marginal  4 år 3,1% 3,0% 2,2% 2,1%

Årets resultat
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När indexberäkningar och politiska prioriteringar är gjorda enligt 
budgetförslaget kommer 2018 års budgeterade resultat bli 15 mnkr, 
vilket överensstämmer om målet att 2 procent ska vara kvar efter skatt 
och statsbidrag. Utifrån nuvarande förutsättningar kommer denna re-
sultatnivå att bibehållas för 2019-2021. Beräkningar av skatteintäkter 
och bidrag samt verksamheternas nettokostnader är gjorda utifrån de 
befolkningsprognoser, uppräkningar av skatteunderlaget och kostnads-
indexförändringar enligt SKL:s cirkulär med budgetförutsättningar för 
planperioden 2018-2021.

I SKL:s septemberrapport beskrivs förutsättningarna för kommunerna 
de kommande åren. Högkonjunkturen förstärks till 2018. Skatteun-
derlaget kommer öka men inte i samma takt som kostnaderna. SKL 
har nedreviderat skatteunderlagstillväxten för åren 2018-2019 samt 
uppreviderat 2020 sedan augustiprognosen lämnades. Förklaringen är 
bland annat en ändrad syn på sysselsättningsutvecklingen. Kostnader-
na kommer öka på grund av demografi. Alltså fler barn och äldre samt 
en minskande andel i arbetsför ålder. Även den stora invandringen 
kommer bidra till kostnadsökningar inom välfärdssektorn. Det finns 
tydliga tecken på att det är svårare än normalt för arbetsgivarna att 
besätta lediga platser. Särskilt svårt inom delar av offentlig sektor, men 
där är det till stor del också ett strukturellt problem. Trots ett allt mer 
ansträngt arbetsmarknadsläge beräknas löneutvecklingen bli fortsatt 
dämpad. Kommunen har även stora investeringsbehov under året 
samt kommande år. 

Ett normalt konjunkturläge förväntas enligt SKL kommande år. År 
2021 är det flyktingvariabelberäknade bidraget helt utfasat. Det gäller 
för kommunen att öka sysselsättningsnivån framförallt hos personer 
som flyktinginvandrat till Sverige. SKL skriver också i sin rapport att 
regeringen enligt budgetpropositionen kommer tillföra ökade resurser 
till välfärden genom generella statsbidrag år 2019 och år 2020. I övrigt 
kommer stimulansmedel och särskilt riktade medel tillföras inom ett 
antal områden under 2018.



Förändring av ramar mellan år 2017 och 2018

Budget
2017Mnkr

Budget
2018

Verksamhets 
förändringar

% förändring
verksamhet

Om-
disponeringar

Index-
justeringar

Kommunstyrelsen -71,4 -2,7 0,0 -1,1 -75,3 5,1%
Socialnämnden -243,6 -2,3 0,0 -0,4 -246,3 1,1%
Barn- och utbildningsnämnden -328,1 -5,1 0,0 -1,0 -334,2 1,8%
Teknisk nämnd, skattefinansierad vsh. -15,4 1,0 0,0 -1,0 -15,3 -0,1%
Miljö- och byggnämnd -29,3 -0,5 0,0 -0,1 -29,9 2,0%
Finansförvaltning -9,0 -0,0 0,0 -20,3 -29,3

Verksamhetens nettokostnad -696,8 -9,6 0,0 -23,0 -730,4 4,6%
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Nämndernas ramar har räknats upp med totalt 33,6 mnkr 
varav 9,6 mnkr avser tillskott för verksamhetsförändringar. Inga 
omdisponeringar har gjorts. 21,9 mnkr avser löne-, hyre- och 
kapitalkostnadsförändringar. 

Kommunstyrelsens tillskott på 2,7 mnkr avser utökade anslag 
hyra och drift av kulturhus, fritidsverksamhet, valnämnd, revision, 
kommunledningsförvaltningen samt driftbidrag till AB Strömstads 
badanstalt.

Socialnämndens tilldelade medel (2,3 mnkr) kommer att 
användas för placeringar inom LSS, Försörjningsstöd, våld i nära 
relationer sant bemanning chefre på kvällar och helger.  

Barn- och utbildningsnämnden budgettillskott på (5,1 mnkr) 
riktas i huvudsak till två delar inom organisationen.  Förskola, 
grundskola och fritidshemsverksamheten tillförs medel till följd av 
volymökningar. Måltidsenheten har under flera år visat 
underskott mot budget och för 2018 kommer enhetens budget att 
justeras så att budgeten bättre är anpassad till dess verksamhet. 
Dessutom görs en översyn av hela organisationens budget och 
verksamhet i syfte att kunna effektivisera där det är möjligt. 

Tekniska nämndens ram minskas med (-1,0 mnkr) på grund av 
ökad intäktsbudget. En timma gratis parkering vintertid kommer att 
inarbetas i budgeten. 

Miljö- och byggnämndens tillskott på (0,5 mnkr) avser projektering 
brandövningsfält, överföring av investeringar till drift samt tillskott 
till miljö och hälsa. 

Finansförvaltningens övriga justeringar med (20,3 mnkr) 
avser främst ökade kostnader för årets lönerevision där 
finansförvaltningen budgeterar hela kommunens förväntade 
löneökning exklusive förtroendevalda som budgeteras per 
förvaltning. Högre kostnader för förändring av pensionsavsättningar 
samt högre finansiella kostnader för pensioner. Fondering av 
färjeintäkter kommer att fortsätta då 2,5 mnkr kommer att avsättas 
under 2018. Under perioden 2011-2013 har totalt 8 mnkr fonderats 
samt 2,5 mnkr under 2017.



Skatter, utjämningsbidrag och övriga statsbidrag
Skattesatsen ska vara oförändrad 21,91 kronor. Skatte- och stats-
bidrag är beräknade i budgeten utifrån SKL:s rekommendationer 
och med Strömstads befolkningsprognos. Beräkningen bygger på 
cirkulär nr 42, 20170817 för 2018 samt cirkulär nr 47, 20170928 
för 2019-2021. De olika bidrags- och avgiftsslagen styrs av sepa-
rata regelverk. Strömstad är nettobidragstagare i det kommunala 
utjämningssystemet som helhet men betalar avgift i kostnadsut-
jämningssystemet och i LSS-utjämningssystemet. Orsaken är att 
kommunen har lägre strukturkostnad än genomsnittskommunen 

i riket. Detta innebär att med Strömstads strukturella förutsätt-
ningar bör de faktiska kostnaderna vara lägre än i genomsnitts-
kommunen. Intäkterna ökar med 3,5 procent mellan 2017 och 
2018, främst kopplat till den goda befolkningsutvecklingen, vilket 
framgår i ökningen av inkomstutjämningen 2018. Extra bidrag 
kommer utbetalas från staten 2018-2020 för att stärka välfärden. 
Det övergår under perioden till att vara helt befolkningsbaserat. 
I tabellen nedan återfinns detta statsbidrag under ”Generella 
bidrag från staten”.

Utfall Prognos Budget Plan Plan Plan 
 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Egna skatteintäkter 499,3 526,6 537,5 553,5 574,5 596,9
Beräknad slutavräkning skatt -2,1 -4,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Skatteintäkter före utjämning 497,2 522,6 537,5 553,5 574,5 596,9
Inkomstutjämningsbidrag 167,3 175,2 186,2 191,2 198,5 206,2
Kostnadsutjämningsavgift 23,1 -24,4 -23,5 -22,7 -23,0 -23,2
Regleringsbidrag/-avgift -0,4 0,1 -2,4 6,0 9,0 8,0
Strukturbidrag 10,1 10,2 10,3 10,4 10,6 10,7
LSS-utjämningsavgift -8,8 -8,7 -8,5 -8,8 -8,9 -8,9
Generella bidrag från staten 15,1 9,1 6,8 4,9 2,9 0,0
Intäkt från Kommunal fastighetsavgift  31,8 34,6 37,4 37,4 37,4 37,4
Utjämning, statsbidrag o fastighetsavg. 191,9 195,9 206,3 218,4 226,5 230,2
Summa skatter och statsbidrag 689,1 718,5 743,8 771,9 801,0 827,1
förändring i procent 4,3% 3,5% 3,8% 3,8% 3,3%

Mnkr
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Mnkr Utfall Prognos Budget Plan Plan Plan 
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Skatter, statsbidrag och kommunal utjämning 689,1 718,5 743,8 771,9 801,0 827,1
Utveckling i procent 4,3% 3,5% 3,8% 3,8% 3,3%
Nettokostnader skattefinansierad vsh  -671,5 -704,8 -730,4 -752,3 -777,9 -802,0
Utveckling i procent 5,0% 3,6% 3,0% 3,4% 3,1%

Skatte- och nettokostnadsutveckling
Prognosen för perioden 2018-2021 är att skatter och statsbidrag ökar med cirka 3,6 procent i genomsnitt per år. Nettokostnaderna 
för skattefinansierad verksamhet beräknas öka med 3,3 procent per år under samma period förutsatt att endast löner och 
pensioner kompenseras samt en liten del av övriga nettokostnadsökningar. Det innebär krav på fortsatt effektivisering för att skapa 
utrymme för övriga behov. 

Befolkningsförändringar 

Verkligt utfall för 2016 och 2017 är hämtat från SCB och för 2018-2021 utifrån SKL:s befolkningsprognos

Ålder 2015 Faktisk Prognos Prognos Prognos Prognos 
2016 2017 2018 2019 2020 

2019   
0 168 81 165 167 169 172
1 - 5 838 837 834 850 868 867
6 - 12 977 1 025 1 100 1 126 1 160 1 200
13 - 15 414 397 397 394 411 433
16 - 19 535 536 534 556 538 528
20 - 64 7 262 7 275 7 262 7 299 7 363 7 417
65 - 74 1 653 1 668 1 620 1 591 1 579 1 593
75 - 79 537 557 574 542 630 656
80 - 84 318 350 357 374 388 407
85 - 377 399 348 354 350 340

Summa 13 079 13 125 13 207 13 340 13 475 13 613
Förändring i procent 0,4% 0,6% 1,0% 1,5% 1,0% 1,0%

Vid beräkning av befolkningsprognosen har vi utgått från SKL:s prognos i augusti 2016. Det är dessa befolkningstal som budgeterade 
skatteintäkter och bidrag utgår ifrån. Prognosen för befolkningsutvecklingen 2017-2020 ligger runt 1 procent per år. 

22%	  

56%	  

22%	  

Ålderssammansä0ning	  2015	  

0-‐19	   20-‐64	   65-‐	  

Ålderssammansättning 2016
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Resultaträkning

Resultatbudgeten avser den kommunala verksamheten exkluderat de kommunala bolagen. Det ekonomiska resultatet för 2018 är beräknat 
till 15 mnkr med en marginal på 2,0 procent. Under 2018 förväntas skatteintäkterna öka med 32,5 mnkr och nettokostnaderna med 33,6 
mnkr jämfört med beslutad ram för 2017. De tre taxekollektivens resultat nollställs mot respektive utjämningsfond i balansräkningen och 
påverkar inte resultatet. SKL:s skatteprognoser och prisindex har använts för beräkningarna.

Mnkr Utfall Budget Prognos Budget Plan Plan Plan 
2016 2017 2017 2018 2019 2020 2021

Verksamhetens intäkter 283,4 301,8 299,3 315,8 329,8 344,0 356,3
Verksamhetens kostnader -925,0 -969,3 -974,8 -1010,6 -1040,9 -1076,3 -1109,7
Avskrivningar -29,9 -29,3 -29,3 -35,6 -41,2 -45,6 -48,6
Verksamhetens nettokostnader -671,5 -696,8 -704,8 -730,4 -752,3 -777,9 -802,0

Skatter, generella statsbidrag och 
kommunal utjämning 689,1 711,3 718,5 743,5 771,9 801,0 827,1
Finansnetto 20,0 2,5 4,6 1,6 -2,9 -5,3 -6,4
 Resultat före extraordinära poster 37,6 17,5 18,3 15,0 16,7 17,8 18,7

Årets Resultat 37,6 17,0 18,3 15,0 16,7 17,8 18,7
Marginal 5,5% 2,4% 2,5% 2,0% 2,2% 2,2% 2,3%
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Kassaflödesanalys

Kassaflödesbudgeten redovisar budgeterade likviditetsförändringar. Budgeten är upprättad enligt indirekt metod, vilket innebär att 
den bygger på resultat och balansräkning. Utgångspunkten är kommunens totala resultat enligt resultaträkningens rad ”Årets resultat” 
och redovisningen mynnar ut i förändring av likvida medel, vilket motsvarar balansräkningens post ”kassa och bank”. Justering sker för 
bokföringsposter som inte är likviditetspåverkande.
Kassaflödesbudgeten är uppdelad i tre delar, kassaflöde från den löpande verksamheten, från investeringsverksamheten och från 
finansieringsverksamheten. Detta visar varifrån kassaflödet härrör och vad det används till. Investeringarna kan inte finansieras fullt ut med 
kassaflödet från verksamheten, vilket kräver extern finansiering.

Kassaflöde Utfall Prognos Budget Plan Plan Plan 
Mnkr 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ingående likvida medel 16 0 0 35 94
Årets resultat 38 18 15 17 18 19
Justering avskrivningar 30 29 36 41 46 49
Justering avsättningar -4 5 7 4 9 11

Förändring rörelsekapital
 +/- Finansiella anltillg -7 0 0 0 0
 +/- Övriga korta fordringar -23 21 0 0 0 0
 +/- Placeringar -0 47 -3 -3 -3
 +/-utnyttjad checkkredit -2 0 0 0 0 0
 +/- korta skulder 33 -9 -15 0 0 0
Kassaflöde från verksamheten 72 57 89 59 70 76
Investeringar -141 -164 -119 -131 -83 -15
Kassaflöde från investeringsverksamheten -141 -164 -119 -131 -83 -15

Finansiering
Förändring kredit 0 0 0 0 0
Förändring långa skulder 13 91 30 107 73 13
Kassa flöde från finansieringverksamheten 13 91 30 107 73 13
Årets kassa flöde -56 -16 0 35 60 74
Utgående likvida medel 16 0 0 35 94 168
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Balansräkning
Balansräkningen visar kommunens finansiella ställning utifrån de förutsättningar som gäller för kommande år.  
Med planerade investeringar och upplåning så sjunker soliditeten 2018-2021. För planperioden 2019-2021 är soliditeten 
lägre än målet på 50 procent. 

Balansräkning  Utfall Prognos Budget Plan Plan Plan 
Mnkr 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar 

Anskaffningsvärde 974 1 138 1 257 1 388 1 471 1 485
Avskrivning -438 -467 -503 -544 -590 -638

Finansiella anläggningstillgångar 53 61 61 61 61 61
Summa Anläggningstillgångar 590 731 815 905 942 907

Omsättningstillgångar
Placeringar 174 174 127 130 133 135
Övriga kortfristiga fordringar 141 120 120 120 120 120
Kassa och Bank  16 0 0 35 94 168
Summa Tillgångar 920 1 026 1 062 1 190 1 289 1 331 

Eget Kapital 506 524 539 556 573 591
  varav årets resultat 38 18 15 17 18 19
Avsättningar 67 72 79 83 92 103 

Långa skulder taxekollektiv 123 130 128 126 124 122
Långa skulder kreditinstitut 0 84 116 225 300 315

Utnyttjad checkkredit 0 0 0 0 0 0
Övriga korta skulder  224 215 200 200 200 200
Summa skulder och Eget Kapital 920 1 026 1 062 1 190 1 289 1 331
Soliditet  55,0% 51,1% 50,8% 46,7% 44,5% 44,4%
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Investeringar

Investeringsnivån för 2018 är 119,8 mnkr. Av dessa ligger 78,5 mnkr på taxekollektivet varav 75 mnkr avser VA-verksamheten och därav 
63 mnkr utbyggnad Österröd med avloppsledningar till och från.

Stora investeringar inom skattefinansierad verksamhet, Tekniska förvaltningen, är Kaj Kustbevakningen 8 mnkr, centrumplan, utbyte 
parkeringsautomater, utbyte lastbil med kran samt utbyte bryggor. 

Andra större investeringar är inköp av skärsläckare och brand- och räddningsfordon Sydkoster inom Räddningstjänsten samt investeringar i 
kulturhuset Skagerack.

Mnkr Prognos Budget Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021

Kommunstyrelsen 8,9 5,4 2,2 1,7 1,7

Socialnämnden 0,7 1,6 2,2 1,2 0,0

Barn- och utbildningsnämnden 5,7 4,5 4,5 3,0 0,0 
Teknisk nämnd, skattefinansierad vsh. 38,9 23,8 7,5 6,0 4,5

Miljö- och byggnämnd 9,8 5,9 5,5 4,9 0,1

Totalt skattefinansierad Verksamhet 64,0 41,3 21,9 16,7 6,3

Tekniska Tax VA 96,5 75,0 83,0 58,5 3,5

Tekniska Tax Avfall 2,9 3,5 26,1 7,7 4,7

Totalt Taxefiansierad verksamhet 99,4 78,5 109,1 66,2 8,2

TOTALT 163,4 119,8 131,0 82,9 14,5

För detaljerad information se respektive nämnds investeringsredovisning på sidorna 25-44.
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Exploatering

Kommunens exploateringsverksamhet anskaffar, utvecklar och iordningställer mark för bland annat bostäder och verksamheter. Ansvaret 
för exploateringsverksamheten ligger i första hand hos Tekniska förvaltningen förutom ett fåtal projekt som ligger hos Kommunstyrelsen. 
Tack vare god tillväxt och en växande arbetsmarknad i Strömstad under många år har ett flertal områden för bostäder exploaterats och 
färdigställts de senaste åren. 

De två största exploateringsområden för bostäder som pågår nu är Canning och Rådhusberget. Därutöver finns Bastekärr som ligger 
sydväst om Skee samhälle utmed E6 och utgörs av 25 hektar tomtmark för handel och industri där kommunen äger en del av detta område. 
Området är iordningsställt och mark för industriändamål finns till försäljning. 

Canning som ligger centralt i Strömstad har potential att bli en attraktiv stadsdel med bostäder, verksamheter och offentliga ytor. 
Markanvisningstävlingen som utlystes 2016 har avgjorts. Till vinnande anbud utsågs Riksbyggens förslag. Därefter har arbete med 
detaljplanarbete påbörjats. Detaljplanen beräknas kunna antas hösten 2018. Iordningställandet av exploateringsområdet kommer pågå 
under några år. De framtida kostnaderna är i dagsläget svåra att bedöma då det pågår olika utredningar inom mark, geoteknik, trafik och 
dagvatten och därför har en uppskattning av dessa kostnader fått göras.

Planläggning på Rådhusberget pågår och ett planprogram har ställts ut under året. På Hjältsgård i Skee finns ett planlagt område för ca 25 
bostäder där tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att undersöka möjligheterna till start av byggnation av infrastruktur. Övriga framtida 
möjliga exploateringsområden för bostäder är bland annat Mällbydalen södra och Mällbyhöjden. 

Exploatering  Prognos Budget Plan Plan Plan 
Mnkr 2017 2018 2019 2020 2021

Skeppsbron-Canning  -2,0 -10,0 -30,0 -80,0 -20,0
Bastekärr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övrig exploatering -4,8 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0
TOTALT -6,8 -13,0 -33,0 -83,0 -23,0
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Soliditet

Soliditeten är ett mått på kommunens förmåga att finansiera sig själv på längre sikt. Soliditeten är beroende av två faktorer, dels resultat 
och dels tillgångsökningen där förändringen påverkas till stor del av våra investeringar samt hur de finansieras. Soliditeten sjunker 
om tillgångsökningar ökar i snabbare takt än det egna kapitalet, det vill säga resultatförbättringarna mellan åren. Man bör finansiera 
tillgångsökningarna med egna medel till största delen om inte soliditeten ska försämras. Målet är att soliditeten ska vara över 50 procent. 
Detta mål kommer inte uppfyllas för budgetperioden på grund av att vi måste uppta lån för att finansiera de investeringar som ska 
genomföras under från 2018 till 2021. 

Mnkr Utfall Prognos Budget Plan Plan Plan  
  2016 2017 2018 2019 2020 2021

Soliditet  55,0% 51,1% 50,8% 46,7% 44,5% 44,4%
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KOMMUNSTYRELSEN
Ordförande: Peter Dafteryd
Kommunchef: Maria Reinholdsson
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Kommunstyrelsen har ledningsansvar enligt kommunallagen, vilket innefattar ansvar för att visioner och övergripande mål följs. Kommunstyrelsen är personalnämnd, 
ansvarar för planering och uppföljning av kommunens ekonomi samt har uppsikt över verksamheten i de kommunägda företagen. Här ligger även samordningsan-
svaret för Tillväxtsekretariatet för norra Bohuslän, fyra kommuner i samverkan.

Översiktlig verksamhetsplan för 2018 och 
kortfattad plan för 2019-2021

Politisk verksamhet
Verksamheten omfattar kommunfullmäktige, kommunstyrel-
sen med utskott, valnämnd/valberedning, överförmyndare 
och revision. 

Verksamheten under år 2018
Under året planeras åtta sammanträden i kommunfullmäkti-
ge och lika många i kommunstyrelsen. Som ett led i kom-
munens demokratiarbete är dessa öppna för allmänheten, 
fullmäktigemötena sänds dessutom direkt via stromstad.
se. Under 2018 planeras även ett ungdomsfullmäktige. Val 
kommer att hållas under året vilket tar både personella och 
ekonomiska resurser i anspråk.

Plan för åren 2019-2021
Åtgärder för utvecklad medborgardialog genom ökad 
tillgänglighet och nya former för delaktighet i kommunala 
beslut ska genomföras. Det sker även fortsatt digitalisering 
av de administrativa processerna kring kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige. 

Ekonomiavdelningen
Ekonomiavdelningen är del av kommunledningsförvaltning-
en och ingår i kommunchefens direkta ansvar. Ekonomiav-
delningen ansvarar för upprättandet av förslag till budget, 
månads- delårs- och årsbokslut, finansförvaltning samt 
upphandling.

Avdelningen ansvarar för upprättandet och uppdateringen av 
kommunens alla styrdokument i form av planer, strategier, 
policys, riktlinjer och rutiner inom ekonomiområdet.

Arbetet ska ske i enlighet med kommunens fastställda vision, 
mål och strategier samt gällande lagar, relaterade styrdoku-
ment, policys och rutiner.

Verksamheten under år 2018
Under 2017 överfördes Controllers från Bun och Tekniska till 
ekonomiavdelningen. Detta för att underlätta samordning och 
bidra till en positiv utveckling av de ekonomiska processerna. 
En fortsatt utvecklig av arbetsformer ska ske under 2018. Un-
der 2018 ska lokalerna på infocenter lämnas om det är möjligt 
att bereda plats för de två medarbetarna i stadshuset. Om 
det kan genomföras leder det till bättre samordning och ökad 
tillgänglighet.

Utveckling av befintliga system för stöd till verksamheten och 
kommunens leverantörer ska fortsätta. Målsättningen är att 
minska pappersflöde till förmån för digitala tjänster såsom 
e-handel och andra e-tjänster.

En kundreskontraportal planeras att införas under 2018. Det 
ska effektivisera processen med kundfakturor. Införandet och 
utbildning ska om möjligt samordnas med Lysekils kommun. 

I kommunens systemstöd till verksamhetschefer (Hypergene) 
ska en ny modul för budget och prognos införas under 2018. 
Det ska underlätta uppföljningen av ekonomin och kommer 
tillsammans med befintliga moduler underlätta uppföljning 
av ekonomi, verksamhet och mål. Ansvariga chefer kommer 
därmed att ha ett heltäckande verksamhetsstöd för sin upp-
följning. 

Under 2018 är det även aktuellt att inleda en översyn inför en 
upphandling av ekonomisystem.

Plan för åren 2019-2021
En upphandling av ekonomisystem är aktuellt att genomföra 
under 2019.

Utveckla e-handeln med inriktning att vi ska kunna handla 
elektroniskt från fler mindre företag.

Utveckla vår modell för internbank.  
Införa fler digitala tjänster inom ekonomiområdet

IT-enheten
IT-enhetens placering i nya lokaler vid stadshuset har fungerat 
bra. Det har underlättat informationsutbyte och samordning i 
det dagliga arbetet.

Inför 2018 fokuseras arbetet främst kring att säkra driften av 
nätverket samt att förbättra säkerheten mot hackerattacker 
och olika sorters virus/malware. Kostnader för licenser kom-
mer också att öka ju fler användare som ansluts till nätet.

Under året kommer en övergång till Windows 10 genomföras. 
Planering sker för att delar av administrationen ska gå över till 
Office 365. Det ska underlätta för dom som har behov att sam-
verka med andra personer inom och utom organisationen.
Ett stort projekt som löper under 2018 är införandet av E-arkiv. 
Detta kommer ta i anspråk både resurser i form av arbetstid 
men även investeringsmedel. 

En omstrukturering av licenser ska genomföras. Den ska leda 
till en ökad differentiering av licenser baserat på användarens 
behov. Syftet är att licensrättigheterna ska motsvara det behov 
som användaren har av IT i sitt dagliga arbete vilket kommer 
minska våra nuvarande kostnader per användare.
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Plan för åren 2019-2021

Fortsatt utveckling av service genom olika digitala tjänster. 
Effektivisering av processer med stora inslag av manuellt 
arbete.  

Utvecklingsenheten

Avdelningens uppdrag är vara en sammanhållande länk för 
kommunens samhälls- och framtidsutveckling. Avdelningen 
omfattar ett antal verksamheter som arbetar med utveckling 
och samordning av bland annat folkhälsorelaterade-, miljö-
strategiska och näringslivsfrågor. 

Inom avdelningen bedriver man även ett drogförebyggande 
arbete samtidigt som enheten också har ansvar för kommu-
nens översiktsplanering samt utveckling av kultur- och fritids-
frågor inom kommunen. Kommunens säkerhetssamordnare 
ingår också i arbetsgruppen. 

Verksamheten under år 2018

Under 2018 planeras en halvtidstjänst för ljud- och ljustek-
niker till kulturhuset Skagerack. Behovet av en sådan tjänst 
är dock avhängig utfallet av den driftsutredning som pågår. 
Frågan kan eventuellt lösas inom ramen för en gemensam 
driftsorganisation för Badbolaget, Aktivitetshallen, Lokstallet 
och Kulturhuset. Vid dags dato är det inte taget något beslut 
i frågan om driftsorganisation, men en utredning finns framta-
gen. 

Ytterligare planeras en utökning av befintlig kulturansvarigs 
tjänst från halvtid till heltid. Inom ramen för heltidstjänsten 
skapas då utrymme för en halvtidstjänst som  verksamhetsle-
dare för kulturhuset Skagerack. Verksamhetsledaren roll blir 
att ansvara för övergripande verksamhetsfrågor inom kultur-
huset, driva den fortlöpande verksamhet, såväl övergripande 
som den dagliga ruljangsen. Arbetet kommer att bedrivas 
i tätt samarbete med kulturaktörer, föreningsliv samt med 
andra berörda  kommunala förvaltningar. 

Fortsatta investeringar i kulturhuset är nödvändiga. De kom-
mande kultur- och fritidsstrategierna samt allmänhetens och 

föreningslivets intresse i verksamheten kommer att påverka 
behoven och inriktningarna på  investeringarna. Det krävs en 
grundmöblering i lokalen, gradänger (sittplatser) samt att en 
viss grundläggande teknik finns på plats. 

En utökning av befintlig fritidsansvarigs tjänst planeras för 
vidare hantering av fritidsfrågor, föreningsutveckling, evene-
mang etc. Utökningen möjliggör en kontinuerlig samverkan 
och en mer tydlig stödfunktion för såväl föreningslivets aktö-
rer som för andra externa aktörer inom fritidsområdet. 

Syftet bakom utökningen av båda nämnda tjänster är att 
detta ska leda till bättre måluppfyllnad och där evenemangs-
strukturen kommer att komma i ett nytt skede där vi går från 
att ”ta det som kommer” till en medveten strategi för vilka 
evenemang vill vi ha, vid vilken tid samt vilka evenemang som 
vi vill/ska jobba för att få till Strömstad.

Med anledning av den kommande lagstiftningen kring Barn-
konventionen kommer hälsostrategen under året att belysa 
och definiera begreppet barnkonsekvensanalys. Utvecklings-
strategen kommer att bistå i att realisera införandet av e-arkiv 
inom kommunen och arbetet med vidare processkartläggning 
kommer fortgå. 

Kompetensfrågor kommer få en viktig roll inom näringslivsar-
betet i och med det nybildade lokala kompetensrådet. Vidare 
kommer miljöstrategen arbeta med att förverkliga kommu-
nens antagna miljöstrategi och bryta ner den till aktiviteter 
och evenemang. 

Utvecklingsavdelningen kommer att ansvara för att man 
under året får fram en förstudie och plan för framtida 
digitalisering av kommunal verksamhet (omsorg, skola och 
övriga förvaltningar). Arbetet görs i samverkan med samtliga 
förvaltningar.

Plan för åren 2019-2021

Kommande år ska arbetet inriktas på att utveckla verksam-
heten vid kulturhuset. Verksamheten i Lokstallet ska under 
perioden samordnas mer med verksamheten i kulturhuset. 

Inom fritidsverksamheten ska samarbetet med de olika 
aktörerna inom verksamhetsområdet stärkas. Det ska leda 
till goda förutsättningar för ett rikt och brett föreningsliv i 
kommunen.

Under kommande år kommer utvecklingsavdelningen bidra i 
arbetet att förverkliga idéer och förslag som presenteras och 
antagits i den digitala strategin (Digital stadsplan) under 2018. 

Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsverksamheten är i en uppbyggnadsfas där 
nya arbetssätt och stödfunktioner successivt etableras. Målet 
är ett effektivt och strategiskt kommunikationsarbete med fo-
kus på ökad tillgänglighet och förbättrad service för invånare 
liksom på kommunikationsstöd till verksamheterna. Avdel-
ningen svarar också för administrativt stöd i kommunövergri-
pande frågor som ärendehantering och arkivering.

Backup-funktioner och möjligheterna till mottagande i recep-
tionen är idag väsentligt bättre än före omorganisationen av 
KLF 2015. Organisationen är dock sårbar då avdelningen med 
relativt små personella resurser bemannar sex funktioner 
där daglig drift behöver säkras (webb, registratur, turistbyrå, 
posthantering, kansli och kommuncenter/reception).

Verksamheten under år 2018

Flera stora utvecklingsarbeten för effektiv administration och 
säker hantering av handlingar fortsätter under året. Hit hör in-
förande av e-arkiv samt omvandling av kommunens blanketter 
till e-tjänster. E-arkiv medför driftkostnader för kommande år.

Stromstad.se ska fortsätta att utvecklas mot en plattform 
för service. Utveckling av mallar och nya servicefunktio-
ner behöver därför ha kostnadstäckning. Rutiner för bättre 
synpunktshantering ska etableras och arbetet vid Kommun-
center ska utvecklas för god service till allmänhet och företag. 
Färdigställande av den grafiska profilen från 2014 ska omsättas 
till nya mallar för olika dokumenttyper. Avdelningen driver ett 
kommunövergripande varumärkesprojekt för Strömstad.
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En åtföljande varumärkesstrategi ska genomföras under 
2018. Turistbyråverksamheten och destinationsutveckling-
en drivs med små resurser via Infocenter, målet är att söka 
utökad samverkan med det lokala näringslivet för en starkare 
organisation och bättre värdskap för evenemang. Processen 
behöver hitta sina former under året.

Plan för åren 2019-2021
Fortsätta arbetet med att bygga varumärket Strömstad samt 
utveckla kommunens närvaro på sociala medier. EU:s kom-
mande Tillgänglighetsdirektiv väntas ställa krav på utveckling 
av stromstad.se

Utveckla kommunens kundcenter för bästa möjliga service 
till invånare och företag. Verka för att kommuninvånarna kan 
erbjudas ett brett serviceutbud av digitala tjänster.
Utveckla och stärka formerna för en aktiv medborgardialog.

HR-avdelningen

Inom HR fortsätter arbetet med att förbättra intern service 
och att utveckla HR-systemet i syfte att underlätta admi-
nistrativa rutiner. Det handlar bland annat om elektroniska 
anställningsbeslut, rehabdokumentation och lättare åtkomst 
till uppgifter och statistik. HR-systemet är ett så kallat mas-
tersystem från vilket IT hämtar många uppgifter på bland 
annat användare, organisationsstruktur mm till många andra 
system. En koppling till Skattemyndighetens folkbokförings-
register Navet kommer göra att våra uppgifter kvalitetssäkras 
samt kommer underlätta flera administrativa rutiner. 

Verksamheten under år 2018

Under hösten 2017 kommer kommunen ha sin första ge-
mensamma introduktion för nyanställda. Denna introduktion 
kommer i fortsättningen genomföras fyra gånger per år. Ett 
program för chefsintroduktion startas upp under våren 2018.

HR arbetar också med arbetsgivarvarumärket som en del av 
kommunens varumärkesarbete. Detta innefattar rekrytering, 
annonsering, introduktion, medarbetarenkät mm.

Den omfördelning av budget som gjordes inför 2017 förvän-
tas täcka kostnader för introduktion samt arbetsmiljöutbild-
ningar. Investeringskostnader för utveckling av HR systemet 
finns med i investeringsbudgeten. 

Plan för åren 2019-2021

För övrigt fortsätter arbetet med målsättningen att 2030 ha 
Sveriges friskaste medarbetare vilket handlar bland annat om 
arbetsmiljöutbildningar, rehabiliteringsrutiner samt friskvård 
och förebyggande arbete.

Resultatbudget Bokslut Budget Budget
Mnkr 2016 2017 2018

Intäkter (+) 

Avgifter 0.4 0.0 0.0
Bidrag 4.0 2.3 2.3 
Övriga intäkter 4.6 3.6 3.6
Summa intäkter 9.0 6.0 6.0 

Kostnader (-)
Personalkostnader -37.0 -36.4 -37.6 
Hyreskostnader -12.8 -8.5 -8.9 
Övriga driftkostnader -24.6 -29.6 -30.9 
Kapitalkostnader -3.2 -2.9 -3.8
S:a kostnader -77.7 -77.3 -81.2 

Utfall -68.7 
Budgetram -68.1 -71.4 -75.2 
Avvikelse -0.6 

Investeringar Budget Plan Plan Plan
Mnkr 2018 2019 2020 2021

KOMMUNSTYRELSEN
IT - Nätsäkerhet 0,2 0,2 0,2 0,2
IT - Förbrukningsinv  
och utveckling 0,2 0,2 0,2 0,2
Kultur - Konstärlig utsmyckning 0,2 0,2 0,2 0,2
KLK - E-arkiv 0,4 0,3 0,0 0,0
KLK - Systemutvekling centrala system 0,9 0,6 0,6 0,6
Kopieringsmaskiner 0,1
Kulturhuset Skagerack 2,5
Verksamhetsrelaterade invest i
hyrda lokaler 0,5 0,5 0,5 0,5
Aktivitetsyta Skee 0,5 0,2
TOTALT: 5,4 2,2 1,7 1,7



SOCIALNÄMNDEN
Ordförande: Anna-Lena Carlsson
Förvaltningschef: Monica Birgersson
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Socialnämndens uppgift är att möta människors skiftande behov av stödinsatser. Förvaltningen ska ge stöd, service och ansvara för myndighetsutövning. Nämnden har 
ett särskilt ansvar för barn. Nämndens verksamhet omfattar äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta, individ- och familjeomsorg, kommunal hälso- och sjukvård, 
bostadsanpassning samt färdtjänst.  Socialnämnden ansvarar också för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn och ungdomar, kommunanvisade flyktingar med 
uppehållstillstånd liksom för övrig integration. Arbetet styrs till största delen av Socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) och av Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Översiktlig verksamhetsplan för 2018 och kortfattad plan för 
2019-2021

Vård och omsorg arbetar med insatser och stöd till äldre och 
deras anhöriga, till exempel hemtjänst, hemsjukvård, rehabili-
tering, korttidsvård, särskilt boende för äldre, dagverksamhet 
för personer med demenssjukdom samt anhörigstöd. 

Verksamheten under år 2018

Arbetet med effektiv personalplanering kommer att fortsätta 
utifrån det nya lokala kollektivavtalet ”Rätt till heltid” som 
ersatt tidigare ”Strömstadmodellen”.  Förändringen av system 
och implementering av de nya bemanningsprocesserna har 
påbörjats under 2017 och kommer fortsätta, liksom arbetet 
med att minska sjukfrånvaron genom utbildning hot och våld, 
lyftteknik och systematiskt rehabiliteringsarbete. 

Aktivitetsombuden kommer att finnas kvar, finansierade av 
Socialstyrelsen. 

Implementeringen av IBIC (Individens behov i centrum), där 
ÄBIC (Äldres behov i centrum) numera är en del, kommer att 
fortsätta under 2018-2020 med fokus på förhållningssätt, ar-
betssätt, metod samt ny modul i verksamhetssystem. Fortsatt 
arbete med social dokumentation och implementering av 
värdegrundsarbetet.

Plan för åren 2019-2021

• Kommunerna förväntas få ett större ansvar för hemtag-
 ning av personer från sjukhus med anledning av den nya

betalansvarslagen, vilket kan påverka HSL-uppgifterna. 
Patienterna har större och mer komplexa vårdbehov. 

• Behov av kompetensutveckling anpassad för stora
personalgrupper, för att möta kraven från Socialstyrelsen
och för att säkerställa en trygg och säker vård.

• Implementeringen av IBIC (Individens behov i centrum)
kommer att fortsätta under 2019-2021.

• Digital teknik är ett växande område som kommer vara
en del av omsorgsarbetet i framtiden, främst som ett stöd
i arbetet där exempelvis kameror kan användas för
nattillsyn, IT-baserade hjälpmedel osv.

• Omställning av befintliga boenden med särskild service
för att tillgodose dagens krav på utrymme per lägenhet
(minst 32 kvm). Det finns även behov av att se över
personalens arbetsutrymmen

• Arbete med och implementering av Titulatur samt
kompetens inom området.

Individ och familjeomsorg

Socialtjänsten är organiserad i tre olika enheter som alla 
arbetar med myndighetsutövning, tar emot ansökningar eller 
anmälningar, utreder behov, fattar beslut om olika insatser 
samt följer upp dessa. 

Detta görs ofta i samverkan med andra myndigheter och 
organisationer.

Barn och ungdomsenheten arbetar med barn som far illa 
och deras familjer, med ensamkommande barn och med 
familjerätt. Vuxenenheten arbetar med människor som 
behöver stöd och hjälp med sin ekonomi, med missbruks- 
och beroendeproblematik, eller våldsutsatthet samt delar av 
kommunens flyktingmottagning. Biståndsenheten ansvarar 

för myndighetsutövning, bistånd till äldre, till människor med 
funktionsnedsättningar och till personer som har behov av 
färdtjänst eller bostadsanpassning.

Verksamheten under år 2018

Kartläggning av resurser och behov av tidiga förebyggande 
insatser kommer att fortsätta i samverkan med Stöd och 
service och Resurscentrum, BUN (Barn och utbildningsnämn-
den). Samverkan sker också gällande sysselsättning för olika 
målgrupper och när det gäller våld i nära relationer. Priorite-
rade områden är sysselsättning i syfte att undvika långvarigt 
beroende av försörjningsstöd, kartlägga behov och resurser 
avseende tidigt förebyggande insatser. Ny betalansvarslag 
gällande utskrivningar från sjukhusen kan påverka antalet 
betaldagar. 

Förväntat fortsatt rekryteringsbehov av socialsekreterare.
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Plan för åren 2019-2021

• Analys/kostnadskontroll av försörjningsstödet. Samverka
över verksamhets- och förvaltningsgränser för att främja
möjligheter till god integration och hitta strategier för att
underlätta nyanländas inträde på arbetsmarknaden.

• Behovet av skyddsplaceringar ökar runt om i de flesta
kommuner och Uddevalla kommun håller just nu på att
utreda behovet av ett gemensamt skyddat boende för de
kommuner som inte redan har avtal med Trollhättan.
Bedömningen är att Strömstad kommer vara med i detta
samarbete.

• Strategier för att rekrytera och behålla personal

• Nytt verksamhetssystem kommer upphandlas under
2017/2018, implementering kommer ske under 2019 och
blir det annan leverantör än den nuvarande kommer det
att krävas resurser för utbildning.

• Utifrån kartläggning av behov och resurser avseende tidigt
förebyggande insatser för barn och unga, planeras för
verksamhet tillsammans med Stöd och Service.

• Migrationsverkets prognos gällande anhöriginvandring
varierar stort mellan 300 000 och 374 000 ärenden fram
till och med 2020. Med all säkerhet kommer den att
påverka antalet nyanlända. Som det ser ut kommer detta
att ställa krav på långsiktig planering när det gäller arbete,
bostäder, skola, vård och omsorg.

• Implementera IBIC framförallt på biståndsenheten.

Stöd och service

Tillhandahåller tjänster inom flera områden riktade till barn 
och vuxna enligt SoL (socialtjänstlagen) och LSS (lagen särskilt 
stöd). Verksamheten består av arbetslivsenhet, boende LSS, 
insatser LSS, personlig assistans, boendestöd SoL samt två 
boenden för ensamkommande barn.     

Verksamheten under år 2018

Ett fortsatt arbete med planering av en samlad daglig verk-
samhet som ger brukarna möjlighet till en större individuell 
anpassning och effektivare resursutnyttjande. Översyn av 
lokalbehov har påbörjats och beräknas fortgå under 2018. 

Antalet kommunanvisade flyktingar beräknas uppgå till ca 50 
personer 2018, dessutom tillkommer personer som flyttar till 
Strömstad utan att ha blivit kommunanvisade (EBO). För att 
möta dessa personer som ökar i antal behövs en vidareut-
veckling av Jobb- och Integrationsenheten. 

Utökning av personal görs för att kunna erbjuda alla samhälls-
orientering och för att kunna lotsa nyanlända in i det svenska 
samhället. Utökningen beräknas till viss del finansieras av 
sökta statliga medel. 

Ett förändringsarbete pågår och fortsätter 2018 med att 
skapa olika stödboendeformer för de ensamkommande 
ungdomar som fyllt 18 år, fått uppehållstillstånd och bedöms 
redo för eget boende med stöd. 

Inom verksamheten pågår flera utvecklingsarbeten bl a kom-
petensutveckling av personal, ny     titulatur inom LSS-områ-
det samt utveckla insatserna för barn och unga.

Plan för åren 2019-2021

• Implementera IBIC (Individens behov i centrum) inom hela
verksamheten.

• Samla daglig verksamhet med effektivt resursutnyttjande
och hög grad av individuell anpassning.

• Möta framtida behov inom LSS-boende utifrån
utredningsarbetet 2018. Planera och implementera
nödvändiga förändringar i en femårsplan från 2020 och
framåt, i enlighet med förvaltningens boendeplan antagen
2015-02-19.

• Om vi byter leverantör av verksamhetssystem genom den
upphandling som skall göras under 2018 så kräver det
utbildningsinsatser för att implementeras.

• Kompetensutveckling utifrån framarbetad kompetensplan
för att möta verksamhetens behov.

• Ställa om verksamheten för ensamkommande barn för att
möta en förväntad minskning av antalet placerade barn.

• Fortsatt arbete med att möta ökande volymer deltagare på
Jobb- och Integrationscentrum. I samverkan med IFO,
Arbetsförmedling och andra aktörer bidra till att etablera
nyanlända på arbetsmarknaden.
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Förvaltningsledningen

Avdelningen arbetar med förvaltningsgemensamma uppgifter 
och att vara ett stöd till verksamheterna, kvalitetssäkra ekono-
miska och administrativa uppgifter och processer. IT-support, 
dokument och ärendehantering samt bereda och stödja det 
politiska arbetet. Processansvar för att implementera den av 
kommunstyrelsen antagna ”Handlingsplan för Strömstads 
kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/
flyktingar 2017-2018”. Fr.o.m. 2017-01-01 ansvar för integra-
tionssamordnaren som har till uppgift att hålla ihop arbetet.  

Verksamheten under år 2018

Migrationsverkets prognos gällande anhöriginvandring för 
landet varierar stort. Med största säkerhet kommer den att på-
verka antalet nyanlända till Strömstad. Som det ser ut kommer 
det att ställa krav på långsiktig planering när det gäller arbete, 
bostäder, skola, vård och omsorg. 

Den ekonomiska och administrativa hanteringen av hyror 
(blockförhyrda lokaler), som övertagits från Strömstadsbyg-
gen/-lokaler, behöver effektiviseras, eftersom det är en tidskrä-
vande administration kring detta. 

Arbetet med att omstrukturera boendena för ensamkomman-
de barn kommer att fortsätta även år 2018. 

Implementering av vision 2030 med målarbete fortsätter vilket 
hänger samman med arbetet kring styrning och ledning, med 
focus på ledarskap, struktur och kvalitet.         

Nytt verksamhetssystem kommer att upphandlas och det kom-
mer att medföra kostnader för implementeringen. 

Strategisk it-planering som t ex digitala lösningar såsom 
”Nattro”.

Fortsätta arbetet med framtida rekryteringsbehov tillsammans 
med HR-avdelningen (Human Resources) och övriga förvalt-
ningar.  

Plan för åren 2019-2021

• Fortsatt arbete med att implementera handlingsplanen för
Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete
av nyanlända/flyktingar övergripande handlingsplan för
integration.

• Samverkansarbete fortsätter tillsammans med de
kommunala lokal-/bostadsbolagen gällande våra behov
av lokaler och bostäder, bl. a nytt särskilt boende,
anpassade lokaler till verksamheterna samt bostäder för
nyanlända.

Resultatbudget Bokslut Budget Budget
Mnkr 2016 2017 2018

Intäkter (+) 

Avgifter 11,1 11,9 11,9
Bidrag 66,8 67,2 67,2 
Övriga intäkter 18,9 17,7 17,7
Summa intäkter 96,8 96,9 96,9 

Kostnader (-)
Personalkostnader -224,3 -236,2 -235,8 
Hyreskostnader -27,8 -28,5 -28,8 
Övriga driftkostnader -77,1 -75,0 -77,4 
Kapitalkostnader -0,7 -0,7 -0,7
S:a kostnader -329,8 -340,4 -342,8 

Utfall -233,0 
Budgetram -236,1 -243,6 -245,9 
Avvikelse 3,0 

Investeringar Budget Plan Plan Plan
Mnkr 2018 2019 2020 2021

SOCIALNÄMNDEN
Wifi Solbo, Beateberg, Össby 0,3 0,0 0,0 
Digitala lösningar t ex “Nattro”, 
Robot försörjn.stöd 0,3 0,5 0,5 
Skrivare/kopiatorer 
(val köp istället för leasing) 0,3 0,0 0,0 
Takliftar, sängar, madrasser osv 0,3 0,2 0,2
Ombyggnad säbolägenheter 
p.g.a storleksnorm 0,4 0,5 0,0
Nytt verksamhetssystem 
(prisuppgift saknas) 0,0 1,0 0,5
TOTALT: 1,6 2,2 1,2 0,0



BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Ordförande: Kerstin Karlsson
Förvaltningschef: Nicklas Faritzon
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Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde omfattar förskola, annan pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola (årskurs 1-9), grundsärskola (årskurs 
1-9), gymnasiesärskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, resurscentrum, kulturskola, bibliotek, kommunens gemensamma måltids- och
städenhet samt skolskjutsar

Översiktlig verksamhetsplan för 2018 och kortfattad plan för 
2019-2021
Huvuduppdraget i de nationella styrdokumenten innebär 
att alla elever ska garanteras en likvärdig undervisning inom 
samtliga skolformer där fokus sätts på de långsiktiga målen 
och det centrala innehållet i respektive ämne. Utöver det 
nationella skoluppdraget har barn- och utbildningsnämn-
den också i uppdrag att utveckla kulturverksamheten inom 
bibliotek och kulturskola, utveckla måltid- och städverksam-
heten, samt fritidsgården. Uppdragen ska kopplas samman 
med kommunens vision 2030.”Det livslånga lärandet – alla 
ska lyckas i skolan” och med barn- och utbildningsförvaltning-
ens pedagogiska helhetsidé ”Lärande och utveckling genom 
trygghet, glädje, lust och engagemang”. Uppdraget ska i sin 
helhet präglas av framtidstro som bygger kommunens värde-
grund ansvarstagande, respekt, tillit och ärlighet.

Den övergripande målsättningen för barn- och utbildningsför-
valtningen under åren 2018-2021 är att höja kvaliteten och 
öka elevernas kunskapsresultat inom samtliga skolformer, 
samt att skapa attraktiva kultur- och fritidsverksamheter för 
våra barn och unga. Strategin är att genom tydlig ledning och 
styrning på alla nivåer samla medarbetarna kring organisatio-
nens vision och mål och utveckla en gemensam kultur där det 
dagliga arbetet alltid kopplas till visionen ”Alla ska lyckas i sko-
lan”. Härigenom skapas möjligheter för Strömstads kommun 
och barn- och utbildningsförvaltningen att bli ett föredöme 
som skolkommun. 

Medarbetarnas kompetensutveckling ska förbättra samtliga 
verksamheters resultat och vara en grund för kommande 
verksamhetsutveckling, måluppfyllelse och god ekonomisk 
hushållning. Genom detta arbetssätt skapas en kultur för 
ständiga verksamhetsförbättringar utifrån ett systematisk 
kvalitetsarbete.   

Ett led i detta arbete är det utvecklingsprojekt som förvalt-
ningen påbörjade hösten 2015 tillsammans med Tomas 
Kroksmark, professor i pedagogik. Syftet har varit och är fort-
sättningsvis att utveckla en utbildning på vetenskaplig grund 
och beprövad erfarenhet för att öka elevernas måluppfyllelse. 
Utvecklingsprojektet kommer att fortsätta under nästa läsår 
med fokus på skolnära forskning.   

En annan viktig del i det strategiska arbetet de närmaste åren 
är att säkerställa att personalen har tillgång till och använder 
digitala verktyg för undervisning och administration. Detta 
är en för-utsättning för att den genomförda ”en till en”- 
satsningen i grundskolan ska få avsedd effekt på elevernas 
måluppfyllelse.  

Strömstads kommun är en tillväxtkommun med inflyttning av 
många nya familjer och höga födelsetal. Detta sammantaget 
medför ett ökat behov av kommunala tjänster och service. 
För barn- och utbildningsförvaltningen innebär det ett ökat 
krav på strategisk planering gällande 
• Utveckling av förskole-, skolverksamheten samt

fritidsverksamheten
• Utveckling av särskilt stöd inom förskola, grundskola

och gymnasium
• Undervisning i svenska som andraspråk (SVA), modersmål,

förberedelseklass för nyanlända, studiehandledning och
svenska för invandrar (SFI)

• Framtidens tillagningskök
• Utveckling av kulturverksamhet inom bibliotek och

kulturskola
• Förskole- och skollokaler
• Rekrytering av personal

Förskola

Strömstads kommun bedriver förskoleverksamhet för åldrar-
na 1 till 5 år. Förskolan är en egen skolform och styrs utifrån 
skollag och läroplan. Förskolan ska stimulera barns utveckling 
och lärande, men också erbjuda barnen en trygg och säker 
omsorg. 

Verksamheten under år 2018

De senaste årens utbyggnad av förskoleverksamheten har 
lett till att kommunen idag kan erbjuda förskoleplats inom 
lagstadgad tid. Ett fortsatt högt födelsetal och inflyttning gör 
dock att kommunen även fortsättningsvis behöver bygga ut 
verksamheten.
Förskolans kvalitetsarbete kommer under 2018 att vara 
inriktat på tidig matematisk inlärning och knyta an till den för-
valtningsövergripande utvecklingssatsningen med professor 
Tomas Kroksmark. En del av kompetensutvecklingen kommer 
att ske i samverkan med förskoleteamet. 
Behörighetskrav/lärarlegitimation är en förutsättning för 
utveckling och lärande i förskolan.

Utvecklingsområden:
• Matematisk inlärning
• Rekrytering av förskollärare och vikarier
• Fortsatt utbyggnad av förskolan (Skee och Ånneröd)

Förväntat resultat:
• Ökade kunskapsresultat gällande matematiken i

grundskolan
• Fler förskollärare i verksamheten
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I och med att Strömstad expanderar och invånarantalet ökar 
kommer behovet av förskoleplatser fortsatt att vara stort. 
Detta ställer krav på strategisk lokalplanering såväl på förvalt-
ningsnivå som på övergripande kommunnivå. Det kommer 
under de närmaste åren också att finnas behov av en strate-
gisk rekryteringsplan för att öka andelen behöriga pedagoger 
i förskoleverksamheten. 

Fritidshem

Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, 
grundskolan och grundsärskolan. Verksamheten ska stimulera 
elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en menings-
full fritid och rekreation. Fritidshemmet ska främja allsidiga 
kontakter och social gemenskap. 

Verksamheten under år 2018

Utvecklingsarbetet under 2018 kommer att handla om att 
omsätta läroplanens nya syfte och centrala innehåll för fritids-
hemmet i verksamheten. Fritidshemmets lärare kommer att 
planera, genomföra och utvärdera undervisningen utifrån 
läroplanens syfte och centrala innehåll:
• Språk och kommunikation
• Skapande och estetiska uttrycksformer
• Natur och samhälle
• Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

Elevantalet i fritidshemmen har ökat markant läsåret 
2017/2018. Det leder till större elevgrupper, vilket innebär 
ett ökat behov av lokaler och lärare. Dessutom har elevernas 
vistelsetid ökat i omfattning, vilket gör att det finns ett ökat 
behov av fler lärare under hela dagen.

Lärarna kommer att fortsätta att träffas i ett gemensamt nät-
verk för att samarbeta och utbyta erfarenheter ifrån de olika 
fritidshemmen där också viss kompetensutveckling sker.
Uppföljningen av det systematiska kvalitetsarbetet visar att 
fritidshemmet behöver utveckla användningen av digitala 
lärverktyg. Detta kräver utöver teknisk utrustning också riktad 
kompetensutveckling inom IKT. Uppföljningen visar också att 
fritidsverksamheten behöver utveckla det särskilda stödet så 

att stödet omfattar hela elevens skoldag. 
En annan utmaning är rekrytering. Det är brist på behöriga 
lärare och det blir allt svårare att rekrytera till fritidshemmen.
Utvecklingsområden:
• Skapa förutsättningar för fritidshemmets personal att

genomföra kompetensutveckling, och systematiskt
planera, genomföra och utvärdera undervisningen

• Förvaltningsgemensam rekryteringsstrategi
• Kompetensutveckling inom digitala verktyg och IKT
• Skapa tekniska förutsättningar i form av utrustning för

digitala verktyg och IKT i undervisningen
• Strategisk planering gällande personalplanering och

lokalanvändning utifrån det ökade elevantalet
• Utveckling av det särskilda stödet

Förväntat resultat:
• att fritidshemmen kan hantera och rymma det ökade

elevantalet
• att lärarna i fritidshemmen har tillgång till digital

utrustning
• att lärarna i fritidshemmen har relevant kompetensens i

förhållande till digitala lärverktyg och IKT
• att det särskilda stödet i fritidshemmet hanteras enligt

bestämmelserna i förordningen utifrån gemensamma
riktlinjer och former
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Antalet barn som har fritidsplats ökar och detta ställer krav 
på hur fritidshemmen organiserar sin verksamhet för att 
utveckla den goda lärmiljön. Under de närmaste åren är 
det därför nödvändigt att sätta fokus på ett systematiskt 
utvecklingsarbete inom fritidshemmen i förhållande till de 
nationella målen. 

En annan utmaning de närmaste åren är att kunna rekryte-
ra behörig personal till fridshemmen. Idag är det svårt att 
rekrytera personal och detta kräver, på samma sätt som inom 
förskolan, en strategisk rekryteringsplan. Det är också viktigt 
att personalen i fritidshemmen får kompetensutveckling som 
utgår från fritidshemmens uppdrag och behov. 

Förskoleklass
Undervisningen i förskoleklass ska syfta till att stimulera 
elevernas allsidiga utveckling. Undervisningen ska erbju-
da eleverna en variation av arbetssätt, uttrycksformer och 
lärmiljöer som gynnar övergången från förskola till skola och 
fritidshem. Genom detta bidrar förskoleklassen till kontinuitet 
och progression i elevernas utveckling och lärande samtidigt 
som den förbereder eleverna för fortsatt utbildning.

Närkontakt med naturen i grundsärskolan. Foto: Maria Kvarnbäck
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Verksamheten under år 2018

Från och med 1 juli 2016 gäller nya skrivningar i läroplanen 
(LGR 11) om förskoleklassens pedagogiska uppdrag. Syftet 
med det förändrade uppdraget är framför allt att öka likvär-
digheten i utbildningen och härigenom stödja elevers utveck-
ling och lärande. Förändringen har också till syfte att stärka 
övergången mellan förskoleklass och skola så att förskoleklas-
sen blir en länk mellan förskola och skola. 

Utvecklingsarbetet under 2018 kommer därför att handla om 
att omsätta det nya pedagogiska uppdraget i praktiken.

Uppföljningen av det systematiska kvalitetsarbetet visar 
att det finns behov av kompetensutveckling för personal 
i undervisningsmetoder för språk och matematik. Utöver 
detta visar uppföljningen att det också finns ett stort behov 
av kompetensutveckling när det gäller digitala lärverktyg i 
under-visningen. 

Allt fler elever har ett annat modersmål än svenska, vilket 
ställer krav på språkutvecklande undervisning för att stärka 
både språket och lärandet hos eleverna.

Ett fortsatt ökat elevantal i förskoleklass inför läsåret 
2017/2018 leder till större elevgrupper i förskoleklass vilket 
innebär ökat behov av lokaler. 

Förskollärarna behöver ha förutsättningar inom sina uppdrag 
att genomföra kompetensutvecklingen och systematiskt 
planera, genomföra och utvärdera undervisningen. Samtidigt 
finns en brist på behöriga förskollärare och det blir allt svåra-
re att rekrytera behöriga förskollärare till förskoleklasserna.

Utvecklingsinsatser

• Kompetensutveckling inom språk, matematik, digitala
 lärverktyg och IKT
• Verksamhetsutveckling utifrån läroplanen via förskolans
 nätverk
• Utveckling av modersmålsstöd
• Strategisk rekryteringplan

Förväntat resultat
• att förskoleklassen kan hantera och rymma det ökade
  elevantalet
• att kunna erbjuda modersmålsstöd i den uträckning som
 behövs i förskoleklass
• att förskollärarna har förutsättningar att genomföra 
 kartläggningar enligt styrdokumenten
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Fortsatt arbete för att omsätta förskoleklassens förstärkta 
pedagogiska uppdrag i praktisk verksamhet. Målsättningen 
är att under de närmaste åren fokusera på att systematiskt 
utveckla innehållet i verksamheten, organisera undervisning-
en och utforma lärmiljön för att skapa förutsättningar för det 
centrala innehållet i undervisningen. 

Det krävs kompetensutveckling utifrån det förstärkta pedago-
giska uppdraget och en långsiktig strategi för rekrytering av 
behöriga förskollärare. Det krävs goda rutiner för systematisk 
uppföljning och analys av verksamhetens resultat på enhets-
nivå och på kommunnivå avseende förskoleklassens syfte och 
det centrala innehållet i läroplanen.

Grundskola

Utbildningen i grundskolan ska ge eleverna kunskaper och 
gemensamma värden och utveckla elevernas förmåga att 
tillägna sig dessa. Utbildningen ska utformas så att den bidrar 
till personlig utveckling och förbereder eleverna för aktiva 
livsval samt ligga till grund för fortsatt utbildning.

Verksamhetsår 2018

Under kommande år kommer grundskolans rektorer, förstelä-
rare och pedagogiska personal att fortsätta det systematiska 
kvalitetsarbetet utifrån de krav och mål som finns i skollag 
och läroplan. 

Ett tydligt uttalat mål med utvecklingsarbetet och den 
löpande utbildningsverksamheten 2018 är att öka elevernas 
måluppfyllelse utifrån uppdraget att alla ska lyckas i skolan. 
Uppföljningen av det systematiska kvalitetsarbetet visar att 
grundskolans samtliga årskurser behöver utveckla metoder 

och arbetssätt kopplade till framför allt språk, matematik och 
IKT. Analysen visar att grundskolans undervisning behöver 
genomsyras av ett språkutvecklande arbetssätt. Till detta 
behöver strategier och organisationen för modersmål och 
studiehandledning förstärkas. Utöver detta finns också behov 
av att utveckla elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande 
arbete och organisationen kring elevernas särskilda stöd.  

De stora barnkullarna som idag finns inom förskolan kommer 
de närmaste åren att börja i grundskolan. Detta tillsammans 
med en stor inflyttning ställer stora krav på våra skollokaler. 
Modersmålsundervisning bedrivs idag på 9 olika språk för-
delat på 37 grupper och studiehandledning ges på 12 språk. 
I och med det stora antalet nyanlända barn och ungdomar 
ökade också behovet av studiehandledning på modersmål.

Utvecklingsinsatser:
• Kompetensutveckling inom områdena IKT, särskilt stöd,  
värdegrundsarbete, språk och matematik genom kollegialt  
lärande mellan skolenheterna
• Deltagande i Skolverkets utbildningssatsning Läslyftet
• Utveckla och förstärka elevhälsans hälsofrämjande och   
 förebyggande arbete
• Omsätta förstelärarnas forskningsresultat i undervisnings-
 verksamheten
• Fortsatt strategisk lokalplanering utifrån den demografiska
 statistiken
• Förstärkt modersmålsundervisning och studiehandledning

Förväntat resultat:
• Ökade kunskapsresultat i grundskolan 
• Samtliga elevhälsateam inom grundskolan arbetar 
 hälsofrämjande och förbyggande
• En lokalutvecklingsplan för Strömstiernaskolan
• Att samtliga elever som har rätt till modersmåls-
 undervisning och studiehandledning kan erbjudas detta 
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Grundskolans fokus under de närmaste åren ligger på fortsatt 
utveckling av verksamheten både till form och till innehåll för 
att öka elevernas måluppfyllelse. Särskilt fokus kommer att 
läggas på att säkerställa att samtliga elever får det särskilda 
stöd och den stimulans de behöver för att nå så långt som 
möjligt i sin kunskapsutveckling. Det särskilda stödet, moders-
målsundervisning och undervisning i svenska som andraspråk 
kommer också fortsättningsvis att kräva insatser i form av 
resurser och utvecklingsarbete. 

Grundsärskola/ Gymnasiesärskola/Särskild undervisning för 
vuxna

Skolformerna ska ge elever en utbildning som är anpassad till 
varje elevs förutsättningar och behov och så långt som det 
är möjligt motsvara den utbildning som ges i grundskola och 
gymnasiet. Gymnasiesärskoleeleverna får idag sin under-
visning uteslutande i andra kommuner, däremot erbjuder 
kommunen särskild undervisning för vuxna. 

Verksamheten under år 2018

Utifrån ett ökat elevantal inom inriktning träningsskola krävs 
personellt stöd och fler anpassade lokaler. Det finns därför 
ett behov av att starta grundsärskoleverksamhet för elever i 
årskurs 1-3.

Plan för åren 2019-2021

Under de senaste åren har antalet elever som har rätt till 
gymnasiesärskola ökat. Detta ställer krav på ökad flexibilitet 
för att kunna möta alla elevers olika behov. Mot bakgrund av 
detta behöver Strömstads kommun de närmaste åren se över 
möjligheten att hitta flexibla lösningar för de elever som inte 
vill eller kan läsa i andra kommuner.

Gymnasieskolan

Gymnasieskolan ska ge eleverna en god grund för yrkesverk-
samhet och fortsatta studier, men också personlig utveckling 
och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Utbildningen ska i 
huvudsak bygga på de kunskaper eleverna fått i grundskolan 
eller i motsvarande utbildning.

Verksamheten under år 2018

Klart uttalade mål är att fler elever ska få godkända betyg i 
samtliga ämnen, att fler elever ska avsluta sina gymnasiestu-
dier på tre år och att samtliga elever ska utvecklas så långt 
som möjligt i sin kunskapsutveckling. Ett led i detta arbete 
är bland annat att gymnasiet deltar i förvaltningens utveck-
lingssatsning för en utbildning på vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet. 

Under kommande läsår kommer utvecklingsarbetet att vara 
inriktat på framförallt ökad ämnesintegration. Inför läsåret 
2016/2017 omorganiserades programlagen och består nu av 
fyra programgrupper med en programledare som ansva-
rar för respektive grupp. Syftet med förändringen var att 
stimulera samarbete mellan lärare så att kursövergripande 
undervisning i mycket högre grad skulle kunna genomsyra 
verksamheten och därigenom höja elevernas motivation 
och måluppfyllelse. För att ytterligare höja måluppfyllelsen 
kommer vi att fortsätta med arbetet i ”ämnesstugor” där 
samtliga elever vid skoldagens början erbjuds stöd i framfö-
rallt matematik, engelska, svenska och övriga språk. 

Som ett led i att eleverna i än större utsträckning tar ansvar 
för att driva sin egen lärprocess och känna sig delaktiga i 
planering av sina studier kommer varje elev att ha en pla-
neringskalender. Under veckomötet med mentor kommer 
eleverna med stöd av kalendern att utvärdera innevarande 
vecka och planera kommande. Vidare har vi skapat möjlighet 

för samtliga elever att under håltimmar gå till studiesalen, 
rummet ovanför biblioteket, och arbeta med det eleven be-
höver. Salen kommer alltid att vara bemannad med en lärare. 
På det här sättet har vi skapat en verksamhetstid som är mer 
än den garanterade undervisningstiden. Vi kallar håltimmar 
för studietimmar.

Utvecklingsområden:
• utveckla det pedagogiska arbetet utifrån kollegialt lärande  
 och digital kompetens 

• öka elevdemokratin och delaktigheten genom ännu tätare  
 samarbete mellan skolledning och elevrådets styrelse

• utveckla GLU (gymnasial lärlingsutbildning) för att öka   
 attraktionskraften på yrkesprogrammen samt möjliggöra 
 ett bredare programutbud så fler elever väljer att 
 genomföra sin yrkesutbildning i Strömstad 

• höja medvetenheten och aktiviteten för elever med höga  
 ambitioner och tydligt förbereda för högre studier

• fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet 

• arbeta vidare med en trygg skola i samarbete med polis  
 och andra myndigheter för tydlig gränsdragning och 
 nolltolerans mot droger och kränkningar

Förväntat resultat:
• Öka elevernas kunskapsresultat och öka andelen elever   
 som erhåller gymnasieexamen inom tre år
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Under innevarande år har stora insatser gjorts för att höja 
Strömstad Gymnasiums attraktivitet. Skolan har i dagslä-
get 431 elever. Det är ett arbete som behöver fortsätta de 
närmaste åren. Grundskolan utgör rekryteringsbasen för 
gymnasiet och är därför av stor betydelse när det gäller att 
fånga upp elevernas behov och intressen. Samarbetet mellan 
grundskolan och gymnasiet behöver ytterligare fördjupas 
inom både ämnes- och personalområden för en optimal 
övergång mellan skolformerna, men också för att skapa en 
känsla av sammanhang för våra ungdomar i Strömstad. I ut-
vecklingsarbetet ingår att undersöka möjligheten att förlägga 
vissa kursmoment på distans i realtid i syfte att attrahera 
ungdomar i kranskommunerna och genom detta skapa vissa 
dagar/perioder med minskad transporttid som istället kan 
läggas på studier.

Strömstad Gymnasium ska gå i bräschen för den digitala 
utvecklingen och skapa undervisningsformer som gynnar 
elevernas kunskapsutveckling. Forskning visar att ett högre 
användande av digitala hjälpmedel i lärsituationen höjer 
motivationen och i slutänden också måluppfyllelsen. 

Vuxenutbildning

Syftet med vuxenutbildningen är att stödja och stimulera vux-
na i deras lärande. Vuxna ska ges möjlighet att utveckla sina 
kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i 
arbets- och samhällslivet, men också att främja sin person-
liga utveckling och möjliggöra fortsatta studier. Vuxen-ut-
bildningen ska sträva efter flexibla lösningar när det gäller 
organisation, arbetssätt och arbetsformer med utgångspunkt 
i individens behov och förutsättningar. 

Verksamheten under 2018

Fortsatt utveckling av vuxenutbildningen och Strömstad 
Lärcentrum kommer att ske under 2018, bland annat genom 
samverkan med aktörer på lokal, regional och nationell nivå. 
En tydligare marknadsföring av vuxenutbildningens samtliga 
utbildningar kommer att påbörjas under sen höst 2017. 

Inom yrkesvux erbjuder vuxenutbildningen vård- och om-
sorgsutbildning. Regional certifiering för vård- och omsorgs-
college är klar och arbetet med lokal certifiering påbörjas 
hösten 2017. Yrkesutbildningar i kombination med SFI och 
svenska som andraspråk kommer att fortsätta att byggas ut 
ytterligare i den mån statliga bidrag tillhandahålls. Oriente-
ringskurser i yrkessvenska ges för dessa elever. 

Inför hösten 2017 erbjuder vi lärlingsutbildningar för vuxna 
elever, de utbildningar som påbörjas är barn och fritid, bygg 
och el.

Under 2018 erbjuder den kommunala vuxenutbildningen 
SFI -kurser inom studieväg 1, 2 och 3 dag och kväll samt 
grundläggande vuxenutbildning och gymnasiekurser. Särvux 
erbjuder såväl kurser på grundläggande som gymnasial nivå. 
Ett arbete för att nå och motivera elever inom särvux att söka 
utbildningar pågår.

Vuxenutbildningen och framför allt svenska för invandra-
re kommer att arbeta språkutvecklande för att snabba på 
elevernas språkliga kunskaper i svenska och därigenom öka 
genomströmningen.

På universitets- och högskolenivå fungerar Strömstad som 
distansort för Karlstads Universitet gällande grundlärarpro-
grammet via lärcentrum. 

Plan för åren 2019-2021

Vuxenutbildningen har en viktig funktion när det gäller 
kompetensutveckling av kommunens invånare från 20 år och 
uppåt. Utbildningen kommer också att ha en viktig roll för 
nyanlända kommuninvånare samt de äldre ungdomar som får 
uppehållstillstånd och blir folkbokförda i Strömstad kommun. 

Under de närmaste åren förväntas vuxenutbildningen växa då 
fler individer får uppehållstillstånd. Detta ställer krav på vår 
verksamhet, att den är flexibel både beträffande organisa-
tion, val av arbetssätt och arbetsformer. En flexibel vuxen-
utbildning som kan genomföra utbildningar som är behovs-
anpassade och att språkutbildningen inom SFI och svenska 

som andraspråk kan kombineras med yrkesutbildning, andra 
studier, praktik eller arbete. De som har akademisk examen 
behöver få möjlighet att studera i hög studietakt och få god 
vägledning för att ges möjlighet att så snabbt som möjligt 
nå ut i arbetslivet. Studie- och yrkesvägledning kommer att 
vara en viktig och central funktion i detta arbete. Utbildning 
inom särvux behöver också breddas för att svara mot kraven i 
styr-dokumenten. 

Allt detta kräver bland annat politiska diskussioner om inne-
håll och omfattning samt samarbete med arbetslivsenhet, 
arbetsförmedling, det lokala näringslivet och regionen.

Resurscentrum

Resurscentrum är barn- och utbildningsförvaltningens samla-
de elevhälsa. Elevhälsans uppdrag är att arbeta förebyggande 
och hälsofrämjande; elevhälsan har också ett särskilt ansvar 
för att bevaka att skolan bidrar till att skapa goda och trygga 
uppväxtvillkor. Dessutom arbetar elevhälsan med åtgärdande 
insatser på olika nivåer inom skolan. Resurscentrum ansvarar 
också för fritidsgården, kuratorsuppdrag i ungdomsmottag-
ningen samt öppna förskolan inom familjecentralen.
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Verksamheten under år 2018

Utöver ordinarie verksamhet, kommer hela resurscentrum 
att arbeta med ett gemensamt förhållningssätt, genom boken 
”Problemskapande beteende i skolan” av Bo Hejlskov Elvén 
och sprida detta inom hela organisationen för att bl.a. skapa 
likvärdighet. 

Elevhälsan arbetar fortlöpande med förbättringar för utveck-
ling av resurscentrum. Det innebär bla större tillgänglighet för 
basorganisationen och transparens inom hela organisationen. Vi 
bevakar att elevhälsan och resurscentrums övriga verksamheter 
bedrivs på ett ändamålsenligt sätt.

Utifrån beslut i barn- och utbildningsnämnden kommer berörda 
att arbeta med förbättringar, förändringar och större tillgänglig-
het av fritidsgården.

Plan för åren 2019-2021

Att behålla och utveckla samarbetet med kringaktörer. (Bla med 
Socialtjänst, BUP, Habilitering, primärvård, BVC, BMM, Ung-
domsmottagning, Vuxenpsyk, missbruk vuxen)
Vi kommer att arbeta utifrån skolinspektionens beslut (2017) 
samt granskningen av elevhälsan utförd av Ernst & Young AB 
(2017)

Kulturskolan

Kulturskolans verksamhet omfattar den frivilliga undervisningen 
i musik, dans, drama och film. Kulturskolan genomför också or-
dinarie musikundervisning i grundskola, grundsärskola och gym-
nasium. Under 2018 kommer Kulturskolan också att genomföra 
undervisning i ny verksamhet med stöd från statens Kulturråd.

Verksamheten under år 2018

Under 2018 fortsätter kulturskolan att utveckla kursverksam-
heterna i konstformerna: musik, dans, drama och media. Ett 
utvecklingsarbete kommer att starta under våren 2018 med 
fokus på hur man når fler med kulturskolans verksamhet, samt 
utveckling av ny kursverksamhet och inkluderingen av funk-
tionsnedsatta.

Utöver detta kommer kulturskolan att fortsätta arbetet med att 
basera undervisningen i ämnet musik i skolan på vetenskaplig 
grund och beprövad erfarenhet. 

Plan för åren 2019-2021

De närmaste åren behöver Kulturskolan fortsätta det påbörjade 
utvecklingsarbetet gällande kursverksamheternas innehåll och 
former för inkludering av fler. Kulturskolan ska fortsätta sam-
arbetet med skolan och övriga kulturaktörer i kommunen som 
ett led i att utveckla kommunens kulturliv i linje med Strömstad 
kommuns vision för 2030.

Biblioteket

Folkbiblioteket är en kunskaps- och informationsbank för 
invånarna i kommunen som erbjuder media i olika former. I an-
svaret ingår även skolbiblioteken på Strömstad Gymnasium och 
Strömstiernaskolan. Folk- och skolbibliotek har olika uppdrag. 
Skolbiblioteken ska skapa goda förutsättningar för det livslånga 
lärandet och folkbiblioteket ska främja personlig utveckling och 
bildning på fritiden. 

Verksamheten under år 2018
Biblioteken fortsätter sitt arbete med att anpassa bokbestånden 
utifrån låntagarnas behov och genomföra den biblioteksplan 
som antogs av barn- och utbildningsnämnden 2014. Detta 
innebär bland annat inköp av litteratur på andra språk för både 
barn och vuxna, lättlästa böcker, ljudböcker och e-böcker. Till-
sammans med kommunens rektorer arbetar biblioteken för att 
säkerställa skolbiblioteksverksamheten på samtliga skolor. 
Biblioteken i Strömstad och Tanum kommer att genomföra ge-
mensamma utbildningsdagar för personalen och arbeta för ett 
utbyte av personal för att förstärka båda enheterna.

Plan för åren 2019-2021

För att ge ytterligare service till medborgarna planeras självbe-
tjäningsautomater och införande av Meröppet. Genom dessa 
åtgärder får medborgarna tillgång till biblioteket utanför ordina-
rie öppettider. 

Kommunerna är enligt lag skyldiga att tillhandahålla skolbiblio-
tek. En kostnadseffektiv lösning är att inrätta en skolbibliotek-
scentral. I samband med detta anställs en skolbibliotekarie och 
litteraturpedagog som tillsammans med bibliotekspersonalen 
blir en pedagogisk resurs för kommunens skolor. Vi kommer 
också att gå över till att bli ett LIBRIS-bibliotek.
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Måltider och Städ

Måltider

Den kommunala måltidsenheten driver samtliga verksamhets-
kök inom Strömstads kommun, undantaget köken i LSS-omsor-
gens gruppbostäder och Össbygården i Näsinge.

Uppdraget är att ansvara för måltidsförsörjningen till förskolor, 
skolor, särskilda boenden samt matdistribution.  

Tre tillagningskök utgör basen i organisationen: Beatebergs-
gårdens kök, Strömstiernaskolans kök och Sjukhusköket. I 
tillagningsköken lagas den mat som äts på respektive enhet 
samt huvudkomponenten till måltider som distribueras och äts 
i övrig verksamhet. Koster och Rossö förskola/skola är också 
tillagningskök av geografiska skäl.

Utvecklingsområden
• utveckla två-rättssystem inom skola och äldreomsorg
• implementera kostdataprogram som stöd i verksamheten
• måltidsplanering inom förskola, skola och äldreomsorg
 
Förväntat resultat
• att med fler val kunna uppleva att man kan påverka
 måltiden
• att med en ökning av antal portioner ändå kunna producera  
 vällagade måltider i måltidsenhetens kök
• att tillsammans med matgästen planera måltiden och 
 måltidsmiljön

Städ

Städenheten städar ca 39 500 m² inom barn- och utbildnings-
förvaltningen. Städning genomförs även till viss del inom 
socialförvaltningens verksamheter, Stadshuset, Fjällskivlingen 
samt räddningstjänstens lokaler, totalt ca 46 000 m².

Verksamheterna under år 2018

Under 2016 fick måltid- och städorganisationen ny lednings-
struktur med ett mellanchefsled som sorterar under en 
verksamhetschef för måltid- och städenheten. Förändringen 
förväntas ge möjlighet till en effektivare personalplanering och 
utrymme för verksamhetsutveckling. Parallellt med detta kom-
mer måltidsorganisationen fortsatt att arbeta med att omsätta 
den antagna kostpolicyn i verksamheten. 
Under våren 2017 har barn- och utbildningsförvaltningen till-
sammans med Strömstadslokaler utrett den framtida organisa-
tionen gällande tillagningskök. 

Det växande elevantalet inom förskola, fritidshem och skola 
innebär att antalet tillagade portioner ökar. Detta innebär för 
måltidsverksamhet behov av personalförstärkningar inom såväl 
tillagningskök som mottagningskök. 

Plan för åren 2019-2021

Målsättningen är att både valmöjligheter och utbud ska ökas 
såväl för barn och ungdomar som för äldre. Ambitionen är att 
ekologiska, närproducerade och rättvisemärkta livsmedel skall 
användas i större grad. Kraven på den kommungemensamma 
måltidsenheten är, att fortsatt finna samordningsvinster när 
det gäller personal, inköp och transporter.

Resultatbudget Bokslut Budget Budget
Mnkr 2016 2017 2018
   
Intäkter (+)    

Avgifter 12,3 12,6 13,2
Bidrag 22,4 14,7 22,5 
Övriga intäkter 15,7 14,4 16,0
Summa intäkter 50,5 41,6 51,7 
    
Kostnader (-)
Personalkostnader -259,1 -264,8 -276,0 
Hyreskostnader -42,3 -43,7 -45,1 
Övriga driftkostnader -59,2 -56,9 -60,0 
Kapitalkostnader -3,7 -4,3 -4,8
S:a kostnader -364,4 -369,7 -385,9 
    
Utfall -313,9 -328,1 -334,2
Budgetram -316,8 -328,1 -334,2    
Avvikelse 2,9 0,0 0,0 

Investeringar Budget Plan Plan Plan
Mnkr 2018 2019 2020 2021

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Investeringar i skolornas utemiljö 1,00 0,75 0,70
Investeringar i kök- och 
städverksamheten 0,40 0,40 0,40
Möbler och övriga inventarier, 
för- och grundskola 1,70 2,10 1,00
Inventarier vuxenutbildningen  0,05 0,05
Inventarier gymnasiet 0,34 0,30 0,30
Skrivare/kopiatorer/IT 0,46 0,23 0,25
Kulturskola 0,10 0,17 0,15
Giftfria förskolor 0,35 0,35
TOTALT: 4,50 4,50 3,00 0,00



MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN
Ordförande: Bengt Bivrin
Förvaltningschef: Michael Olsson
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Miljö- och byggnämnden i Strömstads kommun fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, plan- och byggnadsväsendet, räddningstjänsten 
samt övriga ansvarsområden enligt nämndens reglemente. Nämnden ska särskilt uppmärksamt följa den allmänna samhällsutvecklingen och ta de initiativ som behövs 
i miljö- och hälsoskyddsfrågor samt i frågor om planläggning, byggande och fastighetsbildning som behövs för att uppnå kommunens mål och visioner. Miljö- och 
byggnämnden har dessutom att i samverkan och i dialog med övriga nämnder, kommunala bolag, myndigheter, organisationer och andra berörda delta i den fysiska-, 
sociala-, miljö- och folkhälsomässiga samhällsplaneringen. En stor del av nämndens verksamhet utgörs av myndighetsutövning som styrs av tillämplig lagstiftning, 
exempelvis plan- och bygglagen, miljöbalken samt lagen om skydd mot olyckor.

Översiktlig verksamhetsplan för 2018 och kortfattad plan 
för 2019-2021

Miljö- och byggnämnd, förvaltning

I verksamheten ingår Miljö- och byggnämnd samt 
förvaltningsledning inklusive nämndadministration. 
Verksamheten är styr- och stödfunktion för avdelningarna, 
främst inom utveckling, ekonomi, arbetsmiljö, statistik och 
policyfrågor. Den administrativa funktionen handlägger 
ärenden till miljö- och byggnämnden. Ett brett deltagande i 
samhällsutvecklingen sker i möten med andra myndigheter, 
allmänhet, exploatörer och verksamhetsutövare.

I verksamheten ingår även den administrativa avdelningen 
som är en central och viktig stödfunktion som håller ihop 
verksamheten. Avdelningen levererar administrativa 
tjänster till övriga avdelningar utifrån behov och ansvarar 
för förvaltningsgemensamma ekonomi- och administrativa 
processer. Till exempel vilar hela ansvaret för administration 
kring nämndens sammanträden på avdelningen. 

En långsiktig målsättning för den myndighetsutövande 
delen är att bibehålla nuvarande verksamhet samt utöka 
servicenivån utan kostnadsökning. 

Miljö- och byggnämnden strävar efter att vara ledande inom 
miljö- och samhällsbyggnadsområdet och prioritera lagstyrd 
tillsyn.

Verksamheten under år 2018

Fortsatt fokus på personal och kompetensutveckling samt att 
utveckla och effektivisera administrativa rutiner och system. 
Vi kommer att (tillsammans med kommunikationsavdelningen 
och tekniska förvaltningen) arbeta med att utveckla och 
förbättra vår service till våra kunder och medborgare. 
Förvaltningen fortsätter arbetet med att säkerställa tillräcklig 
tillgång på kompetent personalstyrka och att se till att 
personalen trivs på sin arbetsplats. 

Arbetet med att utveckla vårt nya IT-stöd jämte införande 
av e-arkiv fortsätter i syfte att säkerställa effektiva och 
ändamålsenliga processer.

Förvaltningen har i uppdrag att ”arbeta med 
förutsättningarna” för att flytta de delar av förvaltningen 
som idag finns i Stadshuset till Mekanikern. Det finns 
tjänstemannabeslut att genomföra föreslagen rockad 
vilket betyder att miljö- och byggförvaltningen med stor 
sannolikhet kommer att flytta verksamheten till Mekanikern 
1. Arbete pågår och förväntas så även under 2018. Tidplanen 
är inte bestämd.

Plan för åren 2019-2021

Eftersom en stor del av nämndens verksamhet utgörs av 
myndighetsutövning som styrs av tillämplig lagstiftning, 
exempelvis plan- och bygglagen, miljöbalken samt lagen om 
skydd mot olyckor följer förvaltningen utvecklingen noga. 

Vi ska utveckla verksamheten så att fortsatt service till våra 
kunder och medborgare förbättras. Detta genom att utveckla 
ändamålsenliga processer en bra  arbetsplats med kompetent 
personalstyrka.

Verkställa eventuell flytt samt skapa goda arbetsplatser.

Fortsatt fokus på utvecklad och effektiv service.

Plan- och byggavdelningen 

Avdelningen ansvarar för all detaljplanering (utom översiktlig 
planering) inom kommunen, såsom nya planer för bostads-, 
industri- och serviceområden, och för de planer som redan 
finns i olika områden. Avdelningen hanterar tillsyn och 
prövning enligt plan- och bygglagen med fokus på bygglov, 
bygganmälan och förhandsbesked. Utöver plan- och bygg 
hanterar avdelningen även kommunens kartverk, utför 
utstakningar av hus och samverkar med Lantmäteriet vid 
fastighetsbildningar samt sköter kommunens GIS-system 
(geografiskt informationssystem). Verksamheten innefattar 
höga krav på information och aktiv rådgivning till enskilda 
medborgare och till andra samhällsaktörer. Servicebehovet 
ökar.

Verksamheten bedrivs utifrån de avdelningsspecifika 
verksamhetsplaner som årligen upprättas med stöd av 
antagen budget. Att bidra till ett ökat bostadsbyggande är 
prioriterat.
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Verksamheten under år 2018

Nedan följer några exempel på prioriterade aktiviteter 

• Byggrätter för 200 nya boendeenheter ska tillskapas
 under 2018.

• Fortsatt arbete med att utveckla samverkan genom 
 ”Byggsamverkan väst”. En samarbetsform mellan 
 kommunerna i Västsverige där syftet är att dela med sig
 av frågor och goda exempel för att effektivisera och likställa
 verksamheten.
• Ett trivsammare centrum för gående och cyklister till stöd  
 för handel, besöksnäring och kommuninvånare.

• Ökad kundservice.

• God planberedskap.

• Prioriterar användningen av planresurser utifrån 
 fullmäktiges riktlinjer för bostadsförsörjning 2016 - 2030. 

Tillgängliga planresurser ska i fallande ordning användas till:

1. Stöd till utvecklingsenheten för slutförande av FÖP 
 Centrum-Skee.

2. Detaljplaner för bostäder på kommunal mark.

3. Planläggning för barnomsorg, skolor och äldreomsorg, 
 samt teknisk försörjning (VA).

4. Planarbete som är en förutsättning för ovanstående.

5. Annat planarbete för bostäder och besöksnäring.

Pågående planarbete som löper planenligt slutförs.

Plan för åren 2019-2021

Förutsatt att samtliga vakanser är tillsatta och avdelningen når 
upp till rätt kompetensnivå är målet att klara lagstadgade krav 
med samtidig hög servicenivå. Vi ska sträva efter att vara ledan-
de inom samhällsbyggnadsområdet.

Målsättning

Implementerat IT-stöd, (verksamhetsstöd Miljö- och bygg) samt 
e-arkiv.

Planera för ökad byggnation.

Kommunövergripande struktur (Start-PM) för effektiviserat 
arbetssätt.

Minst två planlagda kommunala områden för bostäder före 
2019.

Minst ett planlagt område för ”äldreboende”  i ”planreserv”. 
Minst två planlagda områden för skola  i reserv. 

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen ansvarar för frågor som be-
rör miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel, alkohol, tobak, receptfria 
läkemedel, smittskydd och naturvård. Verksamheten är hu-
vudsakligen lagstyrd och innefattar främst myndighetsrelaterat 
arbete/ansvar.

Det innebär prövning och tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelsla-
gen och en mängd annan speciallagstiftning inklusive alkohol- 
och tobakslagstiftning. Avdelningen deltar i arbetet med över-
sikt- och detaljplanering och handlägger yttranden i samband 
med prövning av planer och bygglov. 

Ansvaret innefattar också en försvarlig andel rådgivning och 
information.

Verksamheten bedrivs utifrån den tillsynsplan som årligen upp-
rättas med stöd av genomförd behovsinventering och antagen 
budget. Planen prioriteras utifrån uppdrag och lagstyrd tillsyn, 
politiska mål och viljeinriktningar samt styrande och strategiska 
dokument. 

Verksamheten under år 2018

Nedan följer några exempel på prioriterade aktiviteter: 

Miljöskydd: 
• Påbörjar arbetet med att förelägga ägare av fastigheter där  
 avloppet är bristfälligt.
• Ökad tillsyn på verksamheter som hanterar kemikalier.
• Delta i planarbete som förväntas öka.

Hälsoskydd:
• Ny lagstiftning om e-cigaretter som medför en utökning av  
 antal verksamheter, ärenden och handläggning.
• Fortsatt arbete med rökfria miljöer.

Naturvård
• Påbörja arbetet med att ta fram en ny naturvårdsplan.
• Se över möjligheterna och behov att öka andelen mark   
 med områdesskydd.

Under slutet av 2017 eller i början av 2018 kommer en ny 
hälsoskyddsinspektör och en ny kommunekolog att rekryteras. 
Detta innebär en stor osäkerhet i planeringen, då det är svårt att 
veta vilka resurser som finns tillgänglig och när i tiden.

Canning - planering pågår, här stadsarkitekt Unni Liljegren tillsammans med bland 
andra representant från Riksbyggen: Foto: Jimmy Magnusson



Resultatbudget Bokslut Budget Budget
Mnkr 2016 2017 2018
   
Intäkter (+)    

Avgifter 12,7 14,4 14,9
Bidrag 0,8 0,9 0,9 
Övriga intäkter 1,5 0,1 0,1
Summa intäkter 15,0 15,4 15,9 
    
Kostnader (-)
Personalkostnader -31,1 -34,3 -35,6 
Hyreskostnader -2,3 -2,3 -2,4 
Övriga driftkostnader -5,0 -5,0 -5,2 
Kapitalkostnader -2,3 -2,5 -2,6
S:a kostnader -40,7 -44,2 -45,8 
    
Utfall -25,7
Budgetram -27,7 -28,8 -29,9
Avvikelse 2,0 

Investeringar Budget Plan Plan Plan
Mnkr 2018 2019 2020 2021

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN
Service/Materielfordon 6075 1,5
Skärsläckare 6060 1,8
4-hjuling enhet 0,4
Brand/räddning, Sydkoster 6460 1,8
Re-investering, EU-mopeder 0,1   0,1
Ledningsenhet 6080  0,9
Brand/Räddningsenhet 6210  4,6
Brandtankenhet 6040   4,6
Bogserbar motorspruta   0,3
Totalstation samt GNSS-mottagare 0,4
TOTALT: 5,9 5,5 4,9 0,1
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Plan för åren 2019-2021

Arbetet med att uppdatera Naturvårdsplanen fortsätter
Det kommer troligen att finnas ett behov av att öka resurserna 
inom alkoholhandläggning.

Fortsatt arbete med förelägganden så att bristfälliga avlopp 
åtgärdas.

Om kommunen ska ta fram nya skyddade områden i enlighet 
med övergripande miljömål och bevara redan beslutade om-
råden krävs att medel avsätts för skötsel.

Räddningstjänst 

Kommunens räddningstjänst arbetar med räddningstjänst 
och förebyggande brandskydd och har ett lokalt tillsynsansvar 
samt ger mål och anvisningar för räddningstjänstens skade-
avhjälpande och skadeförebyggande verksamhet samt för 
sotningsverksamheten. Vi samverkar med räddningstjänsten 
i Sotenäs och Tanum och har avtal om gemensam räddnings-
chef/insatsledare i beredskap.

Verksamheten under år 2018

Verksamheten bedrivs utifrån den verksamhetsplan som 
upprättas med stöd av antagen budget. Rekryteringsproblem 
deltidsbrandmän kvarstår. 

Viktigaste frågan/utmaningen under året blir att rekrytera, 
utbilda samt behålla nödvändig personal. Vi strävar efter att 
vara en säkrare kommun i en föränderlig tid. Brandskyddsut-
bildning av kommunens egen personal är prioriterat.

Avsätta resurs till stör för upprätthållande av säkerhetssam-
ordnarens arbetsuppgifter tills tjänsten/funktionen åter är 
tillsatt.
Påbörja arbetet med införande av insatsstyrka på dagtid (per-
sonalberoende). 

Det föreligger fortsatt ett stort behov av att ta fram ett nytt 
övningsområde för räddningstjänsten.

Plan för åren 2019-2021

Utökad servicenivå med bibehållen budgetram, säkrare kom-
mun i en föränderlig tid.

Kompetensutveckling
Implementerat IT-stöd samt e-arkiv.



TEKNISKA NÄMNDEN, Skattefinansierad verksamhet
Ordförande: Åsa Torstensson
Förvaltningschef: Roland Kindslätt 
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Inom skattefinansierad verksamhet ansvarar nämnden för skogs- och jordbruksfastigheter, arrenden, upplåtelse av kommunal mark, exploateringsverksamhet, 
gator, vägar, parkeringsplatser, trafik- och trafiksäkerhetsfrågor, parker, lekplatser, badplatser och fritidsanläggning, flygplansverksamhet, offentlig belysning, 
linfärjerederier, hamnverksamhet för färjetrafik, småbåtshamnar, gästhamnar med mera.

Översiktlig verksamhetsplan för 2018 och kortfattad plan för 
2019-2021

Teknisk nämnd och förvaltning

Tekniska nämndens stab samordnar verksamheterna inom för-
valtningen och ger stöd och service till avdelningarna avseende 
ekonomi, utveckling, uppföljning, analyser och policyfrågor o.s.v. 
Staben utför uppdragen till såväl skattefinansierad som taxefi-
nansierad verksamhet.

Verksamheten under år 2018

Förvaltningen fortsätter arbetet med personalen för att stärka 
upp en god arbetsmiljö som även innebär att stärka upp samar-
betet mellan avdelningarna, samt att se till kompetensförsörjning-
en bibehålls samt utvecklas. 

Ett första steg i lokalfrågan som även innebär samordning av verk-
samheterna har skett under året, när förvaltningens verksamhet 
på fjällskivlingen har flyttat in till nya lokaler på prästängen. 

Under 2018 kommer arbetet med att starta för att anpassa, bygga 
om lokalerna så de anpassas till de verksamheterna som idag 
inryms på TP, innefattar förrådets verksamhet.

Detta arbete kommer att hållas av Strömstads lokaler. 

En översyn av administrationen att göras för att så effektivt som 
möjligt tillgodose verksamheternas och medborgarnas behov. 
Innefattar även delaktighet i nya kundcentret i stadshuset.

Plan för åren 2018-2020

Fortsättningsvis tillämpa nödvändiga förändringar och ge staben 
rätt förutsättningar för en fungerande vardag.

Gator, vägar, parkeringsplatser samt  Näsinge flygplats

Verksamheten verkar för en bra infrastruktur med bra teknisk 
försörjning som underlättar och förbättrar kommunikationerna 
inom samt till och från kommunen. Ansvar för parkeringsverksam-
heten som omfattar parkeringsövervakning i centrum, parkerings-
bussen, underhåll av parkeringsplatser och parkeringsautomater, 
gatubelysning, löpande underhåll på gator och vägar, snöröjning 
och linfärjor vilket utgör beskrivning av de större verksamhetsom-
råden som ingår i verksamheten. 

Verksamheten under år 2018

Utbyte av parkeringsautomater som är uppdaterade för de önske-
mål och krav som ställs för de betalningsrutiner som skall tilläm-
pas. Arbetet med centrumplan pågår och planeras att starta upp 
under året vilket innebär bl.a. tryggare cykelstråk genom centrum. 
Större trafikleder kräver underhållsbeläggning, bl.a. Prästängsvä-
gen och norra delen av Ringvägen.

Större underhållsarbete på linfärjorna genomförs vart 4-6 år. 
Detta medför att Kosterfärjan kommer att lyftas upp till varv och 
iordningsställas under vinter/våren 2018. 

Trygghetsvandringar i skolmiljöer i samarbete med Trafikverket 
(statsbidrag) och projekt med Västra Götalandsregionen.

Parkeringsöversyn kommer att ske under 2018 för att kunna 
planera för framtiden. Bland annat en del i Bostadsförsörjnings-
planen. Detta kan innebära taxeförändringar kommande år. 

Plan för åren 2019-2021

Arbetet med centrumplanen fortsätter och samordning sker med 
bl.a. Miljö- och byggförvaltningen utifrån bl.a. utformningar kring 
arkitektur. Energieffektiviseringar på vår belysning. 

Allmän platsmark

Drift, underhåll och skötsel av parker, lekplatser, grönytor, 
planteringar osv. Verksamheten bedrivs via upphandlad 
entreprenad i samverkan med Strömstadbyggen AB. 

Verksamheten under år 2018

Underhåll av parker och grönområden pågår enligt underhållsplan 
som även innebär attraktiva miljöer och besöksmål. Utveckla 
förutsättningar för ett levande torg som ett led i centrumplanen.

Plan för åren 2019-2021

Fortsatt utveckling med anpassning till planeringen för 
Centrumplanen.

Sidoordnad verksamhet

Kostnader som fördelas till interna brukare av tjänsterna som 
avser GS-personal och gemensam använda och ersättning sker så 
tjänsterna finansieras med interna medel.

Bilpoolen för leasade fordon administreras av gatukontoret. 
Skötsel av samtliga fordon för tvätt m.m. sker inom samma enhet.
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Verksamheten under år 2018

Arbetet med att göra en översyn/utvärdering av 
fordonsadministrationen som har påbörjats under året kommer 
att fortgå under nästa. Fordon skall väljas enligt nämndmålen som 
innebär miljövänliga alternativ.

Plan för åren 2019-2021

Fortsatt arbete mot målet ”Fossiloberoende 2030”.

Service & Inköp

Verksamheten bedrivs gemensamt för alla kommunens 
verksamheter. Distribution av inkommande och avgående post 
samt varudistribution till ca 30 enheter. Handhar kommunens 
materialförråd för VA-verksamheten, handhar bassortiment 
av vissa förbrukningsvaror t.ex. toalett-och hushållspapper, 
plasthandskar, städkemikalier m.m. Handhar samordning för drift 
och underhåll av kommunens maskin och arbetsfordonspark.

Verksamheten under år 2018

Fortsätta arbete med utredning och plan för flytt av verksamheten 
till lokalerna på Mekanikern, Prästängen. 

Fortsätta hålla hög service kring stöd och service för beställningar 
åt enheterna. Anpassningar sker löpande utifrån enheternas 
önskemål och behov.

Plan för åren 2019-2021

Fortsätta arbetet med att säkra rutiner för ett effektivt arbete 
med beställningar, avtalstrohet m.m. för enheternas behov.

Allmän markreserv

Samordnar och ajourhåller jakträtts-och arrendeavtal, markfrågor, 
försäljning av bostads och industritomter samt övrig förvaltning av 
kommunens markinnehav. Fastighetsadministration och drift för 
Myrens mekaniska samt ridklubben Lunden.

Slutavverkning, gallring, plantering och röjning sker via 
entreprenad och följer antagen skogsplan.

Verksamheten under år 2018

Översyn av befintliga arrenden pågår fortlöpande. 

Gällande verkstadslokalen på Myren samt ridklubben på Lunden 
förväntas inga nya investeringar, utan endast löpande drift och 
underhåll.

Industrimark finns till tillgängligt för försäljning på Bastekärr 
(30 000kvm).

Kommunen har i dagsläget en bostadstomt till försäljning 
utmed Monelidsvägen. Planläggning pågår för fler bostäder på 
kommunal mark bland annat Rådhusberget och Canning.

Underhåll av kommunens skogar efterlevs efter antagen 
skogsplan. Avverkningar, gallring, röjning med mera görs på 
entreprenad. 

Plan för åren 2019-2021

Översyn av befintliga arrenden pågår. Planläggning för fler 
bostäder pågår.

Allmän renhållning

Städning av allmänna platser och allmänna toaletter. Tillsyn 
sker mellan kl. 05.00 och 20.00 då papperskorgar töms. 
Sommarpatrullen har sin arbetsledning via den arbetsledare som 
har beredskap. Tillsyn sker även på söndagar eller vid långhelger. 
Under sommarperioden städas staden av sommarpatrullen alla 
veckans dagar.

Verksamheten under år 2018

Fortsatt underhåll och utveckling av renhållningen i tätorterna för 
att upprätthålla en ren miljö för våra kommuninvånare och alla 
kommunens besökande. 

Plan för åren 2019-2021

Fortlöpande underhåll av befintliga toaletter och se över behovet 
av nya anläggningar.  Uppdatera placeringar av soptunnor/
sopstationer i takt med att tätorterna växer och nya område 
skapas. Samverka med hamnverksamheten i utbyggnaden 
av latrintömning i småbåtshamnar. Möjliggöra sopsortering i 
småbåtshamnar.

Österröds reningsverk – Foto: Fabrice Rwigara



Resultatbudget Bokslut Budget Budget
Mnkr 2016 2017 2018

Intäkter (+) 

Avgifter 39,2 37,1 38,6
Bidrag 0,0 0,0 0,0 
Övriga intäkter 12,7 12,9 12,9
Summa intäkter 51,9 50,0 51,5 

Kostnader (-)
Personalkostnader -17,0 -17,0 -17,0 
Hyreskostnader -1,6 -1,7 -1,7 
Övriga driftkostnader -31,8 -35,4 -35,9 
Kapitalkostnader -12,2 -11,2 -11,2
S:a kostnader -62,6 -65,3 -65,8 

Utfall -10,7 -15,3 -14,3
Budgetram -11,7 -15,3 -14,3
Avvikelse 1,0 0,0 0,0 

Budget Plan Plan Plan
2018 2019 2020 2021

3,0 3,0 3,0 3,0
0,1 0,1 0,1 0,1
0,6 0,6 0,6 0,6
0,6 0,0 0,0 0,0
0,2 0,2 0,2 0,2
2,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,8 0,0 0,0
0,5 0,0 0,0 0,0
0,0 0,7 0,0 0,0
3,0 0,0 0,0 0,0
0,1 0,0 0,0 0,0
0,1 0,1 0,1 0,1 
2,1 0,5 0,5 0,5
0,5 1,5 1,5 0,0
8,0 0,0 0,0 0,0
1,0 0,0 0,0 0,0
1,5 0,0 0,0 0,0

Investeringar 
Mnkr 

TEKNISKA NÄMNDEN 
Centrumplan 
Tillgänglighetsanpassning 
Belysning, stolpar 
Belysning GC Drivnäs/Hålkedalen 
Strömsdalen 
Utbyte parkeringsautomater 
Utbyte traktor 2, Näsinge/skog 
Utbyte traktor 3 liten 
Utbyte sopmaskin 
Utbyte lastbil med kran 
Utbyte flakmoped 
Utveckling gästhamn 
Utbyte av bryggor 
Strandpromenaden 
Kaj Kustbevakningen 
ISPS-staket 
Arbetsbåt 
Belysning GC Norrkärr/Hällestrand
TOTALT: 23,8 7,5 6,0 4,5
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Hamnverksamhet

Verksamheten omfattar drift och underhåll av bryggor, kajer, 
pirer, fyr-och utprickningar samt utveckling av kommunens 
samtliga hamnar och handhavande av kommunens gästhamnar. 
Färjeläget på Torskholmen med biluppställningsplats, ramp, 
och avfendring trafikeras av två rederier. Avdelningschefen 
är Port Facility Officer (PFSO) vilket innebär ansvar för att 
hamnområden med trafik på utlandet uppfyller gällande 
bestämmelser avseende hamnskydd.

Kontinuerliga besiktningar av kajer och bryggor utförs för att 
kunna vidta nödvändiga underhållsåtgärder i god tid så att 
olyckor och driftstörningar kan undvikas.

Kommunen är ansvarig för att ta hand om allt fartygsgenererat 
avfall från fartyg som trafikerar hamnarna.

Verksamheten under år 2018

Slitaget vid färjeläget har ökat markant sedan trafiken 
utökats med ytterligare ett rederi. I småbåtshamnarna 
ersätts fortlöpande våra äldsta bryggor med nya mer 
tillgänglighetsanpassade bryggor. Kommer att fortsätta vårt 
ökade användande av mer miljövänliga material. Arbetet med 
att anpassa och bygga om färjeläget till Color Lines nya färja 
som sätts i drift 2019, vilket kommer kräva större investeringar. 

Plan för åren 2019-2021
Omfattande ombyggnation av färjeläget för att ta emot nya 
miljövänligare större fartyg från och med maj 2019. Utbyte 
av våra äldsta bryggor och utveckling av gästhamnen pågår 
fortlöpande. Finns stor risk för kommande kostsamma 
reparationer av våra kajer.

2018 planeras för nya och stora investeringar i färjeläget då nya och större färjor väntas anlöpa Strömstad 2019.Foto: Fabrice Rwigara

0,6 0,0 0,0 0,0 



TEKNISKA NÄMNDEN, Taxefinansierad verksamhet
Ordförande: Åsa Torstensson
Förvaltningschef: Roland Kindslätt

Resultatbudget Bokslut Budget Budget
Mnkr 2016 2017 2018
   
Intäkter (+) 86,5 88,9 93,9    
Summa intäkter 86,5 88,9 93,9 
    
Kostnader (-)
Personalkostnader -21,2 -24,1 -24,8 
Övriga driftkostnader -42,8 40,6 41,8 
Kapitalkostnader -16,3 -14,9 -17,1
S:a kostnader -80,3 -79,5 -83,7 
    
Utfall 6,1 9,4 10,3
Budgetram 0,0 0,0 0,0
Överföring till 
resultatfond 6,1 9,4 10,3 

Investeringar Budget Plan Plan Plan
Mnkr 2018 2019 2020 2021
TEKNISKA NÄMNDEN, VA
Avloppspumpstationer 2,5 2,5 1,5 1,5
Reinvesteringar VA-ledningar 2,0 2,0 2,0 2,0
Utbyggnad Österröd 33,0 31,0 0,0 0,0
Avloppslednigar till och från Österröd 30,0 35,0 10,0 0,0
Avloppspumpstationer  
Öddö/Bojar/Skeppsbron 7,5 7,5 0,0 0,0
Vattentorn Strömstad 0,0 5,0 45,0 0,0 
TOTALT: 75,0 83,0 58,5 3,5

TEKNISKA NÄMNDEN, Avfall
Containers, flak, transportör 0,4 0,2 0,2 0,2
Utbyte sopbil D30 2,0 0,0 0,0 0,0
Utbyte sopbil D90 0,0 2,0 0,0 0,0
Spolplatta/hus/sorteringshall ÅVC 0,6 15,0 0,0 0,0
Förändring bef. sorteringshall ÅVC 0,0 1,0 0,0 0,0
Personalbyggnad Långegärde ÅVC 0,2 2,8 0,0 0,0
Rivning gamla ÅVC Sydkoster 0,3 0,0 0,0 0,0
Utbygg./iordningställande ÅVC damm 2 0,0 0,0 0,0 3,0
Sopbil D10/matavfall 0,0 1,5 0,0 0,0
Utbyggnad kretsloppspark 0,0 0,0 0,0 0,0
Hjulastare 0,0 1,5 0,0 0,0
Container matavfall 0,0 0,3 0,0 0,0
Kärl/utrusting matavfallsinsamling 0,0 1,5 1,5 1,5
ID-registeringsutrustning sopbilar 0,1 0,0 0,0 0,0
Stödmurar ÅVC 0,0 0,3 0,0 0,0
TOTALT: 3,5 26,1 7,7 4,7

Totalt TAX 78,5 109,1 66,2 8,2 
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Vatten-och avloppsverksamheten
Verksamhetens uppgift är att säkerställa dricksvatten-försörj-
ningen samt att rena avloppsvattnet på ett miljöriktigt sätt.  
Verksamheten bedrivs med fokus på säkra processer, miljö och 
ekonomi. VA-verksamheten består av 158 st. anläggningar varav 
fem vattenverk, fem avloppsverk, 118 st.  avlopps-pumpstatio-
ner samt ca 50 mil (44 mil vatten, avlopp och 6 mil dagvatten) 
ledningsnät. Antalet anslutna fastigheter: ca 4 000 st.

Förslag inom vatten- och avloppsverksamheten är att bruk-
ningstaxan höjs med 5 procent och för anslutningsavgifter 5 
procent  Höjningen av brukningstaxan innebär för en normal-
villa (typhus A) en ökad årskostnad med 553 kr per år. Förslaget 
till taxehöjning innebär att det blir en jämnare ökning av taxan 
över tiden för att möta år 2022 då prognosen visar underskott. 
Hur stort underskottet blir beror på hur internräntan påverkas 
de närmaste åren samt av de framtida investeringarnas storlek.

Avfallsverksamheten

Verksamheterna ansvarar för insamling av hushållssopor hos 
kommunens ca. 10 100 abonnenter.  Kommunen är uppdelad 
i sex olika sopdistrikt, fyra på fastlandet, ett på Koster och ett 
distrikt på övriga större öar.

Under 2018 kommer verksamheten att genomföra förberedan-
de åtgärder inför införandet av matavfallsinsamling i tätorterna 
Strömstad och Skee.

Inget förslag om taxehöjning inom avfallsverksamheten.

Fjärrvärmeverksamheten

Inget förslag om taxehöjning inom fjärrvärmeverksamheten.
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Styrmodell – mål- och kvalitetsstyrning

Strömstads kommuns styrmodell bygger på en särskiljning 
mellan målstyrning och kvalitetsstyrning. Att skilja på dessa 
två typer av styrning möjliggör för den politiska ledningen att 
fokusera kommunens resurser i större förändringsprojekt, 
samtidigt som även den löpande verksamheten synliggörs och 
följs upp.

Målstyrningen utgörs av politiska viljeriktningar för utveckling 
av verksamheten. Målstyrningen tar sin utgångspunkt i 
kommunfullmäktiges vision som är indelad i fokusområden 
och nedbruten till långsiktiga mål vilka pekar ut i vilken 
riktning kommunen ska utvecklas. Till de långsiktiga målen 
antar sedan nämnderna nämndmål som ska bidra till att 
uppfylla fullmäktiges mål och vision. Uppföljning av att 
kommunens verksamhet bedrivs i enlighet målen sker genom 
att framtagna styrtal och beslutade aktiviteter kontinuerligt 
följs och analyseras. En samlad uppföljning av samtliga 
mål sker i samband med delårsbokslut per augusti och i 
årsredovisningen.

Inom ramen för kvalitetsstyrningen säkerställer nämnder 
och förvaltning att verksamheten utförs med god kvalitet 
och att brister fångas upp tidigt och åtgärdas skyndsamt. 
Kvalitetsstyrningen utgår från de uppdrag som nämnderna 
har tilldelats av kommunfullmäktige samt den lagstiftning 
som styr verksamheten.  I kvalitetsstyrningen kontrolleras 
exempelvis att det finns tillämpliga och verksamhetsnära 
rutiner som stöd till medarbetarna samt att dessa efterlevs i 
vardagen. En del i kvalitetsstyrningen är även att löpande ta 

emot och behandla synpunkter från invånare och kunder. Då 
kvalitetsstyrningen är en integrerad del i verksamheternas 
dagliga arbete sker uppföljning kontinuerligt. Rapportering till 
kommunens förtroendevalda sker bland annat i samband med 
delårsbokslut och årsredovisning då uppföljning av den interna 
kontrollen presenteras.

Kommunfullmäktigemålen och nämndmålen ska vara mätbara 
och uppföljningsbara. Samtliga mål ska vara av betydelse 
för god ekonomisk hushållning och de ska balanseras mot 
varandra och över tiden enligt följande: 
• Den kommunala verksamheten ska bedrivas inom
 beslutade ekonomiska ramar. Kommunens verksamhetsidé
 är vägledande för utveckling och inriktning av
 verksamheten. 
• Dagens behov ska balanseras mot framtida behov, vilket
 fordrar ett hållbarhetstänk, så att inte resurserna förbrukas
 för kommande generationer.

Målkedjan – från vision till verksamhet

Vision 2030 – Kommunfullmäktiges  vision för kommunen 
utgör grunden för målstyrningen. Visionen beskriver ett önskat 
framtida tillstånd för Strömstads kommun. Visionen består av 
framtidsbilder inom sex fokusområden: Barn och utbildning, 
Stöd och omsorg, Uppleva och göra, Bygga, bo, miljö, Trafik 
och infrastruktur samt Näringsliv och arbete.

Långsiktiga mål – Till visionens sex fokusområden har full-
mäktige knutit tolv långsiktiga mål (två per fokusområde). 
Fullmäktige har även knutit två övergripande mål direkt till 
visionen. Genom de långsiktiga och övergripande målen bryter 

fullmäktige ned visionen i konkreta inriktningar för hur kom-
munen ska utvecklas. Fullmäktiges långsiktiga och övergripan-
de mål utvärderas årligen och kan komma att förändras under 
visionsperioden. 

Nämndmål – Genom att årligen anta nämndmål för sin verk-
samhet tydliggör nämnderna hur de ska bidra till att fullmäk-
tiges mål uppfylls. Det är därför viktigt att nämndmålen har 
en tydlig koppling något av de övergripande eller långsiktiga 
målen. Nämndmålen beskriver önskade effekter av nämn-
dernas verksamhet och ska avse områden som nämnden och 
dess förvaltning på egen hand eller i samarbete med andra 
nämnder kan påverka. 

Aktiviteter – Förvaltningarna tydliggör konkret hur nämnd-
målen ska uppnås genom att årligen anta aktiviteter som 
genomförs i verksamheterna. De aktiviteter som anges inom 
ramen för målstyrningen ska på ett tydligt sätt vara ett urval av 
metoder som verkar i målens riktning snarare än en samling av 
alla aktiviteter som sker i verksamheterna. 

Styrtal – Till fullmäktiges övergripande och långsiktiga mål 
samt nämndmålen kan och bör styrtal knytas. Styrtalen är 
verktyg i arbetet med att följa upp och utvärdera måluppfyllel-
se. Hur många styrtal som behövs varierar mellan målen. För 
varje styrtal bör målnivåer på såväl lång som kort (delmål) sikt 
anges.

Mål & Budget är kommunens viktigaste styrdokument. Härigenom styr kommunfullmäktige den kommunala verksamheten. 
Mål & Budget är länken mellan kommunens vision, långsiktiga mål och det dagliga arbetet ute i verksamheterna. 

Övergripande principer för verksamhets- 
och ekonomistyrning
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Mål- & budgetprocessen 

Kommunfullmäktiges finansiella resultatmål styr utrymmet för 
resurstilldelning. I början av april meddelar budgetberedning-
en inledande budgetdirektiv med planeringsförutsättningar. 
Nämnder och förvaltningar arbetar med mål- och budget 
parallellt med bokslutsanalys och delårsuppföljning under 
våren. I slutet av maj möts budgetberedning, nämndpresidier 
och förvaltningsledningar i gemensam budgetdialog. Nämn-
derna tar sedan fram budgetskrivelser, för inlämning i mitten 
av september. Dessa ska innehålla behovsanalys utifrån nuläge 
och bedömda förändringar kommande år, vad gäller verksam-
het, ekonomi och medarbetare. Förslag till nämndmål ska ingå, 
liksom översiktlig verksamhetsplan. Pågående och planerad 
verksamhets- och kvalitetsutveckling ska redovisas, med fokus 
på invånarnas behov och kommunens roll som en aktiv aktör i 
samhällsutvecklingen.

I slutet av september möts budgetberedningen och respek-
tive nämnd i samråd, utifrån nämndernas budgetskrivelser. 
Därefter beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott/budget-
beredningen om preliminära driftsramar. Kommunstyrelsen 
upprättar därefter förslag till beslut om skattesats samt budget 
och slutliga nämndsanslag till löpande drift samt investerings-
verksamhet. Kommunstyrelsen behandlar ärendet i oktober/
november och slutligen fastställer fullmäktige kommunens 
budget i slutet av november.

Rapportering 

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål med tillhörande nämnd-
mål och aktiviteter följs upp i delårsbokslut augusti och i års-
redovisningen. Resultat- och balansbudget, tillsammans med 
nämndsanslagen, på översiktlig verksamhetsnivå, följs upp och 
rapporteras till kommunfullmäktige i delårsbokslut mars och 
augusti samt i årsredovisningen. Delårsrapporteringen omfat-
tar ekonomiskt periodutfall och prognos för helårsutfall. 

Nämnderna ansvarar för att uppföljning, analys och rapporte-
ring sker enligt kommunstyrelsens direktiv. Verksamhetsresul-
tatet ska analyseras ihop med det ekonomiska resultatet. Vid 
eventuell negativ avvikelse mot budget ska åtgärder omedel-
bart vidtas för att komma i ekonomisk balans och kommunsty-
relsen ska informeras.

God ekonomisk hushållning 

Enligt kommunallagen 8 kap § 1 ska kommunen ha en god 
ekonomisk hushållning. Begreppet har både ett finansiellt 
perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. 

God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv innebär 
bland annat att varje generation själv måste bära kostnaderna 
för den service som den konsumerar. Med andra ord, ingen 
generation ska behöva betala för det som en tidigare genera-
tion förbrukat. 

God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv 
avser kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett 
kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att säkerställa 
det krävs först och främst en effektiv organisation, tydliga och 
mätbara mål samt en tillförlitlig redovisning, som ger informa-
tion om eventuella avvikelser. Vidare behövs kontroll och resul-
tatanalys, som tydliggör hur verksamhetens prestationer och 
kvalitet motsvarar uppställda mål. Planering och uppföljning av 
kommunfullmäktiges långsiktiga mål med tillhörande nämnd-
mål och styrtal tillsammans med uppföljning av verksamhetens 
löpande kvalitet (intern kontroll) ska säkerställa god ekonomisk 
hushållning ur ett verksamhetsperspektiv.

Kommunstyrelsen ska i delårsbokslut augusti och i årsredovis-
ningen redovisa en samlad bedömning av om kommunen har 
en god ekonomisk hushållning i sin ekonomi och verksamhet. 
I denna bedömning ska såväl det finansiella perspektivet som 
verksamhetsperspektivet beaktas. I bedömning av målupp-

fyllelse avseende verksamhetsperspektivet bör hänsyn tas till 
antalet uppfyllda mål, målens skilda vikt samt resultatet av 
genomförd internkontrolluppföljning. Huvudregeln ska vara 
att minst en majoritet av nämndernas och fullmäktiges mål 
uppnås, färre än 25 procent av målen inte uppnås och att inga 
allvarliga brister konstateras i den interna kontrollen. 
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Arvodesbilaga 2018

Reglerna för arvoden till förtroendevalda hör samman med paragraferna i styrdokumentet.

För årsarvode § 7, begränsat årsarvode § 8 och arvoden för sammanträden m.m. 
§ 9 gäller särskilda beräkningsgrunder grundade på riksdagsledamöters arvode som för 2018 är 65.400:- 
För ersättningar enligt §§ 12-14 är det prisbasbeloppet som ligger till grund för beräkning. 
2018 är riksdagsledamöternas arvode: 65 400 (År 2017, 63.800 :-)
2018 är prisbasbeloppet:  45 500 (År 2017, 44.800 :-)

§ 3 Förlorad arbetsinkomst

I 2018 2017
Verifierat belopp
maximerat belopp/dygn 2 420 2 420    

maximerat/timma 275 275

II
Schablonberäknat belopp:
Minsta ersättning/timma 140 140
fr o m 2016 (då intyg om högre belopp ej lämnats)
Maximal ersättning /dygn 2 420 2 420
Maximal ersättning /timma 275 275

§ 4 Förlorad pensionsförmån
ersätts genom schablonersättning = 4,5 % av inkomstförlust

§ 5 Förlorad semesterförmån

I                   
Verifierat belopp, maximalt:

semesterersättning per dag    206 206

II 
Schablonberäknat belopp (förlorad arbetsinkomst x 12%)
maximalt:
per dag 206 206

§ 5a Förlorad arbetslöshetsersättning
Verifierat belopp från erkänd arbetslöshetskassa

§ 5a Förlorad föräldrapenning
Verifierat belopp från försäkringskassa



§ 7 Årsarvode Tidsåtgång Procent av Månadsbelopp Månadsbelopp
av heltid riksdagsarvode 2018 2017

Nämnd/uppdrag 65.400 kr
Kommunstyrelsen
Ordförande 100%   90% /månad   58 860 57 420
1:e vice ordförande 50%   40% /månad   26 160 25 520

2:e vice ordförande 25%   20%/månad   13 080 12 760
Ersättare 2:e vice ordförande                 25%   20%/månad    13 080 12 760

     
Barn- och utbildningsnämnden        
Ordförande 50%   33%/månad  21 582 21 054

Omsorgsnämnden
Ordförande 50%   33%/månad   21 582 21 054

Miljö- och byggnämnden   
Ordförande 50%   33%/månad   21 582 21 054

Tekniska nämnden
Ordförande 50%    33 %/månad  21 582 21 054

§ 8 Begränsat årsarvode
Kommunfullmäktige 
Ordförande 15% 9%/månad 5 886 5 742
1:e vice ordförande   4,5%/månad    2 943 2 871
2:e vice ordförande 4,5%/månad 2 943 2 871

Revision
Ordförande 4,5%/månad 2 943 2 871
Ordinarie ledamöter                   3 %/månad     1 962 1 914

Kommunstyrelsen
4:e ledamoten i arbetsutskottet 20% 15%/månad 9 810 9 570
Kultur- och fritidsutskottets ordf. 15% 9%/månad 5 886 5 742

Barn- och utbildningsnämnden
1:e vice ordförande 15%    9%/månad      5 886 5 742
2:e vice ordförande 15%    9%/månad        5 886 5 742

Omsorgsnämnden
1:e vice ordförande 15% 9%/månad 5 886 5 742
2:e vice ordförande 15% 9%/månad 5 886 5 742

Miljö- och byggnämnden
1:e vice ordförande 15% 9%/månad 5 886 5 742
2:e vice ordförande 15% 9%/månad 5 886 5 742

Tekniska nämnden
Vice ordförande 15%   9 %/månad 5 886 5 742

Valnämnden
Ordförande*   2%/månad 1 308 1 276
Vice ordförande* 1%/månad 654 638
* arvode utgår för tiden 1/7 året före valår till 31/12 valåret (gäller from 2016)



Tidsåtgång Procent av Månadsbelopp Månadsbelopp
av heltid riksdagsarvode 2018 2017

Nämnd/uppdrag

Överförmyndare 15%     9%/månad        5 886 5 742

Folkhälsorådet    
Ordförande Arvode utgår med 1 000 1 000

§ 9 Arvode för sammanträden med mera 
Halv dag (upp till 4 timmar) 0,825% 540 526
Hel dag (över 4 timmar) 1,65% 1 079 1 053
Maximerat sammanträdesarvode per dag 1 079 1 053
Arvode till ej tjänstgörande ersättare i nämnder utgår med samma 
belopp som till tjänstgörande ledamot. 

Kommunfullmäktige vid närvaro 0,825% 540 526

Tjänstgöringsarvode
Utgår i efterhand till tjänstgörande ledamöter vid sammanträden med 
nämnd och styrelse (ej till presidier) 1 % per sammanträde    654 638

Justering av protokoll 0,26 % av bastalet upphöjt till närmsta
femtal kronor.  170 165

Arvode till vigselförrättare för vigsel i eller i anslutning till Stadshuset     150 150

Arvode till vigselförrättare för vigsel utanför Stadshuset                                    300 300

§ 12 Barntillsynskostnader 
Beräknas utifrån prisbasbeloppet 2018 = 45.500 kr  

              
Maximal ersättning per timma 2,4% delat med 8 (8 tim arbetsdag)                   137 134
Maximal ersättning per dygn 3% 1 365 1 344

§ 13 Kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk

Maximal ersättning per timma 137 134
Maximal ersättning per dygn 1 365 1 344

§ 14 Funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader

Maximal ersättning per timma   137 134
Maximal ersättning per dygn 1 365 1 344



Försättsblad till Kommunstyrelsens taxor 
 
Förslag till ändring i taxa 2018 
 
Uppräkning med 1,5% har gjorts på hyrestaxor i kommunens idrottshallar, taxa B. Taxa A lämnas 
oförändrad.  
 
Taxor har tagits fram för uthyrning av lokaler i kulturhuset Skagerack.  
 
Övriga taxor lämnas oförändrade.  

 
  



Kommunstyrelsens taxor 2018 

Lotteritaxa (momsbefriad taxa) 

Enligt 53§ Lotterilagen SFS (1994:1000) har kommunfullmäktige att fastställa avgift  
för tillstånd enligt 15§ och för registrering enligt 17§. 
 

Avgift för tillstånd enligt 15§  300 kr 

Avgift för registrering enligt 17§  300 kr 

Arvode till kontrollant enligt 49§  (betalas av den som anordnar lotterierna) 100 kr 

  

Lokalhyra i stadshuset inkl moms 
 

Halv dag 
 

Hel dag 

 

Nämndernas rum 
                                                                     

300 kr 
 

600 kr 
 
Kommunstyrelsens sal 

                                                                     
400 kr 

 
800 kr 

 
Kommunfullmäktiges sal 

                                                                     
400 kr 

 
800 kr 

 
Videokonferens 700 kr  1000 kr 
 
Kaffe 

  

- Kanna   30 kr 
 

Adm avgift Västtrafik 65-plus kort 
                                 

150 kr 
 

Avgift för borgerlig vigsel 
 
I stadshuset 

                          
500 kr  

 
Avgift för borgerlig vigsel 

 
Utanför stadshuset 

                   
1 000 kr 

Utskrift från skrivare 

- Beställningar på mindre än 9 sidor A3 eller mindre                                             ingen avgift 
- Beställningar på 10 sidor i format A3 eller mindre                                                          50 kr  
- Varje sida därutöver i format A3 eller mindre                                                                    2 kr          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kommunstyrelsens taxor 2018 
 
 

Hyrestaxor i kommunens idrottshallar, kr/tim. exklusive moms.  

 
Lokal  Taxa A 

kr/tim. 
Taxa B 
kr/tim. 

Idrottshall:  
Valemyr, Mellegården, Odelsberg, Bojar, Skee, Rossö och Tjärnö skola  

 
 

60 

 
 

197 

Enbart omklädningsrum 40 104 

Idrottshall: Strömstiernaskolan  125 409 

Idrottshall: Strömstiernaskolan/halv sal 75 248 

Idrottshall: Strömstad Gymnasium  150 492 

Idrottshall: Strömstad Gymnasium/halv sal 90 295 

Idrottshall: Nordby Supermarket A 300  984 

Idrottshall: Nordby Supermarket B 150 492 

Idrottshall: Nordby Supermarket B/halvsal 90 295 

   

 
 Taxa A Föreningar och studieorganisationer med kommunalt bidrag 
 Taxa B Privatpersoner, företag och övriga externa hyresgäster 

 



 

 

Taxor kulturhuset Skagerack, verksamhetsåret 2018 

Kommunala verksamheter nyttjar lokalerna kostnadsfritt, tider och bokning sker via bokningssystem. 

När de inte nyttjas av kommunala aktiviteter är de uthyrningsbara till föreningar och andra aktörer, 

enligt nedanstående timkostnader (SEK). 

  

 

* Definition av ungdomsverksamhet: minst 90 % av utövarna/föreningens medlemmar är under 25 år, alternativt att 

huvuddelen av verksamheten, eller arrangemanget riktar sig mot målgruppen ungdomar, upp till 25 år.  

TIMKOSTNAD

Taxa 1 Taxa 2 Taxa  3 Taxa 4 

LOKALER OCH 

AKTIVTETSYTOR STORLEK (m2)

Föreningsliv 

med 

ungdoms-

verksamhet*

Studieförbund 

och övriga 

föreningar

Privat 

uthyrning för  

bröllop etc. 

Kommersiell 

aktör eller 

arrangemang

VÅNING 2

Stora salen (215) 192 45 90 180 450 

Lil la samlingsrummet 

(rum 220 inkl. pentry) 60 14 28 56 141 

Nedre sjöverandan 

(rum 214). Denna lokal 

har en öppen 

planlösning, ej avskild 

mot stora salen. 82 19 38 77 192 

VÅNING 3

Stora hörnrummet inkl 

pentry (rum 332, 333, 

335) 50 12 23 47 117 

Kontor/mötesrum 1 

(rum 329,329) 20 5 9 19 47 

Kontor/mötesrum 2 

(rum 315,316) 15 4 7 14 35 

Balkong söder (rum 

304).  Denna lokal har 

en öppen planlösning 

ner mot stora salen. 

Planering pågår för 

uppsättning av 

glasvägg. 50 12 23 47 117 

Övre sjöverandan (rum 

306). Denna lokal  har 

en öppen planlösning 

ner mot stora salen. 

Planering pågår för 

uppsättning av 

glasvägg. 50 12 23 47 117 

Övre, l i l la hörnrummet 

(rum 308). 16 4 7 15 37 

Lil la arbetsrummet 

(rum 305). 16 4 7 15 37 



 

 

KULTURHUSET SKAGERACK 

ENKLA SKISSER FÖR LOKALISERING AV RUM 

 

VÅNING 2 (ENTRÉPLAN FRÅN STADSPARKEN)  

 

 

 

 

 

 

”Lilla samlingsrummet” 

(Rum 220), 60 m2 

”Stora salen 

(Rum 215), 192 m2  

”Nedre sjöverandan” 

(Rum 214), 82 m2 

Ej uthyrningsbara 

rum, annan 

hyresgäst 

(restaurangen).   



 

 

 

VÅNING 3  

 

 

Stora hörnrummet inkl 

pentry (rum 332, 333, 

335) (Rum 215), 50 m2  

Kontor/mötesrum 1 

(rum 329,329), 20 m2 

Kontor/mötesrum 2 

(rum 315,316), 15 m2 

Balkong söder (rum 

304).  Denna lokal har 

en öppen planlösning 

ner mot stora salen. 

Planering pågår för 

uppsättning av 

glasvägg, 50 m2.  

Övre sjöverandan 

(rum 306). Denna 

lokal har en öppen 

planlösning ner mot 

stora salen. Planering 

pågår för uppsättning 

av glasvägg, 50 m2. Övre, lilla hörnrummet 

(rum 308), 16 m2. 

Lilla arbetsrummet 

(rum 305), 16 m2. 
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Socialnämndens taxor 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
Måltidstaxor i ordinärt boende inklusive moms (KPI-uppräkning)             
Pensionärer                                                                                                                             

Frukost  20 kronor /portion                                       

Middag  41 kronor/portion                                                     

Kvällsmål  41 kronor /portion                     

Matdistribution, pensionärer: (krävs biståndsbeslut) 

Ensamstående    53 kronor /portion                     

Makar/sambo  
92 kronor 2 st. portioner           
46 kr/portion                               

 
 
Servicetjänster för äldre- och funktionshindrade (Hemvaktmästar´n) inklusive moms 

Alla folkbokförda i Strömstad som fyllt 70 år och/eller har 
varaktig funktionsnedsättning som föranleder insats enligt 
LSS eller SoL. 

 

Yttre servicetjänster  
Max antal timmar för att använda tjänsten är  
6 timmar/månad. 
(Gräsklippning, snöröjning, sandning, saltning) 

200 kr/timma  
Snöröjning och gräsklippning 
utförs enligt köordning utifrån 
efterfrågan och möjlighet. 

Övriga servicetjänster 
(Säkerhetshöjande vardagssysslor i bostaden)   

80 kr/timme som uppdraget tar 
att utföra exkl. transporttid. 
Lägsta avgift per uppdrag är  
25 kr. 

 
Trygghetslarmstaxa  momsbefriad taxa (KPI-uppräkning) 

Avgift för trygghetslarm 272 kronor/månad.                 

 

Från år 2011 har vissa avgifter (se notering vid rubrik) inom vård & Omsorg årligen 
justerats med konsumentprisindex (KPI) enligt beslut av Omsorgsnämnden 2008-09-04. 
Årliga avgiftsförändringar har skett tidigast från mars månad det aktuella året. För år 
2018 har uppräkning med KPI 1,9% (april 2017) gjorts. 
 
 

Från år 2010 2011 (enligt bistånd) har vissa avgifte (se notering vid rubrik) inom vård & 
Omsorg årligen justerats med konsumentprisindex (KPI) enligt beslut av 
Omsorgsnämnden 2008-09-04. Årliga avgiftsförändringar har skett tidigast från mars 
månad det aktuella året. För år 2017 har uppräkning med KPI  0,8% (mars 2016) gjorts. 
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Hemsjukvård  momsbefriad taxa (KPI-uppräkning) 

Avgift för hemsjukvård 296 kronor/månad.                  

 
 
Tillfällig/sporadisk Ledsagning momsbefriad taxa (KPI-uppräkning) 

Avgift för tillfällig/sporadisk ledsagning 153 kronor/tillfälle.                 

 
 

Hjälpmedel /Ordinationstaxa  momsbefriad taxa 
OBS ! Dessa avgifter ingår EJ i Västra Götalandsregionens högkostnadsskydd 
Ordinationsavgift per ordinationstillfälle avseende tekniska hjälpmedel 

Avgift uttas vid nyordination. 80 kr    

 

 
Taxa Färdtjänst momsbefriad taxa      
Avgifterna baseras på priset för kuponger inom kollektivtrafiken.  
Undantag är s.k. arbetsresor som baseras på priset för periodkort. 

Beställning senast 1 timma före avresa 

Avser en person Beroende på avstånd 

Inom Strömstads tätort Baspris tätortszon + 75 % 

Inom Strömstads kommun Baspris kommunzon + 75 % 

Till annan kommun (enligt kollektivtrafikens taxa ex. Halden 
och Tanum) 

Baspris kommunszon + 75 % 

Egenavgift 
arbetsresor: 

Motsvarar kollektivtrafikens kostnad för områdesladdning 

 
Medföljer minderåriga barn till den som har rätt till färdtjänst åker de gratis till och med 30 
juni det år de fyller 6 år.  
 
Barn/ungdom till färdtjänstberättigade betalar en halv avgift enligt kollektivtrafikens taxa från 
och med 1 juli det år de fyller 6 år till och med 30 juni det år de fyller 16 år.  
 
Färdtjänstberättigad som i tillståndet beviljats ledsagare har rätt att ta med ledsagaren gratis. 
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Taxa korttidsvård momsbefriad taxa (KPI-uppräkning) 
 

Omvårdnad korttidsrum   86 kr/dygn                              

Kost korttid 103 kr/dygn                            

 
 
Taxa Dagverksamhet momsbefriad taxa (KPI-uppräkning) 
 

Kost och förbrukningsmaterial dagverksamhet 72 kronor/dag                       

 
 
 
Taxa för vård & omsorg samt boendestöd momsbefriad taxa 
Vi vill här nedan informera om grunderna för Strömstads kommuns avgiftsberäkning. 
 
Aktuell inkomst 
Av de riktlinjer som finns för fastställande av avgifter inom vård & omsorg samt boendestöd 
framgår klart att beräkningen skall grundas på aktuell (årets) inkomst och aktuella 
skattesatser. Ränteinkomster beräknas dock på fjolårets uppgifter. 
 
Högkostnadsskydd 
Ett högkostnadsskydd införs i socialtjänstlagen (2001:453) i form av en högsta avgift för 
insatser inom ramen för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, trygghetslarm, 
dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård och boendestöd. 
 
Avgiften per månad får uppgå till en tolftedel av 53,92 % av prisbasbelopp. 
 
Fastställt minimibelopp 
I socialtjänstlagen anges en lägsta nivå på minimibeloppet samt vilka levnadskostnader det 
angivna beloppet skall täcka. Minimibeloppet skall räknas upp årligen med prisbasbeloppet. 
Minimibeloppet uppgår per månad till en tolftedel av 135,5 % av prisbasbelopp för 
ensamstående, och en tolftedel av 114,5 % av prisbasbelopp för sammanlevande makar eller 
sambor.  
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Tre olika procentsatser används för att beräkna avgiften.  
Denna grundar sig på avgiftsutrymmet. 

Vårdavgiftens andel tas ut med: 

Nivå 1 0 – 8,5 tim/månad 
60 % av disponibel 
inkomst. 

Nivå 2  Över 8,5-24,5 tim/månad 
80 % av disponibel 
inkomst. 

Nivå 3 Över 24,5-  tim/månad 
100 % av disponibel 
inkomst. 

 

Detta innebär att vid hög nivå tas hela överskottet i anspråk, dock högst en tolftedel av 53,92 
% av prisbasbeloppet som utgör avgiftstaket för hemtjänstavgift/boendestöd.  
 

Högkostnadsskydd gäller vilket innebär att den maximala avgiften inte överstiger 326 timme. 
(KPI-uppräkning)                                                                                                                                
                                                                                                        

 
Kostnad för mat (KPI-uppräkning) 

Kostnad för mat i särskilt boende 

Ensamstående 3 077 kr/månad                 

Makar 6 154 kr/månad                

 
 

 Kostnad för tilläggstjänster (KPI-uppräkning)        
Start-/hygienpaket i särskilt boende    

Startpaket                                                                                              329 kr/styck                            

Hygienpaket  (städ och person)                                                         257 kr/månad                         

 
 
 Taxor enligt lagen om stöd och service momsbefriad taxa (KPI-uppräkning) 
 

Måltidspriser vuxna 
 

Måltidsavgifter, vid daglig verksamhet & sysselsättning och vid 
korttidsvistelse (vuxna), följer priserna för måltider vid särskilda 
boenden inom äldreomsorgen. 

       

Måltidspriser barn och unga 
 

Måltidsavgifter för barn och unga på korttid/avlastning, 
59 kr/dag                                                                                        
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Förslag till Barn- och utbildningsnämndens taxor 2018 
 
 
Hyrestaxor i kommunens lokaler (momsbefriad taxa) 
 
Lokal  Taxa A Taxa B 

Skolmatsal 60 kr/tim 200 kr/tim 

Lektionssalar  50 kr/tim 100 kr/tim 

Hemkunskapssal och slöjdsal - Strömstiernaskolan 60 kr/tim 200 kr/tim 

Kök: Strömstad Gymnasium 60 kr/tim 200 kr/tim 

Kök: Rossö, Tjärnö, Mellegården och Koster 60 kr/tim 100 kr/tim 

Kök och matsal: Strömstad Gymnasium 80 kr/tim 350 kr/tim 

Kök och matsal: Gymnasium dygnstaxa 1000 kr 2500 kr 

Aula: Strömstiernaskolan 60 kr/tim 200 kr/tim 

Aula: Strömstad Gymnasium 100 kr/tim 300 kr/tim 

Konferensrum: Strömstiernaskolan 100 kr/tim 200 kr/tim 

Konferensrum: Strömstad Gymnasium 100 kr/tim 200 kr/tim 

Vaktmästarservice i samband med uthyrning 50 kr/tim 250 kr/tim 

Ljudanläggning i samband med hyra av matsal på Strömstad Gymnasium 100 kr/tillfälle 250 kr/tillfälle 

 

Taxa A 
Föreningar och studieorganisationer hemmahörande i Strömstads kommun med 
kommunalt bidrag 

Taxa B Privatpersoner, företag och övriga externa hyresgäster 

 

 
Utöver ovan angivna taxor kommer städkostnader att debiteras generellt med 10 % av hyreskostnaden och vid 
behov med faktisk kostnad. 
 
Hyra av fastighet samt lokal är momsfri. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Förslag till Barn- och utbildningsnämndens taxor 2018 

 
 
Övrig uthyrning 
 
Hyrestaxorna är första hand riktlinjer för uthyrning till föreningsverksamhet samt till privatpersoner och företag. 
För kommersiell verksamhet, eller då entréavgift upptas kan hyressättningen komma att bli högre än ovan 
angivna taxor. Hyressättningen avgörs i varje enskilt fall. 
 
Särskilda överenskommelser kan också göras vid större idrottsläger, arrangemang som kräver tillgång till flera 
lokaler, arrangemang av engångskaraktär, tävlingar, seriespel och övrig verksamhet som bedöms som positiv för 
Strömstad. 
 
Vid läger och arrangemang där övernattning sker i kommunens lokaler är taxan 40 kr/dygn och person, dock lägst 
1000 kr/dygn. Vid övernattning krävs tillstånd från räddningstjänsten.  
 
Uthyrning i samtliga dessa fall ska göras mot kontrakt. 
 

 
Bibliotekstaxor (moms*) 
Kopiering - Upptagen intäkt innebär en taxa enligt följande: 
 

Kopiering av bibliotekets material 1 kr/kopia 

Kopiering av medfört material 3 kr/A4 kopia 

Kopiering av medfört material 6 kr/A3 kopia 

Utskrifter från dator samt scanning 1 kr/sida 

Bärkassar 2 kr/styck 

 
* I avgifterna för kopiering av medfört material samt vid köp av bärkassar är lagstadgad mervärdesskatt 
inkluderat. 
   Ordinarie biblioteksverksamhet är befriad från mervärdesskatt. 
 

Fax, inom Norden 10 kr/sida 

Fax, utanför Norden 35 kr/sida för första sidan, därefter 10 kr/sida 

Mottagande av fax  5 kr/sida 

Lån av DVD 
20 kr/film. Efter sju dygn utgår ny hyresavgift på 20 
kr/film och dag. 

Förkommet lånekort 20 kr 

Förkomna/förstörda media: Enl. bibliotekstjänsts medelpriser 

Övertidsavgifter: * 
1 kr/dag och media (gäller inte barnmedia)  
Max 25 kr/media 
Gäller inte personer under 18 år. 

* Vid en skuld över 100 kronor blir låntagaren avstängd tills hela skulden är betald 
 

Lunch i kommunens äldreboenden (gäller för externa gäster)    

Dagens lunch, inkl sallad, mjölk/vatten, bröd, kaffe och kaka                                                          70 kr  



Förslag till Barn- och utbildningsnämndens taxor 2018 
 
 
Taxa Kulturskola (momsbefriad taxa) 
 

Terminsavgift ämneskurs   800 kr 

Terminsavgift ämneskurs syskon*  500 kr 

Terminsavgift ämneskurs vuxen  1 100 kr 

Terminsavgift extra ämneskurs  650 kr 

Terminsavgift extra ämneskurs vuxen  1 100 kr 

 
Instrumenthyra 300 kr/termin 
 
* Terminsavgiften för flerbarnsfamiljer är 800 kr för första barnet och 500 kr för syskon. Terminsavgiften för   
    ytterligare ämneskurser är 650 kr för både första barnet och för syskon.   
 

 

Taxa för högskole- och universitetstentamina (momsbefriad taxa) 
 

Tillämpas när högskole- och universitetsstuderande gör sina tentamina i hemkommunen (Vuxenutbildningen). 
Grundavgiften är 500 kr per tentamina, högsta avgiften är dock 1 000 per läsår. 
 

 
Kopieringstaxa 
 
Tillämpas när privatpersoner, företag med mera begär material som kräver arkivgenomgång som tillexempel 
kopior av tidigare års klasslistor. Kopieringstaxan gäller enligt följande: 
 
Grundavgiften är 150 kr/arbetad timma. Därutöver 5 kr/papperskopia plus kostnader för postbefordran och 
postförskott. 
 
Mervärdesskatt tillkommer på ovan angiven taxa 
 

 
  

Taxa för borttappade/stulna färdbevis och ej avbokade resor vid taxiskolskjuts 
 
Elever som förlorat sitt färdbevis erhåller ett nytt mot en kostnad av 100 kr. 
 
De elever som har taxiskolskjuts för att komma till och från skolan, t.ex. vid växelvis boende skall vid frånvaro 
från skolan avboka sin resa till taxi. Om detta inte görs debiteras vårdnadshavarna med 250 kr/tillfälle. 
 
 

 

 
 
 
 
 



Förslag till Barn- och utbildningsnämndens taxor 2018 
 

 
Taxa för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet MAXTAXA (momsbefriad taxa) 
Barn- och utbildningsnämnden tillämpar maxtaxa. Avgiftsnivåerna inom maxtaxa är indexreglerad och fastställs 
årligen av Skolverket senast 1 oktober.  
 
De av Skolverket fastställda avgiftsnivåerna finns publicerade på kommunens webbsida.  
 

Förskola/pedagogisk omsorg 1 - 5 år 

Barn nr 1 3 % av bruttoinkomsten – dock högst indexreglerad avgiftsnivå   

Barn nr 2 2 % av bruttoinkomsten – dock högst indexreglerad avgiftsnivå   

Barn nr 3 1 % av bruttoinkomsten – dock högst indexreglerad avgiftsnivå   

Barn nr 4 ingen avgift 

Fritidshem/pedagogisk omsorg 6 - 12 år 

Barn nr 1 2 % av bruttoinkomsten – dock högst indexreglerad avgiftsnivå   

Barn nr 2 1 % av bruttoinkomsten – dock högst indexreglerad avgiftsnivå   

Barn nr 3 1 % av bruttoinkomsten – dock högst indexreglerad avgiftsnivå   

Barn nr 4 Ingen avgift 

 
Förskoleplats enligt Skollag 8 kap. 5 § 
Avgiften beräknas per barn i respektive verksamhetsform samt på procent av familjens sammanlagda 
bruttoinkomst. Det yngsta barnet räknas som det ”första” barnet. 
 
Avgift betalas 12 månader per år från och med första inskolningsdagen och så länge platsen är tecknad, dvs. även 
vid sjukdom, lov, semester och under uppsägningstiden. Avgiften reduceras (från höstterminen det år barnet 
fyller 3 år) med 30 % under perioden 1 september till och med 31 maj. 
 
Barn mellan 1 och 5 år som är i behov av särskilt stöd har 15 timmar/vecka avgiftsfritt. Avgiften reduceras med 
30 % för tid utöver de 15 timmarna. Reglerna gäller samtliga månader under året. 
 
Allmän förskola enligt Skollag 8 kap. 4 § 
Allmän förskola är avgiftsfri och gäller från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år. Allmän förskola följer 
skolans terminstider och lov.  
 
 
 

 
 
  



2 
 

 

Innehållsförteckning 

Taxa för miljö- och byggnämndens offentliga kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen .................................................................... 3 
Inledande bestämmelser .............................................................................................................................................................................. 3 
Timavgift ...................................................................................................................................................................................................... 3 
Avgift för prövning ....................................................................................................................................................................................... 4 
Avgift för registrering ................................................................................................................................................................................... 4 
Årlig kontrollavgift ........................................................................................................................................................................................ 4 
Avgift för extra offentlig kontroll .................................................................................................................................................................. 5 
Nedsättning av avgift med mera .................................................................................................................................................................. 5 
Avgiftens erläggande med mera .................................................................................................................................................................. 5 
Verkställighetsfrågor med mera ................................................................................................................................................................... 5 

Taxa för försäljning av folköl, tobaksvaror och receptfria läkemedel ................................................................................................................ 6 
Avgift för anmälan ....................................................................................................................................................................................... 6 
Avgift för tillsyn ............................................................................................................................................................................................ 6 
Nedsättning av avgift ................................................................................................................................................................................... 6 
Avgiftens erläggande mm............................................................................................................................................................................. 6 

Taxa för tillsyn och prövning enligt alkohollagen (SFS 2010:1622) ..................................................................................................................... 7 
Inledande bestämmelser .............................................................................................................................................................................. 7 
Avgift för anmälan ....................................................................................................................................................................................... 7 
Avgift för tillsyn ............................................................................................................................................................................................ 7 
Avgift för prövning av serveringstillstånd ..................................................................................................................................................... 7 
Nedsättning av avgift ................................................................................................................................................................................... 8 
Avgiftens erläggande mm............................................................................................................................................................................. 8 

Taxa för strålskydd ............................................................................................................................................................................................. 9 

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.................................................................................................................................. 10 
Inledande bestämmelser ............................................................................................................................................................................ 10 
Timtaxa ...................................................................................................................................................................................................... 10 
Avgifter för prövning .................................................................................................................................................................................. 11 
Avgifter med anledning av anmälan ........................................................................................................................................................... 11 
Avgift för tillsyn i övrigt .............................................................................................................................................................................. 11 
Nedsättning av avgift ................................................................................................................................................................................. 12 
Avgiftens erläggande .................................................................................................................................................................................. 12 
Verkställighetsfrågor .................................................................................................................................................................................. 12 

Plan- och bygglovstaxa inklusive kart och mättaxa. ........................................................................................................................................ 14 
Bestämmelser om plan- och bygglovtaxa inklusive kart och mättaxa ........................................................................................................ 14 
Beräkning av avgifter enligt taxan .............................................................................................................................................................. 14 
Avgiftsbestämning ..................................................................................................................................................................................... 15 
Betalning av avgift...................................................................................................................................................................................... 15 
Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter ................................................................................................................................... 15 
Exempel på beräkning av avgift .................................................................................................................................................................. 16 
Tabeller ...................................................................................................................................................................................................... 17 

Tabell 1 Objektsfaktorer ....................................................................................................................................................................... 17 
Tabell 2 Tidersättning ........................................................................................................................................................................... 18 
Tabell 3 Underrättelse och expediering ................................................................................................................................................ 18 
Tabell 4 Handläggningsfaktor för bygglov HF1 ..................................................................................................................................... 19 
Tabell 5 Handläggningsfaktor för startbesked HF2 ............................................................................................................................... 20 
Tabell 6 Justering av bygglovsavgifter .................................................................................................................................................. 21 
Tabell 7 Avgift för besked ..................................................................................................................................................................... 22 
Tabell 8 Avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner ................................................................................................................. 23 
Tabell 9 Beslut om ny kontrollansvarig ................................................................................................................................................. 25 
Tabell 10 Hissar och andra motordrivna anordningar........................................................................................................................... 25 
Tabell 11 Nybyggnad – Bygglovavgift ................................................................................................................................................... 26 
Tabell 12 Tillbyggnad ............................................................................................................................................................................ 28 
Tabell 13 Enkla byggnader .................................................................................................................................................................... 29 
Tabell 14 Övriga åtgärder ..................................................................................................................................................................... 30 
Tabell 15 Anmälan (icke lovpliktig åtgärd) ........................................................................................................................................... 31 
Tabell 16 Rivningslov inklusive startbesked .......................................................................................................................................... 32 
Tabell 17 Bygglov för skyltar ................................................................................................................................................................. 32 
Tabell 18 Marklov inklusive startbesked .............................................................................................................................................. 34 
Tabell 19 Master, torn, vindkraftverk ................................................................................................................................................... 34 
Tabell 20 Bygglov för anläggningar ....................................................................................................................................................... 35 
Tabell 21 Övriga ärenden ..................................................................................................................................................................... 36 
Tabell 22 Avgift för nybyggnadskarta ................................................................................................................................................... 37 
Tabell 23 Avgift för utstakning/utsättning ............................................................................................................................................ 38 
Tabell 24 Lägeskontroll ......................................................................................................................................................................... 38 
Tabell 25 a Avgift för tillfälligt nyttjande av digital geografisk information .......................................................................................... 38 
Tabell 25 b Avgift för tillfälligt nyttjande av analog geografisk information ......................................................................................... 39 
Tabell 26 Avgift för allmänna mätuppdrag ........................................................................................................................................... 39 
Tabell 27 Avgift för utskrift på plottern ................................................................................................................................................ 39 

Taxor för Räddningstjänsten i Strömstad ......................................................................................................................................................... 40 
 



3 
 

 

Taxa för miljö- och byggnämndens offentliga kontroll inom livsmedels- och 
foderlagstiftningen 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Strömstads Kommuns kostnader för offentlig kontroll enligt EU:s 

bestämmelser inom livsmedels och foderområdena, livsmedelslagen (2006:804), lagen om foder och 

animaliska biprodukter (2006:805) samt de författningar, inklusive förordning (2006:1166) om 

avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av 

denna lagstiftning. 

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för: 

1. prövning i ärenden om godkännande av anläggning 

2. registrering av anläggning 

3. årlig offentlig kontroll 

4. handläggning och andra åtgärder vid normal offentlig kontroll och extra offentlig kontroll 

i övrigt samt utfärdande av exportintyg 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

1. offentlig kontroll som föranleds av klagomål som visar sig vara obefogat 

2. handläggning som föranleds av överklagande av beslut enligt livsmedels- och 

foderlagstiftningen, de föreskrifter som meddelats med stöd av dessa lagar samt de 

EG-bestämmelser som kompletteras av dessa lagar. 

4 § Miljö- och byggnämnden får för varje kalenderår besluta att höja i denna taxa fastställd timtaxa 
(timavgift) med en procentsats som motsvarar de 12 senaste månadernas förändring 
konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för 
indexuppräkning är oktober månad 2013. 

 
5 § Beslut om att fastställa avgift enligt 6 § andra stycket, 14 § andra stycket och 18 § tredje stycket 

förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel eller särskilda beslut enligt 5 

§ i förordningen eller andra beslut om avgifter i enskilda fall enligt denna taxa fattas av Miljö- och 

byggnämnden. 

6 § Miljö- och byggnämnden får besluta om mindre ändringar i taxan som föranleds av ändringar i 

livsmedelslagen (2006:804), de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen samt de EG- 

bestämmelser som kompletteras av lagen. 

Timavgift 

7 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1035 kronor per timme kontrolltid. Avgiftsuttag 

sker i förhållande den kontrolltid som en anläggning tilldelas eller i förhållande till faktiskt nedlagd 

kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan. 
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I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses med kontrolltid den 

sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter 

med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och 

kontroller i övrigt, beredning i övrigt av ärendet samt föredragning och beslut. Om den sammanlagda 

kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och 

andra offentliga kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, 

julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 

1,5 gånger ordinarie timavgift. 

Avgift för prövning 

8 § Den som ansöker om godkännande av en sådan anläggning, som avses i EG – förordningen 

853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt 

ursprung, och över vilken Livsmedelsverket till kommunen överfört kontrollen, ska betala en avgift 

för prövningen som motsvarar en årsavgift för anläggningen enligt 11 § med tillämpning av den 

riskklass som gäller för den typ av verksamhet som godkännandet avser och erfarenhetsklass B. 

Avgift för prövning ska betalas för varje anläggning som ansökan avser. Avgiften 

för prövning får tas ut i förskott. 

9 § För godkännande av en anläggning som avses i § 8, med anledning av byte av 

livsmedelsföretagare eller sådan ändring av verksamheten som kräver godkännande ska, under 

förutsättning att godkännande för anläggningen tidigare lämnats, betalas halv avgift enligt § 8. 

10 § Avgift för prövning i ärenden om godkännande ska erläggas även om ansökan avslås. 

Avgift för registrering 

11 § Den som anmäler registrering av en anläggning för att driva livsmedelsverksamhet eller för att 

tillverka snus och tuggtobak eller för dricksvattenförsörjning ska betala avgift för en timmes 

kontrolltid. 

Årlig kontrollavgift 

12 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § livsmedelslagen (2006:804) 

ska en årlig kontrollavgift betalas. 

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid miljö- och byggnämnden tilldelar anläggningen. 

Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen bestående av en riskklassificering 

med hänsyn till typ av företag och verksamhet, produktionens storlek och konsumentgrupper. Till 

detta görs bestämning av kontrolltidstillägg samt att en erfarenhetsklassificering med hänsyn till 

nämndens erfarenheter av verksamheten. Härvid tillämpas Livsmedelsverkets vägledning om 

Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid. Den årliga kontrolltiden för varje 

riskklass, kontrolltidstillägg och erfarenhetsklass framgår av vägledningens tabeller. 

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med timtaxan. 

13 § Om en tillämpning av 12 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir uppenbart 

oriktig i förhållande det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, ska anläggningen 

istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov. 

14 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och får tas ut i förskott. Av 9 § förordningen om avgifter för 

offentlig kontroll av livsmedel framgår att den årliga avgiften ska betalas från och med det kalenderår 

då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat 
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kalenderår. För det kalenderår registreringen skett faktureras den årliga kontrollavgiften i efterskott 

och beräknas enligt timavgiften i 6 § eller i förekommande fall av 15 §. Avgiften ska därefter betalas 

med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. 

Den som enligt 13 § i samma förordning ska betala en avgift för godkännande av en anläggning, ska 

dock betala den årliga avgiften från och med kalenderåret efter det att verksamheten påbörjats. 

Om en anläggning placeras i annan erfarenhetsklass och därmed tilldelas annan kontrolltid, ska den 

nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret. 

Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det att verksamheten har 

upphört. 

15 § Av 4 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att den årliga 

kontrollavgiften ska betalas av livsmedelsföretagare vars verksamhet är föremål för kontroll och som 

äger eller innehar anläggningen vid årets början. Avgiften ska även betalas av den som bedriver 

verksamhet i en anläggning för tillverkning av snus eller tuggtobak eller i en anläggning för 

dricksvattenförsörjning. 

Avgift för extra offentlig kontroll 

16 § Om påvisandet av bristande efterlevnad medför offentlig kontroll som går utöver den normala 

kontrollverksamheten, tas avgift ut för nedlagd kontrolltid enligt timavgiften och för de faktiska 

kostnaderna för provtagning och analys av prover. 

Enligt artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll för 

att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt 

bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd, ska den företagare som har ansvaret för den bristande 

efterlevnaden eller får den företagare som äger eller innehar produkterna vid den tid då den extra 

offentliga kontrollen genomförs debiteras de kostnader som den extra offentliga kontrollen medför. 

Nedsättning av avgift med mera 

17 § Av 10 § förordningen om avgift för offentlig kontroll av livsmedel framgår att 

kontrollmyndigheten får sätta ned eller efterskänka den årliga kontrollavgiften om det finns särskilda 

skäl. Beslutet om att sätta ned eller efterskänka avgiften för kommunens offentliga kontroll fattas av 

den nämnd som fastställer avgiften enligt 5 § i denna taxa. Om det finns särskilda skäl får nämnden 

också besluta att sätta ned eller efterskänka avgiften för godkännande, registrering. 

Avgiftens erläggande med mera 

18 § Betalning av avgift enligt taxa ska ske till Strömstads Kommun. Betalning ska ske inom tid som 

anges i beslutet om avgift eller i faktura. 

Verkställighetsfrågor med mera 

19 § Av 33 § livsmedelslagen och 33 § lag om foder och animaliska biprodukter framgår att miljö- och 

byggnämnden får förordna att dess beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas. 

20 § Av 31 § livsmedelslagen och 31 § lag om foder och animaliska biprodukter framgår att miljö- och 

byggnämndens beslut om avgift får överklagas hos länsstyrelsen. 
 



6 
 

 

Taxa för försäljning av folköl, tobaksvaror och receptfria läkemedel 

Taxan tas ut i enlighet med Alkohollagen (SFS 2010:1622), Tobakslagen (SFS 1993:581), lagen om 
handel med vissa receptfria läkemedel (SFS 2009:730) samt Lag (2017:425) om elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare.  

Avgift för anmälan 

1 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av fast avgift 
enligt tabell. Avgift med anledning av anmälan ska betalas av för varje avgiftsbelagt ärende som 
anmälan avser. 

2 § Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva 
verksamheten. 

Avgift med anledning av anmälan Kronor 
Öl klass II (Folköl) 2 500 
Tobak 2 500 
Receptfria läkemedel 2 500 

Elektroniska cigaretter 2 500 

Avgift för tillsyn 
3 § Den som bedriver anmälningspliktig försäljning av folköl, tobaksvaror och/eller 

receptfria läkemedel ska betala en årlig tillsynsavgift (kontrollavgift) enligt tabell. 

Årlig tillsynsavgift Kronor 

Öl klass II (Folköl) 2 500 
Tobak 2 500 

Receptfria läkemedel 2 500 

Elektroniska cigaretter 2 500  

Avgift vid samtidig försäljning 
av två av ovanstående slag 

 

4 500 

Avgift vid samtidig försäljning 
av tre av ovanstående slag 6 500 

Avgift vid samtidig försäljning 
av fyra av ovanstående slag 8 500 

4 § Årlig tillsynsavgift (kontrollavgift) omfattar kalenderår och får tas ut i förskott. Den årliga avgiften 
ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas med avdrag om ¼ avgiftsbelopp 
för varje kvartal som passerats innan verksamheten påbörjades. Den årliga avgiften ska sedan 
betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. 
Fakturering sker normalt i början av året. 

 
5 § För inspektioner och andra tillsynsåtgärder enligt 5-6 §§ med anledning av bristande 

efterlevnad och som är utöver den normala tillsynen tas avgift ut för nedlagd kontrolltid enligt 
timtaxa. I den nedlagda kontrolltiden inräknas tid för förberedelser, besök på plats, efterarbete, 
kontrollköp samt resor till och från försäljningsstället. 

 
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan för närvarande 930 kronor per hel timme 

handläggningstid. 

Nedsättning av avgift 
7 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, 

nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift i ett enskilt fall enligt denna taxa 
sättas ned eller efterskänkas. 

Avgiftens erläggande mm 

8 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Strömstads kommun. Betalning ska ske inom den 
tid som anges i beslutet om avgift eller i fakturan. 
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Taxa för tillsyn och prövning enligt alkohollagen (SFS 2010:1622) 

Inledande bestämmelser 

1§ Enligt alkohollagen får kommunen ta ut avgifter för handläggning av ansökningar om 
serveringstillstånd och för tillsynen. Det är kommunfullmäktige som fastställer avgifterna. 

Avgift för anmälan 

2§ Anmälan om försäljning och servering av folköl 2 500 kr 

Avgift för tillsyn 

För kommunens tillsyn av försäljning av folköl tas avgift ut enligt följande: 
3§ Årsavgift, inklusive ett tillsynsbesök  2 500 kr/år.  
Årsavgiften betalas i förskott och avser kalenderår. Sådan avgift skall betalas från och med det 
kalenderår som följer efter det att anmälan skett till miljö- och byggnämnden. 

 
Ytterligare tillsynsbesök som föranleds av befogade klagomål eller i de fall brister konstateras som 
kräver uppföljning så debiteras timavgift för den faktiskt nedlagda tiden. 

4§ Vid tillämpning av denna taxa är timtaxan 930 kronor per hel timme handläggningstid. 

5§ För kommunens tillsyn serveringstillstånd tas avgift ut enligt följande: 

Fast tillsynsavgift 2 000 kronor 
Gäller alla tillståndshavare med permanent tillstånd till allmänheten 
 
Fast tillsynsavgift 1 000 kronor 
Gäller tillståndshavare med permanent tillstånd till slutet sällskap eller tillstånd för 
trafikservering 

 
Rörlig tillsynsavgift 
Avgiften baseras på årsomsättningen av försäljning av alkohol och bestäms med 
bakgrund av den restaurangrapport som årligen ska lämnas in i enlighet med 
Folkhälsomyndighetens föreskrifter. Om restaurangrapporten inte inkommer i tid 
skickas två påminnelsebrev ut. Varje påminnelse medför en förseningsavgift på 500 
kronor. Om rapporten fortfarande inte inkommer debiteras högsta avgiftsklass 
avseende omsättning samt förseningsavgifterna. 
 
Om rapporten inte inkommer innebär det att miljö- och byggnämnden inleder en utredning som 
eventuellt kan leda fram till att serveringstillståndet återkallas. 
 

Årsomsättning Tillsynsavgift 

1‐99 999 kronor 2 000 kronor 

100 000‐499 999 kronor  4 000 kronor 

500 000‐999 999 kronor 6 000 kronor 

1 000 000‐2 999 999 kronor 8 500 kronor 

3 000 000‐5 999 999 kronor 11 000 kronor 

6 000 000‐9 999 999 kronor 13 500 kronor 

Över 10 000 000 kronor 16 000 kronor 

Avgift för prövning av serveringstillstånd 

6§ Nyansökningar av, stadigvarande tillstånd till allmänheten, stadigvarande tillstånd till slutet 
sällskap, stadigvarande cateringtillstånd för tillståndshavare i annan kommun eller som saknar 
permanent serveringstillstånd 8 000 kronor 

 
7§ Stadigvarande tillstånd för provsmakning på gård 6 000 kronor 
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8§ Ändring av personkrets i bolag 6 000 kronor 

9§ Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten 6 000 kronor 
Gäller sökande som inte har permanent tillstånd i kommunen, tillsynsavgift är inbakad i 
prövningsavgiften 
 
10§ Ändring av bolagsform 3 000 kronor 

 
11§ Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten 3 000 kronor 
Gäller tillståndshavare i kommunen 
Tillsynsavgift är inbakad i prövningsavgiften 

 
12§ Stadigvarande utvidgning av tillstånd 3 000 kronor 
Gäller utökning av serveringstid, serveringsyta och dryckessortiment samt, 
cateringverksamhet. 

 
13§ Pausservering vid enstaka tillfälle 3 000 kronor 

 
14§ Gemensam serveringsyta 3 000 kronor 
 
15§ Provsmakning vid mässa eller liknande 3 000 kronor 

 
16§ Utökad serveringstid som söks årligen 2 500 kronor 

 
17§ Utökad serveringstid vid enstaka tillfälle 2 000 kronor 
 
18§ Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap 1 500 kronor 
Tillsynsavgiften, 500 kronor, är inbakad i tillsynsavgiften och återbetalas vid avslag 
 
19§ Anmälan om kryddning av alkoholdrycker 500 kronor 

 
20§ Kunskapsprov 1500 kronor 
Avgiften avser varje provtillfälle 

Nedsättning av avgift 

21§ Om det finns särskilda skäl, får miljö- och byggnämnden – med hänsyn till verksamhetens 
omfattning, tillsynsbehov och övriga omständigheter – sätta ned eller efterskänka avgiften. 

 
Om en näringsidkare berörs av mer än en lag (tobaks-, alkohol- eller läkemedelslagen) så reduceras 
avgiften med 250 kr per tillsynsområde. 

Avgiftens erläggande mm 

22§ Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Strömstads kommun. Betalning ska ske inom den 
tid som anges i beslutet om avgift eller i fakturan. 
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Taxa för strålskydd 

Avgift för tillsyn enligt strålskyddslagen görs enligt gällande timavgift 
Vid tillämpning av denna taxa är timtaxan 930 kronor per hel timme handläggningstid. 
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Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Strömstads kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av EU:s 
förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård- och kulturvård, 
skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, 
vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter och biotekniska organismer, samt 
avfall och producentansvar. 
Mervärdesskatt ingår inte. 
 
Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå enligt 26 kap. 22 § 
miljöbalken för undersökningskostnader med mera och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för 
rättegångskostnader. 
 
2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för 

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, dispens eller 
undantag. 

2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller åtgärd. 
3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt. 

 
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat. 
2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken eller bestämmelser 

meddelade med stöd av miljöbalken överklagas. 
 
4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av den kommunala 
nämnd som är ansvarig för handläggning av den ansökan, den anmälan eller den tillsyn som medför 
avgiftsskyldighet. 
 
5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt denna taxa eller 
enligt 26 kap. 22 § miljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att avgiftens eller 
ersättningens storlek ska kunna bestämmas. 

Timtaxa 

6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 930 kronor per hel timme handläggningstid, 1 
januari 2017. Timtaxan kan räknas upp med index enligt § 8 denna taxa. Avgiftsuttag sker i 
förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet (fast avgift), i förhållande 
till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten tilldelats (årlig 
tillsynsavgift), i förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet 
(timavgift) eller enligt de andra grunder som anges i taxan. 

 
7 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med 

handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för 

inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, 

revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och 

beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda 

handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, 

mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, 

söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas 

avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

8 § Miljö- och byggnämnden får för varje kalenderår besluta att höja i denna taxa fastställd 

timtaxa med en procentsats som motsvarar de 12 senaste månadernas förändring 

konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad 

för indexuppräkning är oktober månad 2013. 
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Avgifter för prövning 

9 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas i form av 
fast avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan 
eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet 
multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1. 
 
Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser. 

 

10 § Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den har 
besiktigats och godkänts av nämnden, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta 
avgiften. Kan anordningen inte godkännas, varför besiktning måste ske vid ytterligare tillfälle, tas 
timavgift ut för kommunens kostnader med anledning av den tillkommande handläggningstiden. 

 

11 § Avgift för prövning ska erläggas av sökanden. 

 

12 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. 

 

13 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av kommunen är 
sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader enligt 19 kap. 4 
och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av kommunen och för kungörelser i 
ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärenden 
om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om 
områdesskydd enligt miljöbalken. 

 

14 § Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet eller 
åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa. 

Avgifter med anledning av anmälan 

15 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av fast 

avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan 

eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet 

multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1. 

 

Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 2 ska full avgift 

betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av 

de belopp som anges för övriga verksamheter 

 

Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser. 

16 § Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva 
verksamheten eller vidta åtgärden. I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med 
beteckningen C i bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är 
denne i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i 
ärendet. 

 

17 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn i övrigt 
komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som anges i denna 
taxa. 

Avgift för tillsyn i övrigt 

18 § För regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller hälsoskyddsverksamhet som 
anges i taxebilaga 2 ska betalas en årlig tillsynsavgift som baseras på den tillsynstid som miljö- 
och byggnämnden tilldelar anläggningen eller verksamheten. Tillsynstiden bestäms genom en 
riskbedömning av anläggningen eller verksamheten bestående av en avgiftsklassificering enligt 
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taxebilaga 2 samt en riskklassificering och erfarenhetsbedömning (placering i riskkolumn) enligt 
taxebilaga 3. Den årliga tillsynstiden för varje avgiftsklass och riskkolumn framgår av tabell i 
taxebilaga 3. Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tilldelad tillsynstid multipliceras med 
timtaxan. 
 
Om bristande efterlevnad medför tillsyn som går utöver den normala tillsynen, ska avgift för 
denna extra tillsyn betalas för den extra tillsynstiden multiplicerad med timtaxan. Vid 
bestämmandet av avgiften för sådan extra tillsyn tillämpas erfarenhetsbedömningen i enlighet 
med taxebilaga 3. 

 

19 § Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av fast årlig avgift genom att den 
handläggningstid som anges för anläggningen eller verksamheten i taxebilaga 1 multipliceras med 
timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet 
multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1. 
 
Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot 
villkor eller inte åtlyder förelägganden eller förbud, ingår inte i den fasta årsavgiften. För sådana 
åtgärder tas timavgift ut. 

 

20 § För verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt från vad 
som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym eller motsvarande. 
 
Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt 
taxebilaga 2 ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 
25 procent av summan av de belopp som anges för de övriga verksamheterna. 

 

21 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas från 
och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till verksamheten har 
meddelats eller anmälan skett - eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävs - verksamheten har 
påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i avgift för prövning eller för 
handläggning av anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för 
varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. 

 

22 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller 
vidta åtgärd som föranleder avgiften. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken, 
ska tillsynsavgiften betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande 
eller kostnader. 

Nedsättning av avgift 

23 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift i ett enskilt fall 
enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas. 

Avgiftens erläggande 

24 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Strömstads kommun. Betalning ska ske inom 
tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning. 

Verkställighetsfrågor 

25 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas enligt 
utsökningsbalken. 

 

26 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om avgift ska gälla 
omedelbart även om det överklagas. 
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27 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos 
länsstyrelsen. 
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Plan- och bygglovstaxa inklusive kart och mättaxa. 

Gäller fr.o.m. 2018-01-01 

Bestämmelser om plan- och bygglovtaxa inklusive kart och mättaxa 

Denna taxa gäller för byggnadsnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och 

bygglagen (2010:900) (PBL) eller kommunallagen (1991:900), om inget annat anges. Avgifterna är 

avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. 

Avgifterna är inte momsbelagda, om inget annat anges. Taxan består av dessa bestämmelser med 

tillhörande tabeller och bilagor. 

 

Enligt denna taxa utgår avgift för: 

 

A. 

1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och 

ingripandebesked, 

2. beslut om lov, 

3. tekniska samråd och slutsamråd, 

4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen, 

5. upprättande av nybyggnadskartor, 

6. framställning av arkivbeständiga handlingar, 

7. expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §§, och 

8. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. 

 

B. 

kostnad för upprättande av detaljplan eller områdesbestämmelser när 

- nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av byggnad eller för annan bygglovpliktig 

anläggning eller skylt/ljusanordning (enligt föreskrift meddelad med stöd av 16 kap. 7 §), och 

- den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller områdesbestämmelserna. 

 

C. 

Kostnader för övrig kart- och mätverksamhet. 

Beräkning av avgifter enligt taxan 

Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. Flertalet av avgifterna beräknas 

som en funktion av ett värde som utgör en tusendel av gällande prisbasbelopp enligt lagen 

(1962:381), om allmän försäkring (mPBB) samt ärendeberoende faktorer som grundar sig på den 

tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av respektive ärendetyp kräver. Därutöver kan 

justeringsfaktor N läggas till funktionen i syfte att anpassa avgiftsnivån till förhållanden inom 

kommunen. 

Justeringsfaktor N i Strömstad uppgår till 1,2. 
 
N-faktor i specialfall 
I samband med tidigare beslut om uttagande av särskild planavgift KF § 115 daterat 2008-10-30 har 
N-faktorn satts till 1,8. N-faktor uppgående till 1,8 föreslås fortsatt gälla för P 112 - Detaljplan för 
del av Oslovägen. 

 
När det gäller detaljplaner för Kebal Norra 1:5 m fl, akt SKE-1177, Kebal Norra 
1:5, akt SKE-1188, Kebal Södra 2:3 m fl, akt SKE-1407, Kebal Norra 1:3 m fl, akt 
SKE-1443 samt Hålkedalen 1.7 och Hålkedalen 1:12 – 1:14 och 1:16 – 1:20, akt 
SKE-1175, medför beslut tagna efter Kommunfullmäktiges beslut KF § 115 
daterat 2008-10-30 att N-faktorn uppgår till 0,6.  

http://www.stromstad.se/omkommunen/forvaltningar/miljoochbygg/detaljplanering/aktuelladetaljplaner/oslovagen.786.html
http://www.stromstad.se/omkommunen/forvaltningar/miljoochbygg/detaljplanering/aktuelladetaljplaner/oslovagen.786.html
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Beslut tagna före 2008-10-30 ger N-faktor 1,0. 

 
Tidigare fastställd taxa skall gälla för och intill dess att samtliga ärenden påbörjade före 2011-05-02 
är avslutade. 

Avgiftsbestämning 

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid påbörjad handläggning av ärendet.  
 
Finner byggnadsnämnden att det finns särskilda skäl som motiverar en höjning eller minskning av 
avgiften, får nämnden besluta detta för visst slag av ärenden eller för särskilt ärende. 
Byggnadsnämndens rätt att i varje särskilt fall bestämma om avgift får beslutas av tjänsteman vid 
nämnden enligt särskild delegationsordning. 

Betalning av avgift 

Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden/beställaren mot faktura när denne tillställts 

byggnadsnämndens beslut, beställd handling levererats eller beställd åtgärd vidtagits.  

Avgift får även tas ut i förskott. 

Avräkning 
På sökandens begäran sker avräkning av preliminärt debiterade avgifter för åtgärder efter beslut om 

bygglov vilka byggnadsnämnden inte har vidtagit. I de fall bygglovet inte har utnyttjats sker 

återbetalning tidigast när bygglovet har upphört att gälla. 

Ränta utgår inte på belopp som återbetalas respektive tilläggsdebiteras. 

Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter 

HF Handläggningsfaktor 

KOM Faktor för kommunicering 

KF Kartfaktor 

mPBB ”Milliprisbasbelopp” en tusendels 

prisbasbelopp MF Mätningsfaktor 

N Justeringsfaktor 

NKF Nybyggnadskartefaktor 

OF Objektfaktor 

PLF Planavgiftsfaktor 

UF Utstakningsfaktor 
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Grundprincip för beräkning av avgift: Faktor x mPBB x N. 

Avgift för bygglov/start besked beräknas efter bruttoarean (BTA) + öppenarean (OPA). 

Planavgift beräknas efter BTA + OPA. 

Mätningsavgift beräknas efter byggnadsarean BYA + OPA. 

Kartavgift beräknas efter markarean. 

Nybyggnad Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare upp- förd byggnad till en 

ny plats. 

Tillbyggnad Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym. 

Ombyggnad Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en betydande 

och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas. 

Ändring En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, 

funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. 

Vid beräkning av BTA, OPA och BYA skall mätreglerna enligt Svensk Standard SS 21054:2009 utgåva 

1 gälla i tillämplig omfattning. Arean bestäms med den noggrannhet som inlämnade ritningar 

medger. 

Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare m.m. skall beräkningsregler och 

definitioner enligt plan- och byggförordningen tillämpas. 

Avgiften kan också tas ut genom tidersättning enligt fastställd timtaxa. 

Vid tidersättning tas kostnad för administration ut med minst en timme. 

Vid tidsersättning kan också ersättning för resa utgå om så erfordras. 

Exempel på beräkning av avgift 

Bygglov för enbostadshus 250 m2 inom detaljplan 
 

Åtgärd Tabell Formel Delvärden Avgift 2014 

Planavgift 8 mPBB xPF x N 44,4x1 200 x N 53 280 

Bygglovavgift inkl 

startbesked 

4+5 mPBBxOFx(HF1+HF2 

) x N 

44,4x10x(24+28) x N 23 088 

Nybyggnadskarta 23 mPBBxKF x N 44,4x150 x N 6 660 

Utstakning 24 mPBBxMF x N 44,4x210 x N 9 324 

Lägeskontroll 

Moms 25 % 

25 mPBBxMF x N 44,4x90 x N 3 996 

999 

   Total avgift (utan N) 97 347 
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Tabeller 

Tabell 1 Objektsfaktorer 

Objektsfaktor (OF) för handläggning av olika objekt – byggnader och anläggningar – beroende på 

storlek. Faktorn ska multipliceras med lämplig åtgärdsfaktor enligt tabeller nedan. 
 

Area (m2) – BTA + OPA OF 

Byggnader, anläggningar inkl. bygglovpliktiga 

komplementbyggnader 

 

0-49 4 

50-129 6 

130-199 8 

200-299 10 

300-499 14 

500-799 20 

800-1199 26 

1 200-1 999 36 

2 000-2 999 46 

3 000-3 999 56 

4 000-4 999 64 

5 000-5 999 72 

6 000-7 999 88 

8 000-9 999 100 

10 000-14 999 125 

15 000-24 999 170 

25 000-49 999 235 

50 000-100 000 400 

Härutöver + 3/1000 m2
 

Mycket enkla byggnader < 50 m2* 2 

 
 

*I separat ärende, t.ex. carport, taktäckta uteplatser (som inte är bygglovbefriade enl. PBL 9 kap 4- 6 

§§), skärmtak, glasade uteplatser/växthus, transformatorbyggnader och liknande. 

I ärenden gällande både huvudbyggnad och garage/carport räknas den sammanlagda BTA + OPA. 

I de fall ärendet har flera byggnader av samma typ beräknas areafaktorn efter dessa byggnaders 

totala BTA och OPA enligt tabell 1. 
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Tabell 2 Tidersättning 
Miljö- och byggnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja i 
denna taxa fastställd timtaxa (timavgift) 
 
Timavgiften för 2017 fastställs till 930 kr/tim. 

 
Interntaxa (exkl. moms) 
För samtliga nedanstående uppdrag inom kart- och mätenhetens 
verksamhetsområde tillämpas separat taxa för interna uppdrag. 400 kr/tim 

 

Tabell 3 Underrättelse och expediering 
Denna taxa används när kommunicering krävs. Taxan tillämpas även vid kommunicering av 

avslagsbeslut och vid tillsyn. 

Avgift = KOM x mPBB x N 
 

Antal Kommentarer KOM 

Sakägare 1-5  40 

Sakägare 6-9  60 

Sakägare 10-  80 

Kungörelse + faktisk annonskostnad 80 

Kungörelse av beslut i 

Post- och Inrikestidning 

+ faktisk annonskostnad 5 
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Tabell 4 Handläggningsfaktor för bygglov HF1 

Avgift för bygglov = Summan av alla tillämpliga HF1 x OF x mPBB x N 

(OF enligt tabell 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se tabell 3 och tabell 6 för eventuellt tillkommande avgifter 

Åtgärd Handläggnings- 

faktor HF1 

Administration inkl arkivering 7 

Planprövning 

Planenlighet inom detaljplan eller kontroll mot givet 

förhandsbesked 

3 

Byggnaden 

Placering, yttre utformning och färgsättning 

Användbarhet och tillgänglighet 

7 

Tomten 

Tomts ordnande inkl utfart och parkering 

Enkel kontroll av handlingar för grundläggning och 

dagvattenanslutning 

Fyllning och schaktning (då marklov ej erfordras) 

Skyddsåtgärder mot skred och högvatten 

Utrymnings- och räddningsvägar Måttgranskning 

Besiktning (platsbesök) 

7 
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Tabell 5 Handläggningsfaktor för startbesked HF2 

Avgift = Summan av alla tillämpliga HF2 x OF x mPBB x N (OF 

enligt tabell 1 alternativt tabell 2) 

Åtgärd Handläggningsfaktor 

HF2 

Administration inkl arkivering och registrering av 

kontrollansvarig 

7 

 

Startbesked 

-Startbesked inkl tekniskt samråd och fastställande av 

kontrollplan eller 

10 

-Startbesked och fastställande av kontrollplan eller 5 

Startbesked (gäller även rivning) 3 

 

Arbetsplatsbesök 5 

Extra arbetsplatsbesök/per styck 5 

Slutsamråd med platsbesök inkl slutbesked 6 

Slutbesked, avslut eller interimistiskt slutbesked 3 

 

 

Vid extra samråd/platsbesök debiteras med gällande timtaxa. 
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Tabell 6 Justering av bygglovsavgifter 
Bygglovavgift avser lovprövning utom HF 2 
 

Åtgärd Avgift 

Lämplighet/lokaliseringsprövning 

utanför detaljplan 

1,25 bygglovavgift 

Tillägg för prövning av liten avvikelse 1,2 bygglovavgift 

Varsamhet 1,1 bygglovavgift 

Tillbyggnad Ingen justering 

Ombyggnad Ingen justering 

Tidsbegränsat bygglov 0,75 bygglovavgift 

Tidsbegränsat bygglov, förlängning 0,5 bygglovavgift 

Tidsbegränsat bygglov, säsong 0,75 bygglovavgift 

Tidsbegränsat bygglov, säsong, 

förlängning 

0,5 bygglovavgift 

Förnyelse av lov = ny prövning 0,8 bygglovavgift 

Stor enkel byggnad (oisolerad, t.ex. 

lagerhall) ≥ 600 m2
 

0,3 bygglovavgift Justera även HF 2 
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Tabell 7 Avgift för besked 
 

Typ av besked Avgift 

Ingripandebesked Tidersättning 

Planbesked (se nedan) Tidersättning (dock minst 200 mPBB) 

Villkorsbesked Tidersättning (dock minst 50 mPBB 

Positivt förhandsbesked  

 - Bostadsändamål, 1-2 bostäder 150 mPBB 

 - Bostadsändamål, 3-4 bostäder 300 mPBB 

 - Bostadsändamål, 5 eller fler bostäder 450 mPBB 

 - Övriga ändamål 450 mPBB 

Negativt förhandsbesked  

 - Bostadsändamål, 1-2 bostäder 130 mPBB 

 - Bostadsändamål, 3-4 bostäder 200 mPBB 

 - Bostadsändamål, 5 eller fler bostäder 300 mPBB 

 - Övriga ändamål 300 mPBB 

Avgift för kommunicering tillkommer enligt tabell 3. 

Vid återtagen ansökan (där handläggning påbörjats) debiteras 50 mPBB 

Planbesked -Ärendekategorier 

Enkel åtgärd 

200 mPBB eller tidsersättning 

Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier: 

1. Mindre projekt av enklare karaktär: ny- eller tillbyggnad av bostadshus omfattande högst två 

lägenheter eller ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 250 m2 bruttoarea eller 

övriga projekt med en markarea om högst 2 000 m2 eller ändrad markanvändning till något 

av ovanstående. 

2. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av samma 

karaktär. 

3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med enkelt planförfarande. 

Medelstor åtgärd 

300 mPBB eller tidersättning 

Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier för enkel åtgärd eller som 

inte uppfyller något av kriterierna för stor åtgärd. 

Stor åtgärd 

400 mPBB eller tidersättning 

Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier: 

1. Projekt av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer än 100 lägenheter eller 

verksamhetsprojekt omfattande mer än 5 000 m2 bruttoarea eller övriga projekt 

omfattande mer än 20 000 m2 markarea eller ändrad markanvändning till något av 
ovanstående. 

2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan. 

Vid beslut om avslag för projekt (planbesked) inom områden som saknar aktuallitetsförklarad 
översiktsplan eller fördjupning av översiktsplanen skrivs kostnaden ner till hälften. 
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Tabell 8 Avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner 

Planavtal tecknas inför uppstart av planarbeten. Detta avtal grundar sig på tidsersättning. I planavtal 

tas avgift ut för nämndens arbete enligt tabellen nedan. 

Typ av åtgärd Avgift 

Enkel åtgärd  15 000 kr 

Medelstor åtgärd 30 000 kr 

Stor åtgärd 45 000 kr  

Planavtal tecknas med intressenter för att specificera betalningsvillkor och parternas åtagande i 

övrigt. 

I planer som annan än kommunen helt eller delvis har utfört och bekostat, t ex på grund av ett 

exploateringsavtal eller planavtal, reduceras planavgiften i motsvarande grad. 

Planavgift tas inte ut vid tidsbegränsat bygglov (9 kap. 33 § PBL) Planavgift debiteras även om det 

lämnade bygglovet medges med mindre avvikelser från planen (tolkningsutrymmet). 

Vid ändring av en del av en äldre detaljplan (antagen före 1 juli 1987) tas planavgift ut för berörd 

byggrätt inom det område som ändrats. 

Vid en generell ändring av en bestämmelse inom en eller flera äldre detaljplaner (antagna före 1 juli 

1987), tas planavgift ut inom hela den gamla detaljplanens område om åtgärden som skall utföras 

endast har stöd i ändringen av detaljplanen (t.ex. inredning av vindar). 

För tillbyggnad/komplementbyggnad i separat ärende skall OF användas enligt tabell 1. 

För tillbyggnad som överstiger 50 % av huvudbyggnadens BTA tillämpas planfaktor som för 

nybyggnad. 

Tidersättning debiteras i ärenden, som ej går att definiera enligt ovan t ex där intressenten eller 

sökanden erhåller annan nytta än möjlighet till lov som kan mätas enligt standard för BTA eller OPA 

Planavgift tas inte ut för 

- nybyggnad av komplementbyggnad i separat ärende mindre än 50 m² BYA 

- tillbyggnader oavsett byggnad mindre än 50 m² BYA 
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Planavgift: mPBB x OF x PF x N 

OF sätts enligt tabell 1 t.o.m. 10 000 m². Därutöver höjs OF med 1 per 1 000 m². 

(Exempel: OF 10 000 m² = 101; 11 000 m² = 102) 
 
 

 Planfaktor (PF) 

Nybyggnad 

PF 

Tillbyggnad 

PF 

Ändring 

Områdesbestämmelser 100 60 60 

Detaljplan inkl program 220 100 100 

Fastighetsrättsliga åtgärder i 

detaljplan 

80 40 40 

 

 

Planavgift för enbostadshus/ fritidshus samt komplementbyggnader 

Avgift = mPBB x PF x N 
 

Objekt PF 

Nybyggnad 

PF 

Tillbyggnad /Ändring 

Enbostadshus (oberoende av area) 1 200 600 

 
 
 

F d fastighetsplan i separat ärende 

Avgift= mPBBx PF x N 
 

Åtgärd PF 

Upphävande 300 
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Tabell 9 Beslut om ny kontrollansvarig 
Avgift = HF x mPBB x N 

 

Åtgärd HF 

Ny sakkunnig 25 

 
 

Tabell 10 Hissar och andra motordrivna anordningar 

Avgift tas ut som tidersättning enligt plan- och byggförordningen (ersätter förordning 1999:371 om 

hissar m.m. i byggnadsverk). 

 

Åtgärd Tidersättning 

Medgivande eller förbud att använda hiss Antal timmar (minst 1 tim) 



26  Bygglov inklusive startbesked 

 

 

Tabell 11 Nybyggnad – Bygglovavgift 
 
Gäller för ”standardärende” inom detaljplan, utan avvikelse och kommunicering. 
 
Avgiften utgör summan av avgifterna för de åtgärder som byggnadsnämnden vidtar i samband med 

bygglov respektive startbesked. Avgift för att upprätta eller ändra detaljplan, områdesbestämmelser 

eller fastighetsplan tillkommer enligt särskild taxa eller genom upprättat planavtal. 

Se tabell 4 och 5 angående tillämpliga HF 

Avgiften inkluderar ett arbetsplatsbesök (utom vid mycket enkla byggnader). Bygglovavgift 

= mPBB x OF x (HF1 + HF2)14  x N 

Area (m2) – BTA + OPA OF HF1 HF2 

Byggnader, anläggningar inkl. 

bygglovpliktiga komplementbyggnader 

   

Mycket enkla byggnader < 49 m2* 2 20 20 

0-49 4 24 28 

50-129 6 24 28 

130-199 8 24 28 

200-299 10 24 28 

300-499 14 24 28 

500-799 20 24 28 

800-1199 26 24 28 

1 200-1 999 36 24 28 

2 000-2 999 46 24 28 

3 000-3 999 56 24 28 

4 000-4 999 64 24 28 

5 000-5 999 72 24 28 

6 000-7 999 88 24 28 

8 000-9 999 100 24 28 

10 000-14 999 125 24 28 

15 000-24 999 170 24 28 

25 000-49 999 235 24 28 

50 000-100 000 400 24 28 
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Stor, enkel byggnad (oisolerad – 
lagerhall) 
≥ 600 m2

 

0,3x OF 
(intervall 
enl. ovan) 

24 28  

Vindsinredning 
≤ 199 m2

 

8 17 28  

 

Komplementbyggnad 

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)15  x N 

 

Objekt Yta BTA OF HF1 HF2 

Komplementbyggnad, garage, 

carport, förråd (eget ärende) 

<50 m2
 2 17 15 

Komplementbyggnad, garage, 

carport, förråd (eget ärende) 

>50 m2
 4 17 15 

Källsorteringsbehållare/grupp 

Sopskåp, sophus 

 4 14 15 
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Tabell 12 Tillbyggnad 

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)16 x N 
 

 

Huvudbyggnad Yta BTA OF HF1 HF2 

Tillkommande yta BTA ≤ 15 m2
 3 14 10 

Tillkommande yta BTA 16-49 m2
 4 17 15 

Tillkommande yta BTA 50-129 m2
 6 17 28 

Tillkommande yta BTA 130-199 m2
 8 17 28 

Tillkommande yta BTA 200-299 m2
 10 17 28 

Tillkommande yta BTA 300-499 m2
 14 17 28 

Ytterligare intervall se tabell 

11 

    

Burspråk  2 14 13 

Takkupa  2 14 15 

 
Komplementbyggnad  OF HF1 HF2 

Typ: garage, carport, förråd Oavsett storlek 

men ≤ 50 % av 

ursprunglig bygg- 

nads BTA 

2 14 15 

Tillbyggnad växthus, lusthus 

m.m. oisolerat 

> 15 m2
 2 14 13 
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Tabell 13 Enkla byggnader 

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)17  x N 
 

Typ Yta BTA OF HF1 HF2 

Fritidshus 40-80 m2
 4 21 28 

Kolonistuga < 40 m2
 2 14 15 

Nätstation/pumpstation Oavsett storlek 4 14 13 

Växthus, lusthus och likn. 

oisolerat 

> 15 m2 men 

≤ 50 m2
 

2 14 13 

Rullstolsgarage förråd m.m. Oavsett storlek 2 14 13 

Kiosk, manskapsbod m.m. Oavsett storlek 4 17 15 

 
 

Kommentar: Fritidshus ska enligt 8 kap. 6 § PBL inte granskas med hänsyn till tillgänglighet och 

energikrav. Större fritidshus än 80 m2 är dock ofta lika tekniskt komplicerade som 

permanentbostäder, därför föreslås lika avgift som för permanenthus . 
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Tabell 14 Övriga åtgärder 

Bygglovavgift = mPBB x HF x N 
 

 Yta BTA HF 

Balkong 1-5 st  65 

Balkong >5 st  130 

Inglasning av balkong 1-5 st  65 

Inglasning av balkong >5 st  130 

Inglasning av uteplats/ uterum oavsett storlek 65 

Skärmtak 15-30 m2
 50 

Skärmtak ≥ 31 m2
 100 

Inredande av ytterligare lägenhet  Timtaxa 

Ändrad användning  Timtaxa 

 

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)18  x N 

 

Övrigt – utan konstr. Yta BTA OF HF1 HF2 

Fasadändring, mindre  2 11 10 

Fasadändring, större  4 11 10 

Bostadshiss – handikapp 

enbostadshus19
 

 2 17 13 

Hiss/ramp*
  4 17 15 

Mur och eller plank vid en- 

bostadshus 

Timtaxa    

Mur och/eller plank – buller- 

plank/stabilitet – oavsett 

material 

Timtaxa    

Solfångare – ej på en- och 

tvåbostadshus 

 2 14 13 

Frivilligt bygglov Avgift enl. 

normalt bygglov 

   

 
 
 
 

 
18 Bygglov inklusive startbesked 
19 Endast HF2 vid invändig installation 
 
  
 



 

 

Tabell 15 Anmälan (icke lovpliktig åtgärd) 

Avgift = HF2 x mPBB x N 
 

 HF2 

Eldstad/st 25 

Grundförstärkning enbostadshus 90 

Grundförstärkning 200 

Ventilationsanläggning enbostadshus 50 

Ventilationsanläggning övriga 140 

Ändring av bärande konstruktion/brandskyddet, 

mindre 

30 

Ändring av bärande konstruktion/brandskyddet, större 140 

Stambyte 90 

Sopsug 90 

Fettavskiljare 30 

Rivning utanför planlagt område 25 

 
 

Nya bygglovsbefriade åtgärder ”Attefall” 
 

 Avgift 

Komplementbostadshus ≤ 25 kvm 6 800* 

(1 platsbesök) 

Komplementbyggnad ≤ 25 kvm (gäststuga, garage, 

isolerat förråd etc.) 

5 100* 

Komplementbyggnad ≤ 25 kvm (mycket enkla 

byggnader, oisolerat förråd, carport etc.) 

2 600* 

Tillbyggnad ≤ 15 kvm 3 400* 

Takkupa 2 600* 

Inredande av ytterligare bostad Timtaxa, dock max 

5 500* 

(1 platsbesök) 

*inkl. start- och slutbesked samt administration 



 

 

Tabell 16 Rivningslov inklusive startbesked 

Avgift = HF x mPBB x N 
 

Rivning HF 

< 250 m2 BTA 100 

250-999 m2 BTA 200 

>1000 m2 BTA 400 

 
Tabell 17 Bygglov för skyltar 

Prövning skall ske som för byggnader 

Avgift tas ut med hänsyn till åtgärderna och omgivningspåverkan. Avgift 

= HF x mPBB x N 

Administrationsavgift ingår i avgiften för skyltar och ljusanordningar. 

 

Åtgärd  HF om liten påverkan 

på stads- eller land- 

skapsbilden 

HF om stor påverkan 

på stads- eller 

landskapsbilden 

Vepa ≤ 20 m2
 80  

Stor vepa ≥ 20 m2
  200 

    

Skyltprogram- 

granskning 

≥ 20 m2
 100 200 

Prövning mot 

skyltprogram 

 20 20 

Därutöver per skylt  10 10 

Prövning utan gällande 

skyltprogram 

Placering, 

Utformning, 

Miljö- och 

omgivnings- 

påverkan 

45 105 

Därutöver per skylt  23 53 

Skylt, skyltpelare, 

stadspelare 

≤ 10 m2
 60  
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Skylt, skyltpelare, 

stadspelare, 

≥ 10 m2 vid 

busskur 

- 150 

Ljusramp Ny/ny front - 100 

Ljusramp utöver den 

första 

20 - 

Ljusanordning vid 

idrottsplats eller likn. 

> 5 st  100 

Förbesiktning Per gång 10 20 

Remiss Trafikverket 

m.fl. 

15 15 

 
 

Väsentlig ändring av skylt eller ljusanordning medför samma arbetsinsatser som vid ansökan om ny. 

Avgift tas därför ut som vid ny skylt eller ljusanordning. 

Skylt i samband med bygge placerad på samma fastighet, max 15 m2 är avgiftsfri. Är skylten större än 

15 m2  tas avgift ut enligt tabell . 

Skyltprogram kan tas fram i samförstånd mellan fastighetsägaren och stadsbyggnadskontoret. Det 

består av dokument/ritning som visar var på fasaderna skyltar skall placeras och kan även innehålla 

principer för skyltars utformning. Avgiften reduceras om skyltprogrammet följs. 
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Tabell 18 Marklov inklusive startbesked 

Avgiften tas enbart ut som tidersättning 
 

 

Åtgärd Tidersättning 

Marklov såväl schakt som fyllning Antal timmar (minst 25 mPBB) 

 
Tabell 19 Master, torn, vindkraftverk 

Avgift = (HF1 + HF2) x mPBB x N 
 

Master, torn, vindkraftverk Beskrivning HF 1 

alt 

tidsersättning 

HF 2 

Tidersättning 

Radio- och telemast eller torn 

+ en teknikbod 

ett torn 250 Antal timmar (minst 1) 

Radio- och telemast eller torn 

+ en teknikbod 

fler än ett 550 Antal timmar (minst 1) 

Vindkraftverk ett verk 550 Antal timmar (minst 1) 

Vindkraftverk upp till 4 st 1 200 Antal timmar (minst 1) 

Vindkraftpark (>5 verk)  2 500 Antal timmar (minst 1) 
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Tabell 20 Bygglov för anläggningar 

Anläggning på land 

Avgift = (HF1 + HF2) x mPBB x N 
 

Objekt Beskrivning OF HF1 HF2 

Anläggningens yta 2 000-4 999 m2
 60 24 28 

-”- 5 000-10 000 m2
 80 24 28 

-”- ≥ 10 000 m2
 100 24 28 

Mindre anläggningar 

t.ex. Parkeringsplats 

Antal timmar (minst 1)  

Upplag/ materialgård Antal timmar (minst 1) 

Tunnel/ bergrum Antal timmar (minst 1) 

 

Exempel på anläggning (enligt plan- och byggförordningen): Begravningsplats, Campingplats, 

Idrottsplats, Friluftsbad, Golfbana, Kabinbana, Minigolf, Motorbana, Nöjespark, Skidbacke med lift, 

Skjutbana 

 
Anläggning i vatten 
 

Objekt Beskrivning OF HF1 HF2 

Brygga, såväl ponton som fast 

anlagd 

för fler än 10-12 båtar, 

(annars ej bygglov) 

20 24 28 

Småbåtshamn – se marina för fler än 10-12 båtar, < 

5 000 m2
 

40 24 28 

Marina 5 000-10 000 m2, flera 

bryggor 

för fler än 10-12 båtar, 

annars inte hamn 

80 24 28 

Utökning med pontonbrygga – per brygga 5 24 28 



36  

 

Tabell 21 Övriga ärenden 
 

Ärendetyp Beskrivning HF 

Anstånd ingen avgift  

Avslag såväl bygglov, marklov 

rivningslov som förhandsbesked 

Full avgift HF 1 alternativt 

tidersättning 

 

Avvisa Avgift = HF x mPBB x N 20 

Återkallad ansökan (avskrivet 

ärende) 

Tidersättning se tabell 2  

 
 

Administrativa åtgärder  20 

 
 

Tidersättning 

Tidersättning debiteras i ärenden, som ej går att definiera enligt ovan t.ex. cisterner ovan mark > 5 i 

oljehamn och likvärdig, laboratorier samt transporter i rörledning, och andra åtgärder. 



37  

 

Tabell 22 Avgift för nybyggnadskarta 

Nybyggnadskarta krävs om byggnadsnämnden anser det nödvändigt. Nämnden anger riktlinjer för 

när nybyggnadskarta ska upprättas. 

Åtgärdsfaktor (kartavgift = NKF x N) vid upprättande av nybyggnadskarta m.m. Avgift 

= mPBB x NKF x N 

Nybyggnadskarta NKF eller tid- 

ersättning 

Kartan innehåller fastighetsgränser, 

höjder, befintliga byggnader, plan- 

information och anslutningspunkter 

 

Enbostadshus/enstaka byggnad 

Oavsett tomtyta 

150 

Övriga byggnader; sammanbyggda 

enbostadshus, flerfamiljshus samt alla 

övriga byggnader och anläggningar. 

Tomtyta mindre eller lika med 1 999 

m2. 

150 

2 000-4 999 m2
 250 

5 000-9 999 m2
 350 

10 000-15 000 m2
 450 

Tomtyta större än 15 000 m2
 Tidersättning 

Nybyggnadskarta eller särskilda 

kompletteringar utanför 

primärkarteområdet 

Tidersättning 

Granskning av nybyggnadskarta 10 

Komplettering av nybyggnadskarta 40 

Förhandskopia alt, preliminär 

nybyggnadskarta 

Tidersättning 

Nybyggnadskarta eller särskilda 

kompletteringar utanför 

primärkarteområdet 

Tidersättning 

Alla övriga åtgärder Tidersättning 

Ajourhållning av nybyggnadskarta Tidersättning 

Om arbetsinsatsen avviker från normalläget kan alltid timtaxa tas ut istället. 
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Tabell 23 Avgift för utstakning/utsättning 

Grovutstakning – timdebiteras, moms tilkommer 
Finutsättning – 5 000 kr, ger två befästa linjer. 
Finutsättning garage/uthus – 800 kr, om det sker vid samma tillfälle som utsättning av huvudbyggnad. Vid 
eget tillfälle – tidsersättning. 

 
Vid utstakning av onormalt stora byggnader eller av komplicerad utformning uttages extra ersättning i 
form av gällande timtaxa. 
 
Vid utstakning/utsättning av grupphusbebyggelse kan timtaxa tas, dock minst 5000 kr. 
 

Tabell 24 Lägeskontroll 

Lägeskontroll timdebiteras enligt gällande timtaxa. 

Moms tillkommer 

 

Tabell 25 a Avgift för tillfälligt nyttjande av digital geografisk information 
 
Avgift per HA = mPBB x KF x N 
 
(Moms tillkommer) Kommentar 

 

 

 

 

Primärkarta Innehåll i kartan Informationsandel i 

% 

KF 

Gränser och Fastighetsbeteckning 30 9 

Byggnader och övriga topografiska objekt 30 9 

Vägar, järnvägar, adresser 20 6 

Höjdinformation 20 6 

All information 100 30 

 

Avgift för tillfälligt nyttjande av digital grundkarta 
Moms tillkommer 
Avgift = mPBB x 90 x N 
Till detta tillkommer arbetskostnad för upprättande av kartunderlag. 

Kommunen finansierar sina kostnader för kartproduktionen med en blandning av skattemedel och 

avgifter. 

För permanenta användare (nyttjare) av kommunalt kartmaterial träffas vid uttagande av avgift 

normalt avtal, som löper flera år. 

Nedanstående taxa avses tillämpas för tillfälliga nyttjare av det kommunala kartmaterialet. 

Med digital geografisk information menas leverans i samtliga digitala format. 

Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av kommunalt kartmaterial 

överlåts normalt endast rätten att nyttja materialet för visst ändamål (icke exklusiv rätt). 

Nyttjanderätten bör normalt begränsas i tiden och till visst angivet ändamål. 
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Tabell 25 b Avgift för tillfälligt nyttjande av analog geografisk information 

Utskrift av primärkarta för enbostadshus i max skala 1:500 i format A4 eller A3 medför ingen avgift. 

 
För större utskriftsformat eller annan skala betalas taxa för utskrift på plottern enligt tabell 27. 

 
Tabell 26 Avgift för allmänna mätuppdrag 

Tidersättning  

Moms tillkommer 

 
Tabell 27 Avgift för utskrift på plottern  

Priserna gäller för både färg och svartvit 
Kostnad per kopia A2 – 90 kr, A1 – 160 kr, A0 – 320 kr 
Moms tillkommer 
 

Avgift för stompunkter 
300 kr = 1:a ordningens stomnät och höjdstompunkter.  
100 kr = övriga polygon- eller triangelpunkter. 
Moms tillkommer 
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Taxor för Räddningstjänsten i Strömstad 

Miljö- och byggnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja i denna taxa fastställd 
timtaxa (timavgift) med en procentsats som motsvarar de 12 senaste månadernas förändring av AKI 
(Arbetskostnadsindex) räknat fram till 1 juli före avgiftsåret. Strömstads kommun utgår från AKI för 
tjänstemän (SNI B-S exkl. O), preliminära siffror. Basmånad för indexuppräkning är Juli 2011. 
 
Timavgiften från 1 januari 2018 fastställs till 930 kr/tim. 
 
Samtliga taxor ska kunna nedsättas eller helt reduceras när litet tillsynsbehov föreligger eller vid 
synnerliga skäl. 
 

Personal (exklusive mervärdesskatt) 
Utbildning, instruktör 600,00 kr/tim 
Säkerhetsvakt 163,10 kr/tim 
Övriga serviceuppdrag 558 kr 
 

Tillsyn (mervärdesskatt utgår ej) 
Tillsyn enligt SFS 2003:778 (LSO), och SFS 2010:1011 (LBE) debiteras enligt timtaxa. Lägsta kostnad 
för tillsyn är två timmar, inklusive grundavgift, förberedelse och efterarbete. Tar tillsynsbesöket mer 
tid debiteras påbörjad halvtimme. 
 
Tillstånd (mervärdesskatt utgår ej)  
Handläggning av tillstånd enligt SFS 2010:1011 (LBE) debiteras enligt timtaxa och tabell för 
handläggningstid för tillståndshantering (se bilaga 4).  
 
Fordon (exklusive mervärdesskatt) 
Tungt fordon > 3.5 ton, 700,00 kr/tim  
Lätt fordon < 3.5 ton, 300,00 kr/tim 
 

Tjänster (teknisk service) (exklusive mervärdesskatt) 
Höjdfordon inkl personal 1 200,00 kr/tim 
Vattentransport, per last, inkl personal 1 500,00 kr (vid pumparbete, teknisk service debiteras 
ordinarie timtaxa). 

 

Uthyrning av utrustning (exklusive mervärdesskatt) 

Pumpar inkl bränsle 
Elpumpar < 500 l/min, per dygn 250,00 kr  
Pumpar 500-1000 l/min, per tim 300,00 kr  
Pumpar > 1000 l/min, per tim 450,00 kr 
Vattendammsugare, per tim 200,00 kr 
 

Stegar 
Skarvstege, per del och dygn 100,00 kr 
Utskjutsstege, per dygn 300,00 kr 
 
Slang och armatur 
Brandslang, totalt per längd och dygn 200,00 kr 
Tvättning och provtryckning, per längd 200,00 kr 
Lagning, per vulkning 100,00 kr 
Byte av packning, per st 75,00 kr  
Omkoppling exkl material, per st 100,00 kr 
Gren- och strålrör, per st. och dygn 80,00 kr 
Brandposthuvud, per st. och dygn 100,00 kr 
 
Handbrandsläckare 
Samtliga brandsläckare, per dygn exkl. ev omladdning 100,00 kr 
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Andningsskydd 
Fyllning av luft, < 10 liter, per styck 100 kr   
Fyllning av luft, > 10 liter, per styck 200 kr 
 

Elverk 
Elgenerator < 5 kw, inkl bränsle, per dygn 500 kr  
Elgenerator > 5 kw, inkl bränsle, per dygn 1 950 kr 
 

Länsor 
Oljelänsa, inkl tillbehör, per längd och dygn 250 kr (exklusive tid för rengöring, se personal, övriga 
uppdrag) 
 
Övrigt 
Eldriven rökfläkt, per dygn 400 kr  
 
Uthyrning lektionssal (exklusive mervärdesskatt) 
I uthyrningskostnaden för lektionssal ingår AV-utrustning och städning.  
Lektionssal, vid extern uthyrning 200 kr/tim 
(kommunal verksamhet debiteras ej) 
 
Automatiskt brandlarm (exklusive mervärdesskatt) 
Debitering av utryckning orsakad av slarv eller misskötsel, per tillfälle 4 000 kr 
 
Externa utbildningar (exklusive mervärdesskatt) 
Brandkunskap för alla, upp till 15 deltagare, per kurs 2 900 kr  
HLR-utbildning, upp till 15 deltagare, per kurs, 2 400 kr 
Systematiskt brandskyddsarbete, per deltagare 600 kr  

 



Bilaga 1: Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan och övrig 
tillsyn 
 

Allmänna hänsynsregler enligt 2 kapitlet miljöbalken (1998:808) AVGIFT 

Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap 2-5§§) efterlevs timtaxa 

Skydd av områden enligt 7 kap miljöbalken (1998:808) AVGIFT 

Prövning av tillstånd eller dispens  

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna timtaxa 

Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får 
utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller 
vattenskyddsområde 

timtaxa 

Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur- 
och kulturreservat, naturminne, djur- och växtskyddsområde och 
vattenskyddsområde 

timtaxa 

Prövning av ansökan att inrätta grundvattentäkt inom ett 
vattenskyddsområde där det enligt tillhörande föreskrifter råder 
tillståndsplikt för att inrätta en grundvattentäkt 

timtaxa 

Prövning av anmälan  

Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- och 
kulturreservat eller vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt 
föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde 

timtaxa 

Tillsyn  

Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, strandskydd, djur- och 
växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten, 

timtaxa 

Återkommande tillsyn av kommunala naturreservat timtaxa 



Miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken (1998:808) AVGIFT 

Prövning av tillstånd  

Prövning av ansökan om att inrätta av tillståndspliktig avloppsanordning eller 
anslutning av vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd avseende: 

 

1. WC-avlopp med sluten tank för ett hushåll 4 tim 

2. WC- och/eller BDT-avlopp för ett hushåll 8 tim 

3. Avloppsanordning för fler än ett hushåll ( fler än 5 personekvivalenter, men 
färre än 200 personekvivalenter) 

timtaxa 

4. Annan avloppsanordning timtaxa 

5. Eget omhändertagande av avloppsslam timtaxa 

Prövning av ansökan enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning 
av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt vad kommunen 
föreskrivit avseende: 

 

1. Berg- eller ytjordvärmepump timtaxa 

2. Övriga anläggningar timtaxa 

Prövning av anmälan  

Handläggning av anmälan avseende:  

1. BDT-avlopp för ett hushåll 8 tim 

2. Avloppsanordning för fler än ett hushåll ( fler än  5 personekvivalenter, men 
färre än 200 personekvivalenter) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

timtaxa 

3. Annan avloppsanordning timtaxa 

4. Ändring av avloppsanordning enligt 14§ förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

timtaxa 

Anmälningspliktig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) timtaxa 

Handläggning av anmälan avseende inrättande av värmepumpsanläggning 
för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 § 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet avseende: 

 

1. Berg- eller ytjordvärmepump 3 tim 

2. Övriga anläggningar timtaxa 

Tillsyn  

Tillsyn av avloppsanordningar timtaxa 
Inventering av avloppsanordningar 1 tim 

Återkommande tillsyn av miljöfarlig verksamhet enligt förteckning i 
taxebilaga 2. 

Årlig 
tillsyns- 
avgift1 

Tillsyn av övriga miljöfarlig verksamheter timtaxa 
  



Hälsoskydd enligt 9 kapitlet miljöbalken (1998:808) AVGIFT 

Prövning av tillstånd  

Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan 
eller områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 
39 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 

 

1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin timtaxa 

2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur timtaxa 

3. Orm som inte avses i punkt 4 timtaxa 

4. Giftig orm timtaxa 

Prövning av ansökan om spridning av naturlig gödsel, slam och annan 
orenlighet enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 42 §§ 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

timtaxa 

Prövning av ansökan att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett enligt 
vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 § förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

timtaxa 

Annan prövning av frågor om tillståndsdispenser enligt lokala föreskrifter för 
människors hälsa 

timtaxa 

Prövning av anmälan  

Handläggning av anmälan om spridning av stallgödsel, slam och annan 
orenlighet inom område med detaljplan eller intill sådant område enligt vad 
kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 42 §§ förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

timtaxa 

Handläggning av anmälan att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett 
enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 § förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

timtaxa 

Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan 
upplagsplats för stallgödsel enligt 37 och 42 §§ förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

timtaxa 

Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd om att driva eller arrangera 

 

1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk 
behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av 
skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande 
skärande eller stickande verktyg 

 

- Nivå 1, påtaglig hälsorisk: tatuering, piercing, 
skönhetsbehandling som innebär silikoninjektioner 

6 tim 

- Nivå 2, måttlig hälsorisk: fotvård, öronhåltagning, akupunktur 4 tim 

2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars 
används av många människor 

6 tim 

3. Skol- och fritidsverksamhet  

- Skola med mer än 400 elever 8 tim 

- Skola med mer än 100 och mindre än 400 elever 6 tim 

- Skola med högst 100 elever 4 tim 

- Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen 
fritidsverksamhet, förskoleklass eller resurscenter 

6 tim 

  



Tillsyn  

Provtagning av badvatten vid anläggning eller strandbad som är upplåtet för 
allmänheten eller annars utnyttjas av många enligt Havs- och 
vattenmyndighetens föreskrifter (2012:14) och allmänna råd om badvatten 

 

Avgift för provtagning:  

1. Strandbad (per tillfälle) 1 tim 

2. Badanläggningar (per tillfälle) 1 tim 

3. Enstaka bassänger (per tillfälle) 1 tim 

4. Plaskdammar (per tillfälle) 1 tim 

Dessutom tas ersättning ut för att täcka kostnader för analyser, transporter 
och frakt. För anläggningar som behöver återkommande tillsyn, tas även 
årlig avgift ut enligt vad som anges i Taxebilaga 2. 

 

Återkommande tillsyn på hälsoskyddsverksamhet enligt förteckning i 
taxebilaga 2. 

Årlig 
tillsyns- 
avgift1 

Tillsyn på mobila anläggningar med verksamhet enligt 38 och 45 §§ 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd: 

 

1. Värdkommunen Årlig 
tillsyns- 
avgift1 

2. Gästkommunen 
 
timtaxa 

Tillsyn i övrigt av hälsoskydd timtaxa 

Miljöskador enligt 10 kapitlet miljöbalken (1998:808) AVGIFT 

Prövning av tillstånd  

Prövning enligt 10 kap. 14 § miljöbalken om de åtgärder som en 
verksamhetsutövare har redogjort för i enlighet med 10 kap. 12 eller 13 §§ 
miljöbalken är lämpliga och tillräckliga. 

timtaxa 

Prövning av anmälan  

Handläggning av anmälan om avhjälpandeåtgärd med anledning av en 
föroreningsskada i ett mark- eller vattenområde, grundvatten eller byggnad 
eller en anläggning enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 

timtaxa 

Handläggning enligt 10 kapitlet 11-13 § § miljöbalken med anledning av 
underrättelser från verksamhetsutövare 

timtaxa 

Tillsyn  

Tillsyn i övrigt av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader och 
anläggningar samt allvarliga miljöskador enligt 10 kapitlet miljöbalken 

timtaxa 



 

Vattenverksamhet enligt 11 kapitlet miljöbalken (1998:808) AVGIFT 

Tillsyn  

Tillsyn av anläggningar eller åtgärder som inte länsstyrelsen har tillsyn på eller 
där kommunen har övertagit tillsynsansvaret från länsstyrelsen 

timtaxa 

Jordbruk och annan verksamhet enligt 12 kapitlet miljöbalken (1998:808) AVGIFT 

Prövning av anmälan  

Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken timtaxa 

Tillsyn  

Tillsyn i övrigt av jordbruk och annan verksamhet timtaxa 

Kemiska produkter enligt 14 kapitlet miljöbalken (1998:808) AVGIFT 

Prövning av tillstånd  

Prövning av ansökan enligt 40 § förordningen (2014:425) om 
bekämpningsmedel 

timtaxa 

Prövning av anmälan  

Handläggning av anmälan enligt 41 § förordningen (2014:425) om 
bekämpningsmedel 

timtaxa 

Tillsyn  

Handläggning av information enligt 14 § förordningen (2016:1128) om 
fluorerade växthusgaser 

timtaxa 

Handläggning av information enligt 4:1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 
2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av 
brandfarliga vätskor, om att installera anordning enligt 1:1 § eller 1:2 § samt 
1:3 § (krav på information gäller inte anordningar enligt 1:2 § som avses 
installeras inomhus): 

 

1. Förvaring av mer än 1 m3 dieselolja eller eldningsolja i öppen 
cistern i mark 

timtaxa 

2. Markförlagda rör- och slangledningar som är anslutna till öppna 
cisterner ovan mark och avsedda för förvaring av brandfarliga 
vätskor samt spillolja. 

timtaxa 

3. Förvaring av eldnings- eller dieselbrännolja i öppen cistern ovan 
mark med tillhörande rörledningar om cisternen rymmer mer än 1 
m3 men högst 10 m3. 

timtaxa 

4. Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska 
inom vattenskyddsområde. 

timtaxa 

Handläggning och granskning av rapport för anläggning som innehåller CFC, 
HCFC, halon, HFC vilken ska rapporteras enligt 15 § förordningen (2016:1128) 
om fluorerade växthusgaser 

timtaxa 

Tillsyn i övrigt av kemiska produkter timtaxa 



Avfall och producentansvar enligt 15 kapitlet miljöbalken (1998:808) AVGIFT 

Prövning av tillstånd eller dispens  

Handläggning av ansökan om dispens från förbud i 15 kapitlet 24 § 
första stycket miljöbalken eller handläggning av tillstånd till 
avfallshantering som avses i 15 kapitlet 24 § andra stycket miljöbalken 

timtaxa 

Prövning av ansökan om dispens från kommunens föreskrifter om 
renhållning 

 

1. uppehåll i hämtning 2 tim 

2. gemensam behållare 2 tim 

3. handläggning av övriga ansökningar timtaxa 

Tillsyn  

Tillsyn över transporter av farligt avfall med tillstånd enligt 36 § 
avfallsförordningen (2011:927) 

timtaxa 

Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar timtaxa 

 
Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2006:84) 2kap. 23 a, 27§§ 

 

AVGIFT 

Anmälan för nedgrävning av häst. timtaxa 
 
1Med årlig tillsynsavgift avses den avgift som en verksamhet årligen debiteras för tillsynsmyndighetens 
återkommande tillsyn av verksamheten. Avgiften baseras på den klassning som görs utifrån den verksamhet 
som bedrivs. I bilaga 2 kopplas en viss klassning (klassningskod) mot en avgiftsklass (AK). I bilaga 3 motsvarar 
avgiftsklassen ett visst antal timmar (kontrolltid) som motsvarar det årliga tillsynsbehovet. I normalfallet 
utläses antalet timmar i riskkolumn 0. Det gäller om inte en risk- eller erfarenhetsbedömning medför fler eller 
färre timmar. Timmarna (kontrolltiden) multipliceras med den kommunala timtaxan, vilket ger den årliga 
avgiften för tillsyn. 

Observera att verksamheter som i bilaga 3 får ett T istället för ett antal timmar debiteras timtaxa för de antal 
timmar som den faktiska tillsynen tar. 

Beslut om årlig avgift för tillsyn fattat med stöd av 27 kap 1 § i miljöbalken (1998:808), 9 kap 5 § i förordning 
(1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, samt 7 § och 18 § i av Kommunfullmäktige 
antagen taxa för Miljö- och byggnadsnämnds prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. 
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Taxebilaga 2, Avgiftsklasser för miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskyddsverksamheter 
 

Följande förkortningar används i tabellen: 

 

MPF= Miljöprövningsförordning (2013:251)  

VK/KK= Verksamhetskod/Klassningskod  

AK= Avgiftsklass  

PN= Prövningsnivå  

 

A och B= tillståndsplikt C= anmälningsplikt U= utan prövnings-/anmälningsplikt 

 

 

 

Med tidsfaktor (TF) avses i detta underlag ett rekommenderat tidsspann i timmar per år, inom vilket kommunens avgift för respek-
tive verksamhet väljs i det fall kommunen inte använder sig av riskbedömningssystemet för vägledning om lämplig avgift. 
 
Om riskbedömningssystemet används, väljs istället avgiftsklassen (AK) som underlag för taxesättningen. Den kolumn som inte 
kommer att användas tas bort från underlaget. Om TF används så måste tiden preciseras, det går inte att ha ett tidsintervall i 
taxan. 

 
 

 

 

Lagrum 
i MPF 

VK/ 
KK AK PN Beskrivning 

     JORDBRUK 
    Djurhållning 
2 kap 1 § 1.10-i 7 B Anläggning för djurhållning med 

1. mer än 40 000 platser för fjäderfän, 
2. mer än 2 000 platser för växande grisar som är 
tyngre än 30 kilogram och avsedda för produkt-
ion, eller 
3. mer än 750 platser för suggor. 

2 kap 2 § 1.11 6 B Anläggning med stadigvarande djurhållning av 
nötkreatur, hästar eller minkar med mer än 400 
djurenheter, dock inte inhägnad. 
 
Med en djurenhet avses 
1. en mjölkko eller sinko inklusive kalv upp till 
en månads ålder, 
2. sex kalvar från en månads upp till sex måna-
ders ålder, 
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 
4. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ål-
der, eller 
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Lagrum 
i MPF 

VK/ 
KK AK PN Beskrivning 

5. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp 
till åtta månaders ålder och avelshannar. 

2 kap 3 § 
 
 
 

1.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.20-1 

1.20-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
3 

C 
 
 
 

Anläggning med stadigvarande djurhållning med 
mer än 100 djurenheter, dock inte inhägnad. 
 
Med en djurenhet avses 
1. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till 
en månads ålder, 
2. sex kalvar från en månads upp till sex måna-
ders ålder, 
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 
4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive små-
grisar upp till tolv veckors ålder, 
5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, 
tolv veckor eller äldre, 
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ål-
der, 
7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp 
till åtta månaders ålder och avelshannar, 
8. etthundra kaniner, 
9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar, sex-
ton veckor eller äldre, 
10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ål-
der, 
11. tvåhundra slaktkycklingar, 
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklu-
sive kycklingar och ungar upp till en veckas ål-
der, 
13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu el-
ler nandu, inklusive kycklingar upp till en veckas 
ålder, 
14. tio får eller getter, sex månader eller äldre, 
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex måna-
ders ålder, eller 
16. i fråga om andra djurarter, det antal djur som 
har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 
100 kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i 
färsk träck eller urin. 
 
Vid beräkningen av antalet djur enligt första 
stycket 16 ska det alternativ av kväve eller fosfor 
väljas som ger det lägsta antalet djur. 
Anmälningsplikten gäller inte 
1. renskötsel, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 
eller 2 §. 
 
- Mer än 200 djurenheter 
- Mer än 100 djurenheter 

- 1.2001 2 U Anläggning med stadigvarande djurhållning med 
mer än 30 djurenheter (det högsta antalet djuren-
heter under året) men högst 100 djurenheter, 
dock inte inhägnad. 
Med en djurenhet avses samma som under 1.20. 
Denna beskrivning gäller inte renskötsel. 

- 1.2002 1 U Anläggning med stadigvarande djurhållning med 
minst 2 men högst 30 djurenheter (det högsta an-
talet djurenheter under året), dock inte inhägnad. 
Med en djurenhet avses samma som under 1.20. 
Denna beskrivning gäller inte renskötsel. 

    Uppodling av annan mark än jordbruksmark 
för jordbruksproduktion 
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Lagrum 
i MPF 

VK/ 
KK AK PN Beskrivning 

2 kap 4 § 1.30 4 C Uppodling av annan mark än jordbruksmark för 
produktion av foder, livsmedel eller annan lik-
nande jordbruksproduktion. 

    Odling 
- 1.3001 3 U Växthus eller kemikalieintensiv odling med en 

odlingsyta som är större än 5000 kvadratmeter. 
- 1.3002 2 U Växthus eller kemikalieintensiv odling med en 

odlingsyta som är större än 2000 men högst 5000 
kvadratmeter. 

- 1.3003 2 U Anläggning för torkning av gödsel. 
- 1.3004 2 U Odling av jordbruksmark som är större än 100 

hektar för produktion av foder, livsmedel eller 
annan liknande jordbruksproduktion. 

- 1.3005 1 U Odling av jordbruksmark som är större än 10 
hektar men högst 100 hektar för produktion av 
foder, livsmedel eller annan liknande jordbruks-
produktion. 

- 1.3006 2 U Fruktodling med en odlingsyta som är större än 1 
hektar. 

    FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV 
FISK   

3 kap 1 § 5.10 7 B Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 
40 ton foder förbrukas per kalenderår. 

3 kap 2 § 5.20 3 C Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 
1,5 ton foder förbrukas per kalenderår, om inte 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §. 

- 5.2001 1 U Fiskodling eller övervintring av fisk där högst 
1,5 ton foder förbrukas per kalenderår. 

    UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBET-
NING AV TORV, OLJA, GAS, KOL, 
MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS 
OCH ANNAT 

    Berg, naturgrus och andra jordarter 
4 kap 1 § 10.10 14 B Täkt av torv med ett verksamhetsområde som är 

större än 150 hektar, om verksamheten inte 
1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt 
lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller 
2. endast innebär uppläggning och bortforsling 
av redan utbrutet och bearbetat material efter det 
att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 
täkten är avslutad. 

- 10.1001 2 U Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet 
och bearbetat material (torv) efter det att tillsyns-
myndigheten meddelat beslut om att täkten är av-
slutad. 

4 kap 2 § 10.11 22 B Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är 
större än 25 hektar, om verksamheten inte endast 
innebär uppläggning och bortforsling av redan 
utbrutet och bearbetat material efter det att till-
synsmyndigheten meddelat beslut om att täkten 
är avslutad. 

4 kap 3 § 10.20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av 
berg, naturgrus eller andra jordarter, om verk-
samheten inte 
1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt 
lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, 
2. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om 
kontinentalsockeln, 
3. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §, eller 
4. endast innebär uppläggning och bortforsling 
av redan utbrutet och bearbetat material efter det 



Uppdaterad 2017-05-19 

Lagrum 
i MPF 

VK/ 
KK AK PN Beskrivning 

 

 

 

10.20-1 

 

10.20-2 

 

10.20-3 

10.20-4 

10.20-5 

10.20-6 

 

10.20-7 

 

10.20-8 

 

10.20-9 

 

10.20-10 
 

 
 
 

20 
 

18 
 

16 
14 
12 
10 

 
9 
 

8 
 

7 
 

6 
 

att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 
täkten är avslutad. 
 
- Mer än 5 000 000 ton tillståndsgiven mängd 
berg. 
- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd 
berg. 
- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 
- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 
- Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 
- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd na-
turgrus eller andra jordarter. 
- Mer än 500 000 ton tillståndsgiven mängd na-
turgrus eller andra jordarter. 
- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd na-
turgrus eller andra jordarter. 
- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd natur-
grus eller andra jordarter. 
- Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd natur-
grus eller andra jordarter. 

- 10.2001 5 U Anläggning för tillverkning av stenvaror genom 
bearbetning av block ur bruten sten, där den to-
talt bearbetade stenytan är större än 1 000 
kvadratmeter per kalenderår eller den totalt han-
terade mängden är större än 800 ton per kalen-
derår. 

- 10.2002 1 U Anläggning för tillverkning av stenvaror genom 
bearbetning av block ur bruten sten, där den to-
talt bearbetade stenytan är högst 1 000 kvadrat-
meter per kalenderår eller den totalt hanterade 
mängden är högst 800 ton per kalenderår. 

- 10.2003 2 U Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet 
och bearbetat material (berg, naturgrus eller 
andra jordarter) efter det att tillsynsmyndigheten 
meddelat beslut om att täkten är avslutad. 

4 kap 4 § 10.30 5 C Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 
10 000 ton totalt uttagen mängd naturgrus. 

- 10.3001 3 U Täkt för markinnehavarens husbehov av högst  
10 000 ton naturgrus (totalt uttagen mängd). 

4 kap 5 § 10.40 3 C Täkt för markinnehavarens husbehov av 
1. mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd berg, 
2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 
hektar, eller 
3. mer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen 
mängd torv. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
1. omfattas av bearbetningskoncession enligt la-
gen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller 
2. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 

 10.4001 1 U Täkt för markinnehavarens husbehov av 
1. högst 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd), 
2. torv med ett verksamhetsområde på högst 5 
hektar, eller 
3. högst 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen 
mängd). 

4 kap 6 § 10.50 1 C Anläggning för sortering eller krossning av berg, 
naturgrus eller andra jordarter 
1. inom område som omfattas av detaljplan eller 
områdesbestämmelser, eller 
2. utanför område som omfattas av detaljplan el-
ler områdesbestämmelser, om verksamheten bed-
rivs på samma plats under en längre tid än trettio 
kalenderdagar under en tolvmånaders-period. 
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Lagrum 
i MPF 

VK/ 
KK AK PN Beskrivning 

- 10.5001 1 U Anläggning för sortering eller krossning av berg, 
naturgrus eller andra jordarter utanför område 
som omfattas av detaljplan eller områdesbestäm-
melser, om verksamheten bedrivs på samma 
plats under högst trettio kalenderdagar under en 
tolvmånadersperiod. 

4 kap 7 § 10.60 4 C Anläggning för framställning, bearbetning eller 
omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som 
baseras på mer än 500 ton torv per kalenderår. 

- 
 

10.6001 2 U Anläggning för framställning, bearbetning eller 
omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som 
baseras på högst 500 ton torv per kalenderår. 

    Råpetroleum, naturgas och kol 
4 kap 8 § 

 
11.10 10 A Utvinning av råolja eller naturgas inom de fjäll-

områden som anges i 4 kap. 5 § miljöbalken. 
4 kap 9 § 

 
11.20 7 B Utvinning av råolja eller naturgas inom andra 

områden än de som avses i 8 §. 
4 kap 10 § 11.30 5 C Industriell tillverkning av briketter av kol eller 

brunkol. 
    Malm och mineral 

4 kap 11 § 
 

13.10 28 A Gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av 
malm, mineral eller kol, om verksamheten inte är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4 
eller 5 §. 

4 kap 12 § 13.20-i 18 A Anläggning för rostning eller sintring av metall-
haltig malm, inbegripet sulfidmalm. 

4 kap 13 § 13.30 14 B Anläggning för rostning eller sintring av metall-
haltig malm för provändamål. 

4 kap 14 § 13.40 28 A Anläggning för annan bearbetning eller anrikning 
av malm, mineral eller kol än rostning och sint-
ring, om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 15 §. 

4 kap 15 § 13.50 15 B Provbrytning inklusive annan bearbetning eller 
anrikning av malm, mineral eller kol än rostning 
och sintring. 

4 kap 16 § 13.60 9 B Anläggning för utvinning av asbest. 

    Annan utvinningsindustri 
4 kap 17 § 13.70 3 C Djupborrning som inte är tillståndspliktig enligt 

8 eller 9 §. 
    LIVSMEDEL OCH FODER 
    Slakterier 

5 kap 1 § 15.10-i  
 
 

15.10-i1 

15.10-i2 

 
 
 

19 
11 

B Slakteri med en produktion baserad på en slakt-
vikt av mer än 50 ton per dygn eller mer än 
12 500 ton slaktvikt per kalenderår 
- Mer än 50 000 ton slaktvikt per kalenderår. 
- Mer än 12 500 men högst 50 000 ton slaktvikt 
per kalenderår. 

5 kap 2 § 15.20 8 B Slakteri med en produktion baserad på mer än 
7 500 ton men högst 12 500 ton slaktvikt per ka-
lenderår 

5 kap 3 § 15.30 4 C Slakteri med en produktion baserad på mer än 50 
ton men högst 7 500 ton slaktvikt per kalenderår 

- 15.3001 2 U Slakteri för en produktion baserad på högst 50 
ton slaktvikt per kalenderår 
 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 
och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

    Livsmedel av animaliska råvaror 
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5 kap 4 § 15.40-i 20 B Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av enbart animaliska 
råvaror med en produktion av mer än 75 ton per 
dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
endast avser mjölkprodukter eller endast innebär 
paketering. 

5 kap 5 § 15.45 10 B Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av enbart animaliska 
råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton 
men högst 18 750 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
endast avser mjölkprodukter eller glass eller end-
ast innebär paketering. 

5 kap 6 § 15.50 
 
 
 
 
 
 
 

15.50-1 

 

 

15.50-2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 

5 
 

C Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av enbart animaliska 
råvaror med en produktion av mer än 50 ton men 
högst 2 000 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
endast avser mjölkprodukter eller glass eller end-
ast innebär paketering. 
 
-Beredning och behandling med en produktion 
av mer än 500 ton men högst 2000 ton per kalen-
derår. 
- Beredning och behandling med en produktion 
av mer än 50 ton men högst 500 ton per kalen-
derår. 

- 15.5001 3 U Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av enbart animaliska 
råvaror med en produktion av högst 50 ton per 
kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 
och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

    Rökeri 

5 kap 7 §  15.80 
 
 

15.80-1 

 

15.80-2 

 
 
 

5 
 

3 

C Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men 
högst 18 750 ton rökta produkter per kalenderår. 
 
- Mer än 500 ton men högst 18 750 ton rökta 
produkter per kalenderår. 
- Mer än 50 ton men högst 500 ton rökta produk-
ter per kalenderår. 

- 15.8001 2 U Rökeri för en produktion av högst 50 ton rökta 
produkter per kalenderår. 
 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 
och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

    Livsmedel av vegetabiliska råvaror 
5 kap 8 §  15.90-i  

 
 
 
 
 
 
 
 

17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av enbart vegetabiliska 
råvaror med en produktion av 
1. mer än 75 000 ton produkter per kalenderår, 
eller 
2. mer än  
a) 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i 
högst 90 dygn i rad under ett kalenderår, eller 
b) 300 ton per dygn i övriga fall. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
endast innebär paketering. 
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5 kap 9 § 15.95 17 B Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av enbart vegetabiliska 
råvaror med en produktion av mer än 10 000 ton 
men högst 75 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten  
1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 
2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, al-
koholhaltig dryck, malt, maltdryck, läskedryck, 
jäst eller kafferostning eller endast innebär pake-
tering. 

5 kap 10 § 15.101 9 C Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av enbart vegetabiliska 
råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton 
men högst 10 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten  
1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 
2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, al-
koholhaltig dryck, malt, maltdryck, läskedryck, 
jäst eller kafferostning eller endast innebär pake-
tering. 
 

- 15.9001 4 U Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av enbart vegetabiliska 
råvaror för en produktion av högst 2 000 ton pro-
dukter per kalenderår. 
 
Punkten gäller inte om verksamheten endast in-
nebär paketering. Punkten gäller inte heller re-
stauranger, butiker, caféer och liknande med hu-
vudsaklig servering eller försäljning till allmän-
heten. 

    Kvarnprodukter 
5 kap 11 § 

 
15.125 

 
 
 
 
 
 
 

15.125-1 

15.125-2 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 
5 

C Framställning av livsmedel med tillverkning av 
kvarnprodukter samt beredning och behandling 
av kvarnprodukter, med en produktion av mer än 
1 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 § eller endast innebär 
paketering. 
 
- Mer än 50 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per ka-
lenderår. 

- 15.12501 1 U Framställning av livsmedel med tillverkning av 
kvarnprodukter samt beredning och behandling 
av kvarnprodukter, med en produktion av högst 1 
000 ton per kalenderår. 
 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 
och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

- 15.12502 2 U Siloanläggning för torkning, rensning eller lag-
ring av spannmål med en lagringskapacitet av 
mer än 10 000 ton. 

    Livsmedel av kombinerade råvaror 
5 kap 12 § 

 
15.131-i 18 B Anläggning för framställning av livsmedel med 

beredning och behandling av både animaliska 
och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller se-
parata produkter, med en produktion av en slut-
produkt vars innehåll av animaliskt ursprung 
uppgår till 
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1. mer än 10 viktprocent och produktionen upp-
går till mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 
750 ton per kalenderår, eller 
2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår 
till en mängd 
a) per dygn som i antal ton överstiger animalie-
värdet, 
b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet 
250 multiplicerat med animalievärdet. 
Med animalievärdet avses talet 300 minskat med 
det tal som bestäms genom att multiplicera 22,5 
med talet för det animaliska materialets viktpro-
cent av slutprodukten. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten in-
nebär endast paketering. 

5 kap 13 § 15.141 15 B Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av både animaliska 
och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller se-
parata produkter, med en produktion av mer än 
5 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten  
1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller 
2. endast avser glass eller endast innebär pakete-
ring. 

5 kap 14 § 15.151 8 C Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av både animaliska 
och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller se-
parata produkter, med en produktion av mer än 
400 ton men högst 5 000 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten  
1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller 
2. endast avser glass eller endast innebär pakete-
ring. 
 

 15.13101 3 U Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av både animaliska 
och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller se-
parata produkter, med en produktion av högst 
400 ton per kalenderår. 
 

    Mjölkprodukter 
5 kap 15 § 

 
15.170-i 12 B Anläggning för framställning av mjölkprodukter 

med en produktion baserad på en invägning av 
mer än 200 ton per dygn som kalenderårsmedel-
värde. 

5 kap 16 § 
 

15.180 
 
 
 
 
 
 

15.180-1 

15.180-2 

 

15.180-3 

 
 
 
 
 
 
 

9 
8 
 

5 

C Anläggning för framställning av mjölkprodukter 
med en produktion baserad på en invägning av 
mer än 500 ton per kalenderår men högst 200 ton 
per dygn som kalenderårsmedelvärde. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
endast avser glass. 
 
- Mer än 50 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 20 000 ton men högst 50 000 ton per 
kalenderår. 
- Mer än 500 ton men högst 20 000 ton per ka-
lenderår.   

- 15.18001 1 U Anläggning för framställning av mjölkprodukter 
med en produktion baserad på en invägning av 
högst 500 ton per kalenderår. 
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Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 
och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

    Oljor och fetter 
5 kap 17 § 15.185-i 17 B Anläggning för framställning eller raffinering av 

vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter el-
ler produkter av sådana oljor eller fetter med en 
produktion av 
1. mer än 18 750 ton per kalenderår, om produkt-
ionen baseras på animaliska råvaror, eller 
2. mer än 75 000 ton per kalenderår, om produkt-
ionen baseras på enbart vegetabiliska råvaror. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13 eller 15 §. 

5 kap 18 § 
 

15.190 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 
 
 

B Anläggning för framställning eller raffinering av 
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter el-
ler produkter av sådana oljor eller fetter med en 
produktion av 
1. mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton per ka-
lenderår, om produktionen baseras på animaliska 
råvaror, eller 
2. mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton per ka-
lenderår, om produktionen baseras på vegetabi-
liska råvaror. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13, 15 eller 
17 §. 

5 kap 19 § 
 

15.200 5 C Anläggning för framställning eller raffinering av 
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter el-
ler produkter av sådana oljor eller fetter med en 
produktion av mer än 100 ton men högst 5 000 
ton kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 4, 5, 
6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, eller om verksamheten 
endast avser mjölkprodukter. 

- 15.20001 1 U Anläggning för framställning eller raffinering av 
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter el-
ler produkter av sådana oljor eller fetter för en 
produktion av högst 100 ton per kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 
och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

    Glass 
5 kap 20 § 

 
15.210 

 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 

B Anläggning för tillverkning av glass med en pro-
duktion av 
1. mer än 15 000 ton men högst 18 750 ton per 
kalenderår om produktionen baseras på anima-
liska råvaror, eller 
2. mer än 15 000 ton men högst 18 750 ton per 
kalenderår om produktionen baseras på endast 
vegetabiliska råvaror. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 4, 8, 9, 12 eller 15 §. 

5 kap 21 § 
 

15.220 3 C Anläggning för tillverkning av glass med en pro-
duktion av mer än 10 ton men högst 15 000 ton 
per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 4, 8, 9, 12 eller 15 §. 

- 15.22001 1 U Anläggning för tillverkning av glass för en pro-
duktion av högst 10 ton per kalenderår. 
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Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 
och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

    Råsprit och alkoholhaltiga drycker 
5 kap 22 § 

 
15.230 19 B Anläggning för framställning av råsprit eller al-

koholhaltig dryck genom jäsning eller destillat-
ion med en produktion av mer än 5 000 ton men 
högst 75 000 ton ren etanol per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 §. 

5 kap 23 § 
 

15.240 
 
 
 
 
 
 
 

15.240-1 

 

15.240-2 

 

15.240-3 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 

7 
 

5 
 

C Anläggning för framställning av råsprit eller al-
koholhaltig dryck genom jäsning eller destillat-
ion motsvarande en årlig produktion av mer än 
10 ton men högst 5 000 ton ren etanol per kalen-
derår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 8 §. 
 
- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton ren etanol 
per kalenderår. 
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ren etanol 
per kalenderår. 
- Mer än 10 ton men högst 100 ton ren etanol per 
kalenderår. 

- 15.24001 1 U Anläggning för framställning av råsprit eller av 
alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller des-
tillation, motsvarande högst 10 ton ren etanol per 
kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 
och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

- 15.24002 5 U Anläggning för blandning eller tappning av des-
tillerade alkoholhaltiga drycker eller för fram-
ställning, blandning eller tappning av vin, cider 
eller andra fruktviner. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 
och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

    Malt, maltdrycker och läskedrycker 
5 kap 24 § 

 
15.250 

 
 
 

11 
 
 
 

B Bryggeri eller annan anläggning för framställ-
ning av malt, maltdryck eller läskedryck med en 
produktion av mer än 10 000 ton men högst 
75 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 §. 

5 kap 25 § 
 

15.260 8 C Bryggeri eller annan anläggning för framställ-
ning av malt, maltdryck eller läskedryck med en 
produktion av mer än 1 000 ton men högst 
10 000 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 8 §. 

- 15.26001 4 U Bryggeri eller annan anläggning för framställ-
ning av malt, maltdryck eller läskedryck med en 
produktion av högst 1 000 ton per kalenderår. 
 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 
och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

    Jäst 
5 kap 26 § 

 
15.270 17 B Tillverkning av jäst med en produktion av mer än 

100 ton men högst 75 000 ton per kalenderår el-
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ler för framställning av startkulturer av mikro-
organismer för livsmedelsindustri eller jordbruk, 
om anläggningen har en sammanlagd reaktorvo-
lym om minst tio kubikmeter. 
Tillståndsplikt gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 §. 

- 15.27001 4 U Tillverkning av jäst med en produktion av högst 
100 ton per kalenderår eller för framställning av 
startkulturer av mikroorganismer för livsmedels-
industri eller jordbruk, om anläggningen har en 
sammanlagd reaktorvolym om högst tio kubik-
meter. 

    Kafferostning 
5 kap 27 § 

 
15.280 

 
 
 
 

15.280-5 

 

15.280-6 

 
 
 
 
 

9 
 

5 

C Anläggning för rostning av mer än 100 ton men 
högst 75 000 ton kaffe per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 8 §. 
 
- Rostning av mer än 3 000 ton kaffe per kalen-
derår. 
- Rostning av mer än 100 ton men högst 3 000 
ton kaffe per kalenderår. 

- 15.28001 1 U Anläggning för rostning av högst 100 ton kaffe 
per kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 
och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

    Paketering av livsmedel 
5 kap 28 § 15.310 3 C Anläggning för yrkesmässig industriell förpack-

ning av animaliska eller vegetabiliska produkter 
som inte sker i någon tillstånds- eller anmäl-
ningspliktig verksamhet enligt någon av 1–27 §§. 

    Foder av animaliska råvaror 
5 kap 29 § 

 
15.330-i 11 B Anläggning för framställning av foder med be-

redning och behandling av enbart animaliska rå-
varor med en produktion av mer än 75 ton foder 
per dygn eller mer än 18 750 ton foder per kalen-
derår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
endast avser mjölk eller endast innebär pakete-
ring. 

5 kap 30 § 
 

15.340 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.340-1 

 

15.340-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 

5 

C Anläggning för framställning av foder med be-
redning och behandling av enbart animaliska rå-
varor med en produktion av mer än 500 ton men 
högst 18 750 ton foder per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 29 §, eller 
2. endast avser mjölk eller endast innebär pakete-
ring. 
 
- Mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton produk-
ter per kalenderår. 
- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton produkter 
per kalenderår. 

- 15.34001 1 U Anläggning för framställning av foder med be-
redning och behandling av enbart animaliska rå-
varor med en produktion av högst 500 ton pro-
dukter per kalenderår. 
Punkten avser inte produktion av endast mjölk 
eller endast innebär paketering. 

    Foder av vegetabiliska råvaror 
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5 kap 31 § 
 

15.350-i 9 B Anläggning för framställning av foder med be-
redning och behandling av enbart vegetabiliska 
råvaror med en produktion av 
1. mer än 75 000 ton per kalenderår, eller 
2. mer än  
a) 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i 
högst 90 dygn i rad under ett kalenderår, eller 
b) 300 ton per dygn i övriga fall 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
endast innebär paketering. 

5 kap 32 § 
 

15.360 5 C Anläggning för framställning av foder med be-
redning och behandling av enbart vegetabiliska 
råvaror med en produktion av mer än 5 000 ton 
men högst 75 000 ton produkter per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 31 § 
2. endast avser oljekakor från vegetabiliska oljor 
eller fetter eller endast innebär paketering 
 

- 15.36001 1 U Anläggning för framställning av foder med be-
redning och behandling av enbart vegetabiliska 
råvaror med en produktion av högst 5 000 ton 
per kalenderår. 
 
Punkten gäller inte om verksamheten endast in-
nebär paketering. 

    Foder av kombinerade råvaror 
5 kap 33 § 

 
15.370-i 10 B Anläggning för framställning av foder med be-

redning och behandling av animaliska och vege-
tabiliska råvaror, i kombinerade eller separata 
produkter, med en produktion av en slutprodukt 
vars innehåll av animaliskt material uppgår till 
1. mer än 10 viktprocent och produktionen upp-
går till mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 
750 ton per kalenderår, eller 
2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår 
till en mängd 
a) per dygn som i antal ton överstiger animalie-
värdet, 
b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet 
250 multiplicerat med animalievärdet. 
Med animalievärdet avses talet 300 minskat med 
det tal som bestäms genom att multiplicera 22,5 
med talet för det animaliska materialets viktpro-
cent av slutprodukten. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
endast innebär paketering. 

    TEXTILVAROR 
6 kap 1 § 17.10-i  

 
 

17.10-i1 

 

17.10-i2 

 

 
 
 
 

24 
 

22 

B Anläggning för förbehandling eller färgning av 
mer än10 ton textilfibrer eller textilier per dygn 
eller mer än 2 500 ton textilfibrer eller textilier 
per kalenderår. 
-Mer än 20 000 ton textilfibrer eller textilier per 
kalenderår. 
- Mer än 2 500 ton men högst 20 000 ton textil-
fibrer eller textilier per kalenderår. 

6 kap 2 § 17.20 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

B Anläggning för förbehandling eller färgning av 
mer än 200 ton men högst 2 500 ton textilfibrer 
eller textilier per kalenderår eller för annan be-
redning av mer än 200 ton textilmaterial per ka-
lenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 



Uppdaterad 2017-05-19 

Lagrum 
i MPF 

VK/ 
KK AK PN Beskrivning 

 
 
 
 
 

17.20-1 

 

 

17.20-2 

 

 

 

 

17.20-3 

 
 
 
 
 

14 
 
 

13 
 
 
 
 

11 

1. är tillståndspliktig enligt 1 §, eller 
2. medför utsläpp av avloppsvatten och utsläpp 
till luft av högst 3 ton flyktiga organiska före-
ningar per kalenderår. 
 
- Annan beredning än förbehandling eller färg-
ning av mer än 2500 ton textilmaterial per kalen-
derår. 
- Förbehandling eller färgning av mer än 1000 
ton men högst 2500 ton textilfibrer eller textilier 
per kalenderår eller för annan beredning av mer 
än 1000 ton men högst 2500 ton textilmaterial 
per kalenderår. 
- Förbehandling eller färgning av mer än 200 ton 
men högst 1000 ton textilfibrer eller textilier per 
kalenderår eller för annan beredning av mer än 
200 ton men högst 1 000 ton textilmaterial per 
kalenderår. 

6 kap 3 §  17.30 5 C Anläggning för förbehandling, färgning eller an-
nan beredning av mer än 10 ton men högst 200 
ton textilmaterial per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 1 §. 

- 17.3001 3 U Anläggning för förbehandling, färgning eller an-
nan beredning av högst 10 ton textilmaterial per 
kalenderår. 
 

    PÄLS, SKINN OCH LÄDER 
 7 kap 1 § 18.10-i 18  B Anläggning för garvning av mer än 12 ton hudar 

eller skinn per dygn eller mer än 3 000 ton hudar 
eller skinn per kalenderår. 

7 kap 2 § 18.20 18 B Anläggning för garvning av mer än 100 ton men 
högst 3 000 ton hudar eller skinn per kalenderår 
eller för annan beredning av mer än 100 ton hu-
dar eller skinn. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

7 kap 3 § 18.30 
 
 

5 
 
 

C Anläggning för garvning eller annan beredning 
av mer än 2 ton men högst 100 ton hudar eller 
skinn per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 1 §. 

- 18.3001 1 U Anläggning för garvning eller annan beredning 
av högst 2 ton hudar eller skinn per kalenderår. 

    TRÄVAROR 
    Kemikaliebehandling av trä och träprodukter 

8 kap 1 § 20.05-i 10 B Anläggning för behandling av trä eller träproduk-
ter med kemikalier med en produktion av 
mer än 75 kubikmeter behandlat trä eller träpro-
dukter per dygn eller mer än 18 750 kubikmeter 
behandlat trä eller träprodukter per kalenderår. 
Tillståndsplikt gäller inte om verksamheten end-
ast avser behandling mot blånadssvamp. 

8 kap 2 § 20.10 8 C Anläggning för behandling av trä eller träproduk-
ter med kemikalier med en produktion av 
högst 75 kubikmeter behandlat trä eller träpro-
dukter per dygn eller högst 18 750 kubikmeter 
behandlat trä eller träprodukter per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
endast avser behandling mot blånadssvamp. 

    Sågning, hyvling och svarvning av trä 
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8 kap 3 § 20.20 
 
 
 
 

20.20-1 

20.20-2 

 

20.20-3 

 
 
 
 
 

17 
14 

 
11 

 

B Sågverk eller annan anläggning för tillverkning 
av träprodukter genom sågning, hyvling eller 
svarvning för en produktion av mer än 70 000 
kubikmeter per kalenderår. 
 
- Mer än 500 000 kubikmeter per kalenderår. 
- Mer än 200 000 kubikmeter men högst 500 000 
kubikmeter per kalenderår. 
- Mer än 70 000 kubikmeter men högst 200 000 
kubikmeter per kalenderår. 

8 kap 4 § 20.30 
 
 
 
 
 
 

20.30-1 

 

20.30-2 

 
 
 
 
 
 
 

9 
 

7 

C Sågverk eller annan anläggning för tillverkning 
av träprodukter genom sågning, hyvling eller 
svarvning för en produktion av mer än 6 000 ku-
bikmeter per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 3 §. 
 
- Mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000 
kubikmeter per kalenderår. 
- Mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 000 ku-
bikmeter per kalenderår. 

- 20.3001 3 U Sågverk eller annan anläggning för tillverkning 
av träprodukter genom sågning, hyvling eller 
svarvning för en produktion av mer än 500 ku-
bikmeter men högst 6 000 kubikmeter per kalen-
derår. 

 20.3002 1 U Sågverk eller annan anläggning för tillverkning 
av träprodukter genom sågning, hyvling eller 
svarvning för en produktion av högst 500 kubik-
meter per kalenderår. 

    Träbaserade bränslen och bränslen av jord-
bruksprodukter 
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8 kap 5 § 20.40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.40-1 

 

 

20.40-2 

 

 

 

20.40-3 

 

 

 

20.40-4 

 

 

20.40-5 

 

 

 

20.40-6 

 

 

 

20.40-7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 

7 
 
 
 

4 
 
 
 

8 
 
 

7 
 
 
 

4 
 
 
 

5 

C Anläggning för framställning eller bearbetning 
av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter 
som är baserade på skogs- eller jordbruksproduk-
ter, i form av 
1. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, base-
rad på mer än 1 000 kubikmeter fast mått eller 
3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår, 
eller 
2. pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 
kubikmeter råvara per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte tillfällig flisning. 
 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik-
nande, baserad på mer än 100 000 kubikmeter 
fast mått per kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik-
nande, baserad på mer än 10 000 kubikmeter 
men högst 100 000 kubikmeter fast mått per ka-
lenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik-
nande, baserad på mer än 1 000 kubikmeter men 
högst 10 000 kubikmeter fast mått per kalen-
derår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik-
nande, baserad på mer än 150 000 kubikmeter 
löst mått råvara per kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik-
nande, baserad på mer än 20 000 kubikmeter 
men högst 150 000 kubikmeter löst mått råvara 
per kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik-
nande, baserad på mer än 3 000 kubikmeter men 
högst 20 000 kubikmeter löst mått råvara per ka-
lenderår. 
- I form av pellets eller briketter, baserad på mer 
än 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår. 

- 20.4001 1 U Anläggning för framställning eller bearbetning 
av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter 
som är baserade på skogs- eller jordbruksproduk-
ter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik-
nande, baserad på högst 1 000 kubikmeter fast 
mått per kalenderår. 

- 20.4002 1 U Anläggning för framställning eller bearbetning 
av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter 
som är baserade på skogs- eller jordbruksproduk-
ter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik-
nande, baserad på högst 3 000 kubikmeter löst 
mått råvara per kalenderår. 

- 20.4003 1 U Anläggning för framställning eller bearbetning 
av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter 
som är baserade på skogs- eller jordbruksproduk-
ter, i form av pellets eller briketter, baserad på 
högst 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår. 

    Träbaserade skivor, fanér, plywood och spån 
8 kap 6 § 20.50-i 18 B Anläggning med en produktion av mer än 600 

kubikmeter per dygn eller mer än 150 000 kubik-
meter per kalenderår av OSB-skivor, träfiberski-
vor eller spånskivor. 

8 kap 7 § 20.60 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

C Anläggning för tillverkning av 
1. fanér eller plywood, eller 
2. högst 600 kubikmeter per dygn eller högst 150 
000 kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, 
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20.60-1 

20.60-2 

 

 

 

20.60-3 

 
 

9 
9 
 
 
 

7 
 

 

träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter 
av spån. 
 
-fanér eller plywood 
- mer än 500 kubikmeter men högst 150 000 ku-
bikmeter per kalenderår av OSB-skivor, träfiber-
skivor, spånskivor eller andra produkter av spån. 
- högst 500 kubikmeter per kalenderår av OSB-
skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra pro-
dukter av spån. 

    Lagring av timmer 
8 kap 8 § 20.70 

 
 
 
 
 
 
 
 

20.70-1 

 

 

20.70-2 

 

 

 

 

20.70-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 

8 
 
 
 
 

7 

B Anläggning för lagring av 
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått 
under bark (m³ fub) på land med begjutning av 
vatten, eller 
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått 
under bark (m³ fub) i vatten. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
anmälningspliktig enligt 10 §. 
 
- 1. mer än 200 000 kubikmeter på land med be-
gjutning av vatten, eller 
2. mer än 100 000 kubikmeter i vatten. 
-1. Mer än 80 000 kubikmeter men högst 
200 000 kubikmeter på land med begjutning av 
vatten, eller 
2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000 
kubikmeter i vatten. 
- 1. Mer än 20 000 kubikmeter men högst 80 000 
kubikmeter med begjutning av vatten, eller 
2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000 
kubikmeter i vatten. 

8 kap 9§  20.80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.80-1 

 

20.80-2 

 

20.80-3 

 

20.80-4 

 

20.80-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 

5 
 

3 
 

7 
 

5 

C Anläggning för lagring av 
1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått un-
der bark (m³ fub), om lagringen sker på land utan 
vattenbegjutning, 
2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under 
bark (m³ fub), om lagringen sker på land med 
vattenbegjutning och inte är tillståndspliktig en-
ligt 8 §, eller 
3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under 
bark (m³ fub) i vatten, om lagringen inte är till-
ståndspliktig enligt 8 §. 
 
- Mer än 10 000 kubikmeter men högst 20 000 
kubikmeter på land med vattenbegjutning 
- Mer än 500 kubikmeter men högst 10 000 ku-
bikmeter på land med vattenbegjutning. 
- Mer än 2 000 kubikmeter på land utan vattenbe-
gjutning. 
- Mer än 5 000 kubikmeter men högst 10 000 ku-
bikmeter i vatten. 
- Mer än 500 kubikmeter men högst 5 000 kubik-
meter i vatten. 

- 20.8001 3 U Anläggning för lagring av mer än 500 kubikme-
ter timmer men högst 2000 kubikmeter fast mått 
under bark (m3 fub), om lagringen sker på land 
utan vattenbegjutning. 

- 20.8002 1 U Anläggning för lagring av högst 500 kubikmeter 
timmer fast mått under bark (m3 fub) i vatten. 

8 kap 10 § 20.90 3 C Anläggning för lagring av timmer som inte sker i 
eller nära vattentäkt, om lagringen har pågått mer 
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än sex veckor, behövs med anledning av storm 
eller orkan och omfattar 
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått 
under bark (m3 fub) på land med begjutning av 
vatten, eller 
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått 
under bark (m3 fub) i vatten. 

- 20.9001 1 U Anläggning för lagring av timmer som inte sker i 
eller nära vattentäkt, om lagringen har pågått mer 
än sex veckor, behövs med anledning av storm 
eller orkan och omfattar 
1. högst 20 000 kubikmeter timmer fast mått un-
der bark (m3 fub) på land med begjutning av vat-
ten, eller 
2. högst 10 000 kubikmeter timmer fast mått un-
der bark (m3 fub) i vatten. 

    Behandling av blånadssvamp 
8 kap 11 § 20.91 6 C Anläggning för behandling av trä och träproduk-

ter mot blånadssvamp. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 eller 
2 §. 

    MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR 
9 kap 1 § 21.10-i  

 
 
 

21.10-i1 

 

21.10-i2 

 

21.10-i3 

 

21.10-i4 

 

21.10-i5 

 
 
 
 

25 
 

22 
 

18 
 

19 
 

16 

A Anläggning för framställning i industriell skala 
av pappersmassa av trä, returfiber eller andra fi-
brösa material. 
 
- Mer än 300 000 ton massa (sulfat/sulfit) med 
blekning per kalenderår. 
- Högst 300 000 ton massa (sulfat/sulfit) med 
blekning per kalenderår. 
- Massa (sulfat/sulfit) utan blekning per kalen-
derår. 
- Mer än 200 000 ton massa (mekanisk/kemi-
mekanisk) per kalenderår. 
- Högst 200 000 ton massa (mekanisk/kemi-
mekanisk) per kalenderår. 

- 21.1001 4 U Anläggning för framställning av pappersmassa 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
1§ 

9 kap 2§ 21.30-i 15 A Anläggning för framställning av mer än 20 ton 
per dygn eller mer än 7 300 ton per kalenderår av 
papper, papp eller kartong. 

9 kap 3 § 21.40 9 B Anläggning för framställning i industriell skala 
av högst 20 ton per dygn eller högst 7 300 ton 
per kalenderår av papper, papp eller kartong. 

- 21.4001 3 U Anläggning för framställning av papper, papp el-
ler kartong om verksamheten inte är tillstånds-
pliktig enligt 1 eller 2§. 
 

    FOTOGRAFISK OCH GRAFISK  
PRODUKTION 

10 kap 1 § 22.10 9 C Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heat-
setfärg. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 19 
kap. 2, 3 eller 4 §. 

10 kap 2 § 22.20 5 C Anläggning med tillverkning av metallklichéer. 
10 kap 3 § 22.30 8 B Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten 

där mer än 50 000 kvadratmeter fotografiskt 
material i form av film eller papperskopior fram-
kallas per kalenderår. 



Uppdaterad 2017-05-19 

Lagrum 
i MPF 

VK/ 
KK AK PN Beskrivning 

10 kap 4 § 22.40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22.40-1 

 

 

22.40-2 

 

 

22.40-3 
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C Anläggning  
1. utan utsläpp av processavloppsvatten där mer 
än 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i 
form av film eller papperskopior framkallas per 
kalenderår, eller 
2. med utsläpp av processavloppsvatten där mer 
än 5 000 kvadratmeter fotografiskt material i 
form av film eller papperskopior framkallas per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillstånds-
pliktig enligt 3 §. 
 
- Utan utsläpp av processavloppsvatten där mer 
än 50 000 kvadratmeter framkallas per kalen-
derår. 
- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer 
än 15 000 kvadratmeter men högst 50 000 
kvadratmeter framkallas per kalenderår. 
- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer 
än 5 000 kvadratmeter men högst 15 000 
kvadratmeter framkallas per kalenderår. 

- 22.4001 2 U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten 
där mer än 15 000 kvadratmeter men högst  
50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form 
av film eller papperskopior framkallas per kalen-
derår. 

- 22.4002 1 U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten 
där mer än 5 000 kvadratmeter men högst 15 000 
kvadratmeter fotografiskt material i form av film 
eller papperskopior framkallas per kalenderår. 

- 22.4003 1 U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten 
där högst 5 000 kvadratmeter fotografiskt 
material i form av film eller papperskopior fram-
kallas per kalenderår. 

- 22.4004 2 U Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten 
där mer än 1 000 kvadratmeter men högst 5 000 
kvadratmeter fotografiskt material i form av film 
eller papperskopior framkallas per kalenderår, 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
22.30. 

- 22.4005 1 U Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten 
där högst 1 000 kvadratmeter fotografiskt 
material i form av film eller papperskopior fram-
kallas per kalenderår. 

    STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE 
PETROLEUMPRODUKTER OCH KÄRN-
BRÄNSLE 

11 kap 1 §  23.05 25 A Anläggning för överföring av bituminös skiffer 
till gas- eller vätskeform. 

11 kap 2 § 23.10-i  19 A Anläggning för tillverkning av koks. 

11 kap 3 § 23.11-i 25 A Anläggning för förgasning eller förvätskning av 
kol. 
 

11 kap 4 § 23.12-i 28 A Anläggning för framställning av kol (hårt kol). 
 

11 kap 5 § 23.13 28 A Anläggning för tillverkning av grafit som inte är 
tillståndspliktig enligt 17 kap 4 §. 

11 kap 6 § 23.20 19 B Anläggning för tillverkning av produkter ur kol, 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
2, 3, 4 eller 5 § eller 17 kap. 4 §. 

11 kap 7 § 23.30 
 
 

 
 
 

A Anläggning för raffinering av mineralolja eller 
gas. 
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23.30-1 

 

23.30-2 

32 
 

28 

- Mer än 500 000 ton per kalenderår. 
 
- Högst 500 000 ton per kalenderår. 
 

11 kap 8 § 23.40 16 A Anläggning för 
1. upparbetning av bestrålat kärnbränsle, 
2. framställning eller anrikning av kärnbränsle, 
eller 
3. behandling, lagring eller slutförvaring av be-
strålat kärnbränsle. 

11 kap 9 § 23.50 16 A Behandling eller lagring av obestrålat kärn-
bränsle. 

    KEMISKA PRODUKTER 
    Organiska kemikalier 

12 kap 1 § 24.01-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 
enkla kolväten per kalenderår 

12 kap 2 § 24.02-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton 
enkla kolväten per kalenderår 

12 kap 3 § 24.03-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 
syreinnehållande organiska föreningar per kalen-
derår 

12 kap 4 § 24.04-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton 
syreinnehållande organiska föreningar per kalen-
derår 

12 kap 5 § 24.05-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 
svavelinnehållande organiska föreningar per kalen-
derår 

12 kap 6 § 24.06-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton 
svavelinnehållande organiska föreningar per kalen-
derår 

12 kap 7 § 24.07-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 
kväveinnehållande organiska föreningar per kalen-
derår 

12 kap 8 § 24.08-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton 
kväveinnehållande organiska föreningar per kalen-
derår 

12 kap 9 § 24.09-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 
fosforinnehållande organiska föreningar per kalen-
derår 

12 kap 10 § 24.10-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton 
fosforinnehållande organiska föreningar per kalen-
derår 

12 kap 11 § 24.11-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 
halogenerade kolväten per kalenderår 

12 kap 12 § 24.12-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton 
halogenerade kolväten per kalenderår 

12 kap 13 § 24.13-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 
metallorganiska föreningar per kalenderår 

12 kap 14 § 24.14-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton 
metallorganiska föreningar per kalenderår 
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12 kap 15 § 24.15-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 
plaster per kalenderår 

12 kap 16 § 24.16-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton 
plaster per kalenderår 

12 kap 17 § 24.17-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 
syntetgummi per kalenderår 

12 kap 18 § 24.18-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton 
syntetgummi per kalenderår 

12 kap 19 § 24.19-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 
färgämnen eller pigment per kalenderår 

12 kap 20 § 24.20-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton 
färgämnen eller pigment per kalenderår 

12 kap 21 § 24.21-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 
ytaktiva ämnen eller tensider per kalenderår 

12 kap 22 § 24.22-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton 
ytaktiva ämnen eller tensider per kalenderår 

    Oorganiska kemikalier 
12 kap 23 § 24.23-i 30 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-

aktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 
gaser per kalenderår 

12 kap 24 § 24.24-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton 
gaser per kalenderår 

12 kap 25 § 24.25-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 
syror per kalenderår 

12 kap 26 § 24.26-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton 
syror per kalenderår 

12 kap 27 § 24.27-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 
baser per kalenderår 

12 kap 28 § 24.28-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton 
baser per kalenderår 

12 kap 29 § 24.29-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 
salter per kalenderår 

12 kap 30 § 24.30-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton 
salter per kalenderår 

12 kap 31 § 24.31-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 
icke-metaller, metalloxider eller andra oorganiska 
föreningar per kalenderår 

12 kap 32 § 24.32-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton 
icke-metaller, metalloxider eller andra oorganiska 
föreningar per kalenderår 

    Gödselmedel 
12 kap 33 § 24.33-i 30 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-

aktion i industriell skala per kalenderår tillverka 
mer än 20 000 ton enkla eller sammansatta gödsel-
medel baserade på fosfor, kväve eller kalium 

12 kap 34 § 24.34-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala per kalenderår tillverka 
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högst 20 000 ton enkla eller sammansatta gödsel-
medel baserade på fosfor, kväve eller kalium 

    Växtskyddsmedel och biocider 
12 kap 35 § 24.35-i 30 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-

aktion i industriell skala tillverka mer än 1 000 ton 
växtskyddsmedel eller biocider per kalenderår 

12 kap 36 § 24.36-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka högst 1 000 ton 
växtskyddsmedel eller biocider per kalenderår 

12 kap 37 § 24.37 26 B Anläggning för tillverkning i industriell skala av bi-
otekniska organismer för bekämpningsändamål 

    Läkemedel 
12 kap 38 § 24.38-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-

aktion i industriell skala tillverka mer än 1 000 ton 
läkemedel, även mellanprodukter, per kalenderår 

12 kap 39 § 24.39-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka högst 1 000 ton 
läkemedel, även mellanprodukter, per kalenderår 

12 kap 40 § 24.40 
 
 
 
 
 
 

24.40-1 
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C Anläggning för att genom endast fysikaliska pro-
cesser tillverka läkemedel (farmaceutisk tillverk-
ning). 
Anmälningsplikten gäller inte apotek eller sjuk-
hus eller om verksamheten är tillståndspliktig en-
ligt 19 kap 3 §. 
 
- Mer än 100 ton kalenderår. 
- Mer än 10 ton men högst 100 ton per kalen-
derår. 
- Mer än 500 kg men högst 10 ton per kalen-
derår. 
- Högst 500 kg per kalenderår. 

12 kap 41 § 24.41 8 C Anläggning för behandling av mellanprodukter. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon 
av 1-40 eller 42-47 §§. 

    Sprängämnen 
12 kap 42 § 24.42-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka mer än 1 000 
ton sprängämnen per kalenderår 

12 kap 43 § 24.43-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000 
ton sprängämnen per kalenderår 

    Annan kemisk tillverkning 
12 kap 44 § 24.44 8 C Anläggning för att genom kemiska eller biolo-

giska reaktioner yrkesmässigt tillverka organiska 
eller oorganiska ämnen, i försöks-, pilot- eller la-
boratorieskala eller annan icke industriell skala. 

12 kap 45 § 24.45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B Anläggning för att genom endast fysikaliska pro-
cesser i industriell skala tillverka 
1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter, 
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur bi-
ologiskt material, 
3. sprängämnen, 
4. pyrotekniska artiklar, eller 
5. ammunition. 
Tillståndsplikten gäller inte 
1. tillverkning av mindre än 100 ton per kalen-
derår, om det i verksamheten inte används eller 
tillverkas någon kemisk produkt som 
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemi-
kalieinspektionen är klassificerad eller uppfyller 
kriterierna för att klassificeras med de riskfraser 
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som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”gif-
tig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”muta-
gen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, 
eller 
b) enligt Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 
2008 om klassificering, märkning och förpack-
ning av ämnen och blandningar, ändring och 
upphävande av direktiven 67/548/EEG och 
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 
1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassifice-
ras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, 
”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kate-
gori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka expone-
ring kategori 1”, ”specifik organtoxicitet uppre-
pad exponering kategori 1”, ”frätande på huden 
kategori 1A”, ”frätande på huden kategori 1B”, 
”frätande på huden kategori 1C”, ”cancerogenitet 
kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, 
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i 
könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könscel-
ler kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kate-
gori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, ”reprodukt-
ionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön 
kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kate-
gori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori 
kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori kro-
nisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 
4” eller ”farligt för ozonskiktet”, 
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverk-
ningen uppgår till högst 1 000 ton per kalenderår, 
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kropps-
vårds-, kosmetik- eller hygienprodukter, om till-
verkningen uppgår till högst 2 000 ton per kalen-
derår, 
4. tillverkning av gasformiga kemiska produkter 
genom destillation, eller 
5. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 
kap. 
 
-verksamheten avser gas- eller vätskeformiga ke-
miska produkter 
-verksamheten avser läkemedelssubstanser 
-verksamheten avser sprängämnen 
-verksamheten avser pyrotekniska artiklar 
-verksamheten avser ammunition 

12 kap 46 § 24.46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 
Anläggning för att genom endast fysikaliska pro-
cesser i industriell skala tillverka 
1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt 
material, 
2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
45 §,  
3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kropps-
vårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per ka-
lenderår, om verksamheten inte är tillståndsplik-
tig enligt 45 §, 
4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produk-
ter per kalenderår, om tillverkningen sker genom 
destillation, eller 
5. andra kemiska produkter, om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 45 §. 
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Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §. 
 
- Mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, el-
ler mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produk-
ter per kalenderår genom destillation, eller till-
verkning av andra kemiska produkter. 
- Naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt 
material. 
- Mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton rengö-
ringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 
hygienprodukter per kalenderår. 
- Mer än 10 ton men högst 1 000 ton rengörings-
medel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygien-
produkter per kalenderår. 

- 24.4601 4 U Anläggning för att genom endast fysikaliska pro-
cesser i industriell skala tillverka högst 10 ton färg 
eller lack per kalenderår. 

- 24.4602 2 U Anläggning för att genom endast fysikaliska pro-
cesser i industriell skala tillverka högst 10 ton ren-
göringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 
hygienprodukter per kalenderår. 

- 24.4603 4 U Anläggning för att genom endast fysikaliska pro-
cesser i industriell skala tillverka högst 5 000 ton 
gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om 
tillverkningen sker genom destillation. 

12 kap 47 § 24.47 8 C Anläggning för att genom endast fysikaliska pro-
cesser, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala el-
ler annan icke industriell skala, yrkesmässigt till-
verka 
1. sprängämnen, 
2. pyrotekniska artiklar, 
3. ammunition, 
4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, 
5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kropps-
vårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per ka-
lenderår, eller 
6. andra kemiska produkter. 

- 24.4701 4 U Anläggning för att genom endast fysikaliska pro-
cesser, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller 
annan icke industriell skala, yrkesmässigt tillverka 
1. högst 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller 
2. högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, 
kosmetik eller hygienprodukter per kalenderår 

    GUMMI OCH PLASTVAROR 
13 kap 1 § 25.10 

 
 
 
 
 
 

25.10-1 

 

25.10-2 

 
 
 
 
 
 
 

16 
 

12 
 

B Anläggning för att genom vulkning tillverka 
gummivaror, om produktionen baseras på mer än 
2 000 ton ovulkad gummiblandning per kalen-
derår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §. 
 
- Mer än 10 000 ton ovulkad gummiblandning 
per kalenderår. 
- Mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton ovul-
kad gummiblandning per kalenderår. 
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13 kap 2 § 25.11 
 
 
 
 
 
 

25.11-1 

 

25.11-2 

 

25.11-3 

 

25.11-4 

 
 
 
 
 
 
 

10 
 

8 
 

6 
 

4 
 

C Anläggning för att genom vulkning tillverka 
gummivaror, om produktionen baseras på mer än 
1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 § el-
ler 19 kap. 3 eller 4 §. 
 
- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår. 
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår. 
- Mer än 50 ton men högst 100 ton ovulkad gum-
miblandning per kalenderår. 
- Mer än 1 ton men högst 50 ton ovulkad gummi-
blandning per kalenderår. 

- 25.1101 1 U Anläggning för att genom vulkning tillverka 
gummivaror, om produktionen baseras på högst 
1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 

13 kap 3 § 25.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.20-1 

 

 

25.20-2 

 

 

 

 

25.20-3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 

10 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 

B Anläggning för att genom ytterligare polymeri-
sation tillverka produkter av 
1. polyuretan utan användning av toluendiisocy-
anat, om produktionen baseras på mer än 200 ton 
plastråvara per kalenderår, 
2. polyuretan med användning av toluendiisocy-
anat, om produktionen baseras på mer än 20 ton 
plastråvara per kalenderår, eller 
3. annan plast, om produktionen baseras på mer 
än 20 ton plastråvara per kalenderår. 
 
- Polyuretan utan användning av toluendiisocy-
anat, om produktionen baseras på mer än 200 ton 
plastråvara per kalenderår. 
- Polyuretan med användning av toluendiisocy-
anat, om produktionen baseras på mer än 500 ton 
plastråvara per kalenderår, eller annan plast om 
produktionen baseras på mer än 500 ton plast-
råvara per kalenderår. 
- Polyuretan med användning av toluendiisocy-
anat, om produktionen baseras på mer än 20 ton 
men högst 500 ton plastråvara per kalenderår, el-
ler annan plast om produktionen baseras på mer 
än 20 men högst 500 ton plastråvara per kalen-
derår. 

13 kap 4 § 25.30 6 C Anläggning för att genom ytterligare polymeri-
sation tillverka produkter av plast, om 
1. produktionen baseras på mer än 1 ton plast-
råvara per kalenderår, och 
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt  
3 §. 

- 25.3001 1 U Anläggning för att genom ytterligare polymeri-
sation tillverka produkter av plast, om produkt-
ionen baseras på högst 1 ton plastråvara per ka-
lenderår. 

13 kap 5 § 25.40 8 B Anläggning för flamlaminering med plast. 
13 kap 6 § 25.50 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C  Anläggning där produktionen baseras på mer än 
1 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar 
ytterligare polymerisation, för 
1. tillverkning av produkter av plast förutom end-
ast mekanisk montering eller mekanisk bearbet-
ning, eller 
2. beläggning eller kalandrering med plast. 
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25.50-1 
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25.50-4 

 

25.50-5 

 

 

25.50-6 

 

 

25.50-7 

 

 

25.50-8 

 
 

7 
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5 
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3 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt 
19 kap. 3 eller 4 §. 
 
- Mer än 200 ton plastråvara per kalenderår. 
- Mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara 
per kalenderår. 
- Mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara per 
kalenderår. 
- Mer än 20 ton plastråvara per kalenderår för be-
läggning eller kalandrering med plast. 
- Mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara per 
kalenderår för beläggning eller kalandrering med 
plast. 
- Mer än 5 ton men högst 10 ton plastråvara per 
kalenderår för beläggning eller kalandrering med 
plast. 
- Mer än 3 ton men högst 5 ton plastråvara per 
kalenderår för beläggning eller kalandrering med 
plast. 
- Mer än 1 ton men högst 3 ton plastråvara per 
kalenderår för beläggning eller kalandrering med 
plast. 

- 25.5001 1 U Anläggning där produktionen baseras på högst 1 
ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar 
ytterligare polymerisation, för tillverkning av 
produkter av plast förutom endast mekanisk 
montering eller mekanisk bearbetning. 

- 25.5002 1 U Anläggning där produktionen baseras på högst 1 
ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar 
ytterligare polymerisation, för beläggning eller 
kalandrering med plast. 

    MINERALISKA PRODUKTER 
    Glas, glasvaror och keramiska produkter 

14 kap 1 § 26.05-i 14 B Anläggning för tillverkning av glas inklusive 
glasfiber med smältning av mer än 20 ton per 
dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår. 

14 kap 2 § 26.10-i 14 B Anläggning för smältning av mineraler, inklusive 
tillverkning av mineralull, med smältning av mer 
än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per ka-
lenderår. 

- 26.1001 5 U Anläggning för tillverkning av varor av glasfiber. 
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14 kap 3 § 26.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.20-1 

 

 

26.20-2 

 

 

26.20-3 

 

 

26.20-4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 

8 
 
 

11 
 
 

8 
 

B Anläggning för tillverkning av glas eller glasva-
ror som omfattar blandning av glasråvaror 
(mäng), smältning eller syrabehandling av glas, 
om verksamheten innebär att 
1. mer än 5 ton glasråvaror med tillsats av bly- 
eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, 
eller 
2. mer än 500 ton andra glasråvaror förbrukas per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 
 
- Mer än 1 000 ton glasråvaror med tillsats av 
bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalen-
derår. 
- Mer än 5 ton men högst 1 000 ton glasråvaror 
med tillsats av bly- eller arsenikföreningar för-
brukas per kalenderår. 
- Mer än 2 000 ton andra glasråvaror (än sådana 
med tillsats av bly- eller arsenikföreningar) för-
brukas per kalenderår. 
- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton andra glas-
råvaror (än sådana med tillsats av bly- eller arse-
nikföreningar) förbrukas per kalenderår. 

14 kap 4 § 26.30 5 C Anläggning för tillverkning av glas eller glasva-
ror som omfattar blandning av glasråvaror 
(mäng), smältning eller syrabehandling av glas, 
om verksamheten innebär att 
1. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats 
av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per ka-
lenderår, eller 
2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per 
kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 1, 2 eller 3 §. 

- 26.3001 2 U Anläggning för tillverkning av glas eller glasva-
ror som omfattar blandning av glasråvaror 
(mäng), smältning eller syrabehandling av glas, 
om verksamheten innebär att 
1. högst 500 kilogram glasråvaror med tillsats av 
bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalen-
derår, eller 
2. högst 5 ton andra glasråvaror förbrukas per ka-
lenderår. 

14 kap 5 § 26.40 8 C Anläggning för tillverkning av glasfiber. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 1 §. 

14 kap 6 § 26.50-i 11 B Anläggning för att tillverka keramiska produkter 
genom bränning, särskilt takpannor, tegel, eldfast 
sten, kakel, stengods eller porslin, med en 
1. produktion av mer än 75 ton per dygn eller 
mer än 18 750 ton per kalenderår, eller 
2. ugnskapacitet på mer än fyra kubikmeter och 
med en satsningsdensitet på mer än 300 kilogram 
per kubikmeter. 

14 kap 7 § 26.51 11 B Anläggning för att genom bränning tillverka mer 
än 50 ton keramiska produkter per kalenderår, 
om glasyr med tillsats av tungmetaller används. 

- 26.5101 3 U Anläggning för att genom bränning tillverka 
högst 50 ton keramiska produkter per kalenderår, 
om glasyr med tillsats av tungmetaller används. 

14 kap 8 § 26.60 9 C Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton 
keramiska produkter per kalenderår 
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Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 6 eller 7 §. 

- 26.6001 2 U Anläggning för tillverkning av högst 100 ton ke-
ramiska produkter per kalenderår. 

    Cement, betong, kalk, krita och gips 
14 kap 9 § 26.70-i 27 A Anläggning för att 

1. i roterugn tillverka mer än 500 ton per dygn 
eller mer än 125 000 ton cement per kalenderår, 
eller 
2. i annan ugn tillverka mer än 50 ton per dygn 
eller mer än 12 500 ton cement per kalenderår. 

- 26.7001 4 U Anläggning för att 
1. i roterugn tillverka högst 125 000 ton cement 
per kalenderår, eller 
2. i annan ugn tillverka högst 12 500 ton cement 
per kalenderår. 

14 kap 10 § 26.80 27 B Anläggning för tillverkning av cement. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 9 §. 

14 kap 11 § 26.90-i 10 B Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 
ton kalk per dygn eller mer än 12 500 ton kalk 
per kalenderår. 

14 kap 12 § 26.100 8 C Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, 
krita eller kalkprodukter per kalenderår 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 9, 10 eller 11 §. 

- 26.10001 3 U Anläggning för tillverkning av kalk, krita eller 
kalkprodukter för en produktion på högst 5 ton 
per kalenderår. 

14 kap 13 §  26.110 6 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton 
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 
2. varor av betong, lättbetong eller cement per 
kalenderår. 

- 26.11001 3 U Anläggning för tillverkning av högst 500 ton 
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 
2. varor av betong, lättbetong eller cement per 
kalenderår. 

14 kap 14 § 26.120 9 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton 
varor av gips per kalenderår. 

- 26.12001 3 U Anläggning för tillverkning av högst 500 ton va-
ror av gips per kalenderår. 

    Andra mineraliska produkter 
14 kap 15 § 26.130-i 15 B Anläggning för tillverkning av asbest eller av as-

bestbaserade produkter. 
14 kap 16 § 26.140 15 B Anläggning för behandling eller omvandling av 

asbest. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 15 § eller 4 kap. 16 §. 

14 kap 17 § 26.150 
 
 
 
 
 
 

26.150-1 

 

26.150-2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

8 
 

7 
 

C Asfaltverk eller oljegrusverk 
1. som ställs upp inom område med detaljplan el-
ler områdesbestämmelser, eller 
2. som ställs upp utanför område med detaljplan 
eller områdesbestämmelser i mer än 90 kalender-
dagar under en tolvmånadersperiod. 
 
- Inom område med detaljplan eller områdesbe-
stämmelser. 
- Utanför område med detaljplan eller områdes-
bestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under 
en tolvmånadersperiod. 
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- 26.15001 1 U Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utan-
för område med detaljplan eller områdesbestäm-
melser i högst 90 kalenderdagar under en tolvmå-
nadersperiod. 

14 kap 18 § 26.160 5 C Anläggning för tillverkning av varor av asfalt 
14 kap 19 § 26.170-i 10 B Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 

ton per dygn eller mer än 12 500 ton magnesium-
oxid per kalenderår. 

 26.17001 5 U Anläggning för tillverkning i ugn av högst 
12 500 ton magnesiumoxid per kalenderår. 

14 kap 20 § 26.180 7 C Anläggning för tillverkning av konstgjorda mine-
ralfiber. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon 
annan bestämmelse i denna förordning 

    STÅL OCH METALL 
15 kap 1 § 27.10-i 

 
 
 
 
 

27.10-i1 

 

27.10-i2 

 

27.10-i3 

 

27.10-i4 

 
 
 
 
 
 

29 
 

24 
 

16 
 

14 

A Anläggning för att producera järn eller stål (pri-
mär eller sekundär produktion), med eller utan 
utrustning för kontinuerlig gjutning, om produkt-
ionen är mer än 2,5 ton per timme eller mer än 
21 900 ton per kalenderår. 
 
- Om produktionen överstiger 1 000 000 ton per 
kalenderår. 
- Om produktionen överstiger 100 000 ton men 
inte 1 000 000 ton per kalenderår. 
- om produktionen överstiger 21 900 ton men 
inte 100 000 ton per kalenderår. 
- Anläggning med induktionsugnar ESR-anlägg-
ning, om produktionen överstiger 21 900 ton per 
kalenderår. 

15 kap 2 § 27.20 
 
 
 
 
 
 
 

27.20-1 

27.20-2 

 
 
 
 
 
 
 
 

18 
16 

A Anläggning för att 
1. producera järn eller stål (primär eller sekundär 
produktion), eller 
2. behandla järnbaserade metaller genom varm-
valsning. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 eller 3 §. 
 
- Mer än 50 000 ton men högst 120 000 ton per 
kalenderår. 
- Högst 50 000 ton per kalenderår. 

15 kap 3 § 27.25-i 
 
 
 
 

27.25-i1 

 

27.25-i2 

 
 
 
 
 

26 
 

20 

A Anläggning för att behandla järnbaserade metal-
ler genom varmvalsning av mer än 20 ton råstål 
per timme eller mer än 175 200 ton råstål per ka-
lenderår. 
 
- Varmvalsning av mer än 500 000 ton råstål per 
kalenderår 
- Varmvalsning av mer än 175 200 ton men 
högst 500 000 ton råstål per kalenderår. 

15 kap 4 § 27.26-i 20 A Anläggning för att behandla järnbaserade metal-
ler genom hammarsmide, om slagenergin per 
hammare är mer än 50 kilojoule och den använda 
värmeeffekten är mer än 20 megawatt. 

15 kap 5 § 27.27-i 
 
 
 
 
 

27.27-i1 

 
 
 
 
 
 

16 

A Anläggning för att behandla järnbaserade metal-
ler genom att anbringa skyddsbeläggningar av 
smält metall med en inmatning av mer än 2 ton 
råstål per timme eller mer än 17 500 ton råstål 
per kalenderår. 
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- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält 
metall med en inmatning som överstiger 17 500 
ton råstål per kalenderår och varmförzinkning 
med en förbrukning av mer än 10 000 ton zink 
per kalenderår. 
- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält 
metall med en inmatning som överstiger 17 500 
ton råstål per kalenderår och varmförzinkning 
med en förbrukning av mer än 1 000 ton men 
högst 10 000 ton zink per kalenderår. 
- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält 
metall med en inmatning som överstiger 17 500 
ton råstål per kalenderår och varmförzinkning 
med en förbrukning av mer än 100 ton men högst 
1 000 ton zink per kalenderår. 
- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält 
metall med en inmatning som överstiger 17 500 
ton råstål per kalenderår och varmförzinkning 
med en förbrukning av högst 100 ton zink per 
kalenderår. 
- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av 
smält metall med en inmatning som överstiger  
17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp 
av mer än 10 000 m3 process- eller sköljvatten. 
- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av 
smält metall med en inmatning som överstiger  
17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp 
av mer än 1 000 m3 men högst 10 000 m3 pro-
cess- eller sköljvatten. 
- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av 
smält metall med en inmatning som överstiger  
17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp 
av mer än 100 m3 men högst 1 000 m3 process- 
eller sköljvatten. 
- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av 
smält metall med en inmatning som överstiger  
17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp 
av högst 100 m3 process- eller sköljvatten. 

15 kap 6 §  27.31 12 A Anläggning för att behandla järnbaserade metal-
ler genom kallvalsning av mer än 100 000 ton 
stål per kalenderår. 

15 kap 7 § 27.32 
 
 
 

27.32-1 

 

27.32-2 

 
 
 
 

13 
 

10 

B Anläggning för att behandla järnbaserade metal-
ler genom kallvalsning av högst 100 000 ton stål 
per kalenderår. 
 
- Mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per 
kalenderår. 
- Högst 20 000 ton per kalenderår. 

15 kap 8 § 27.40-i  
 

27.40-i1 

 

27.40-i2 

 

 

27.40-i3 

 

27.40-i4 

 

 
 
 

12 
 

11 
 
 

9 
 

7 
 

B Anläggning för att gjuta järn eller stål, om pro-
duktion är mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 
000 ton per kalenderår. 
- Mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår 
där form- eller gjutsand används. 
- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn el-
ler stål per kalenderår där form- eller gjutsand 
används. 
- Mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår 
där inte form- eller gjutsand används. 
- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn el-
ler stål per kalenderår där inte form- eller gjut-
sand används. 
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15 kap 9 § 27.50 
 
 
 
 
 

27.50-1 
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B Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, 
zink eller magnesium, om produktionen är mer 
än 500 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 eller 14 §. 
 
- 1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn el-
ler stål per kalenderår, eller 
2. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton alumi-
nium, zink eller magnesium per kalenderår. 
- 1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn el-
ler stål per kalenderår, eller 
2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton alumi-
nium, zink eller magnesium per kalenderår. 
- 1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn el-
ler stål per kalenderår, eller 
2. mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton alumi-
nium, zink eller magnesium per kalenderår. 
- 1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn el-
ler stål per kalenderår, eller 
2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton alumi-
nium, zink eller magnesium per kalenderår. 

15 kap 10 § 27.60 3 C Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, 
zink eller magnesium, om produktionen är mer 
än 10 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 8, 9 eller 14 §. 

- 27.6001 1 U Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, 
zink eller magnesium, om produktionen är högst 
10 ton per kalenderår. 
 

15 kap 11 §  27.70-i 
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A Anläggning för att av malm, koncentrat eller se-
kundärt råmaterial producera mer än 1 000 ton 
icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen 
sker genom metallurgiska, kemiska eller elektro-
lytiska processer. 
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 
 
- Av malm eller koncentrat producera mer än 80 
000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 
- Av malm eller koncentrat producera mer än 20 
000 ton men högst 80 000 ton icke-järnmetall per 
kalenderår. 
- Av malm eller koncentrat producera mer än 3 
000 ton men högst 20 000 ton icke-järnmetall per 
kalenderår. 
- Av malm eller koncentrat producera mer än 1 
000 ton men högst 3000 ton icke-järnmetall per 
kalenderår. 
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera 
mer än 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera 
mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår. 
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera 
mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår. 
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera 
mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår. 

15 kap 12 § 27.80-i 9 B Anläggning för att av malm, koncentrat eller se-
kundärt råmaterial producera högst 1 000 ton 
icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen 
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sker genom metallurgiska, kemiska eller elektro-
lytiska processer. 
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 

15 kap 13 § 27.100-i 
 
 
 
 
 

27.100-i1 

 

27.100-i2 

 

27.100-i3 

 

 
 
 
 
 
 

27 
 

23 
 

18 

A I gjuteri eller annan anläggning smälta eller le-
gera icke-järnmetaller, oavsett om metallerna är 
återvinningsprodukter eller inte, om produktion 
av bly eller kadmium är mer än 4 ton per dygn 
eller mer än 1 000 ton per kalenderår. 
 
- Mer än 50 000 ton bly eller kadmium per kalen-
derår. 
- Mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton bly el-
ler kadmium per kalenderår. 
- Mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton bly el-
ler kadmium per kalenderår. 

- 27.10001 4 U I gjuteri eller annan anläggning smälta eller le-
gera icke-järnmetaller, oavsett om metallerna är 
återvinningsprodukter eller inte, om produktion 
av bly eller kadmium är högst 1 000 ton per ka-
lenderår. 

15 kap 14 § 27.101-i 
 
 
 
 
 

27.101-i1 

27.101-i2 

 
 
 
 
 
 

21 
 

19 

B I gjuteri eller annan anläggning smälta eller le-
gera icke-järnmetaller, oavsett om metallerna är 
återvinningsprodukter eller inte, om produktion 
är mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton 
per kalenderår. 
 
- Mer än 20 000 ton metaller per kalenderår. 
- Mer än 5000 ton men högst 20 000 metaller per 
kalenderår. 

15 kap 15 § 27.110 
 
 
 
 
 
 

27.110-1 

 

27.110-2 

 
 
 
 
 
 
 

11 
 

9 

B Anläggning för att smälta eller legera icke-järn-
metaller, oavsett om metallerna är återvinnings-
produkter eller inte. 
 Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 13 eller 14 § eller endast 
avser gjuterier. 
 
- Mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton icke-
järnmetall eller återvinningsprodukter. 
- Högst 1 000 ton icke-järnmetall eller återvin-
ningsprodukter. 

15 kap 16 § 27.120 
 
 
 
 
 

27.120-1 

27.120-2 

 

27.120-3 

 

27.120-4 

 
 
 
 
 
 

26 
21 

 
13 

 
9 

B Anläggning för att yrkesmässig smälta eller raffi-
nera icke-järnmetall ur annan råvara 
och genom andra processer än de som anges i  
11–15 §§. 
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 
 
- Mer än 80 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per 
kalenderår. 
- Mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per ka-
lenderår. 
- Högst 3 000 ton per kalenderår. 

15 kap 17 § 27.130 
 
 
 
 
 

27.130-1 

27.130-2 

 

27.130-3 

 

 
 
 
 
 
 

22 
14 

 
11 

 

B Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, 
stål, zink, aluminium och magnesium, om pro-
duktionen är mer än 50 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §. 
 
- Mer än 20 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per 
kalenderår. 
- Mer än 3 000 ton men högst 10 000 ton per ka-
lenderår. 
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27.130-4 

 

27.130-5 

 

27.130-6 

9 
 

8 
 

7 

- Mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per ka-
lenderår. 
- Mer än 200 ton men högst 1 000 ton per kalen-
derår. 
- Mer än 50 ton men högst 200 ton per kalen-
derår. 

15 kap 18 § 27.140 4 C Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, 
stål, zink, aluminium och magnesium, om pro-
duktionen är mer än 1 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 13, 14 eller 17 §. 

- 27.14001 1 U Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, 
stål, zink, aluminium och magnesium, om pro-
duktionen är högst 1 ton per kalenderår. 

    METALL- OCH PLASTYTBEHAND-
LING, AVFETTNING OCH FÄRGBORT-
TAGNING 

16 kap 1 § 28.10-i 
 
 
 
 

28.10-i1 

 

28.10-i2 

 

 

28.10-i3 

 

 

28.10-i4 

 
 
 
 
 

13 
 

11 
 
 

8 
 
 

7 

B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbe-
handling av metall eller plast, om behandlingsba-
den har en sammanlagd volym av mer än 30 ku-
bikmeter. 
 
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 ku-
bikmeter men högst 10 000 kubikmeter avlopps-
vatten per kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 100 ku-
bikmeter men högst 1 000 kubikmeter avlopps-
vatten per kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till högst 100 kubik-
meter avloppsvatten per kalenderår. 

16 kap 2 § 28.20 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.20-1 

 

28.20-2 

 

 

28.20-3 

 

 

28.20-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 

9 
 
 

7 
 
 

7 

B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbe-
handling av metall eller plast, om 
1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym 
av mer än 1 kubikmeter men högst 30 kubikme-
ter, och 
2. verksamheten ger upphov till mer än 10 kubik-
meter avloppsvatten per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte betning med betpasta 
 
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 ku-
bikmeter men högst 10 000 kubikmeter avlopps-
vatten per kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 100 ku-
bikmeter men högst 1 000 kubikmeter avlopps-
vatten per kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 kubik-
meter men högst 100 kubikmeter avloppsvatten 
per kalenderår. 

16 kap 3 § 28.25 
 
 
 
 
 

28.25-1 

 

28.25-2 

 
 
 
 
 
 

4 
 

2 

C Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbe-
handling av metall eller plast. 
Anmälningsplikten gäller inte betning med bet-
pasta eller om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 1 eller 2 §. 
 
-om verksamheten ger upphov till mer än 1 ku-
bikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
-om verksamheten ger upphov till högst 1 kubik-
meter avloppsvatten per kalenderår. 

16 kap 4 § 28.30  B Anläggning för  
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28.30-1 

 

28.30-2 

 

28.30-3 

 

28.30-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 

9 
 

8 
 

7 

1. beläggning med metall på annat sätt än genom 
kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verk-
samheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår, eller 
2. våttrumling av annan metall än aluminium el-
ler stål, om verksamheten ger upphov till mer än 
10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte beläggning med me-
tall som sker med vakuummetod. 
 
- Mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår. 
- Mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 ku-
bikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
- Mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubik-
meter avloppsvatten per kalenderår. 
- Mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikme-
ter avloppsvatten per kalenderår. 

16 kap 5 § 28.40 4 C Anläggning för annan beläggning med metall än 
genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, 
om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubik-
meter avloppsvatten per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte beläggning med 
metall som sker med vakuummetod eller om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt  
4 §. 

- 28.4001 1 U Anläggning för 
1. beläggning med metall på annat sätt än genom 
kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verk-
samheten ger upphov till högst 1 kubikmeter av-
loppsvatten per kalenderår, eller  
2. våttrumling av annan metall än aluminium el-
ler stål, om verksamheten ger upphov till högst 
10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

16 kap 6 § 28.50 
 
 
 
 
 
 

28.50-1 

 

28.50-2 

 

 

28.50-3 

 

 

28.50-4 

 

 

28.50-5 

 

28.50-6 

 

 

28.50-7 

 

 

28.50-8 

 
 
 
 
 
 
 

12 
 

9 
 
 

7 
 
 

5 
 
 

9 
 

7 
 
 

5 
 
 

4 

B Anläggning för termisk ytbehandling i form av 
varmdoppning eller termisk sprutning med en 
metallförbrukning av mer än 2 ton per kalen-
derår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 15 kap. 3 §. 
 
- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per ka-
lenderår utan uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men 
högst 10 000 ton per kalenderår utan uppsamling 
och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 
1 000 ton per kalenderår utan uppsamling och fil-
ter. 
- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 
100 ton per kalenderår utan uppsamling och fil-
ter. 
- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per ka-
lenderår med uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men 
högst 10 000 ton per kalenderår med uppsamling 
och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 
1 000 ton per kalenderår med uppsamling och fil-
ter. 
- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 
100 ton per kalenderår med uppsamling och fil-
ter. 
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16 kap 7 § 28.71 1 C Blästra mer än 500 kvadratmeter yta. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är anmälningspliktig enligt 10 §. 

- 28.7101 1 U Blästra högst 500 kvadratmeter yta. 

16 kap 8 § 28.80 9 B Anläggning för att med kemiska eller termiska 
metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg från 
mer än 50 ton metallgods per kalenderår 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 eller 3 §. 

16 kap 9 § 28.90 7 C Anläggning för att med kemiska eller termiska 
metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 8 § eller 19 kap. 2 eller 
3 §. 

16 kap 10 § 28.95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.95-1 

 

28.95-2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 

4 

C Anläggning för 
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till 
mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalen-
derår, om verksamheten inte är en fordonstvätt 
eller tillståndspliktig enligt 19 kap. 2, 3, 4 eller 6 
§, 
2. betning med mer än 50 kilogram betpasta per 
kalenderår, om verksamheten ger upphov till av-
loppsvatten, 
3. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per 
kalenderår, 
4. våttrumling av mer än 1 ton metaller per ka-
lenderår eller härdning av mer än 1 ton gods per 
kalenderår, 
5. termisk ytbehandling med en metallförbruk-
ning av mer än 50 kilogram men högst 2 ton per 
kalenderår, eller 
6. metallbeläggning med vakuummetod med en 
metallförbrukning av mer än 500 kilogram per 
kalenderår. 
 
- Anläggning för produktion som omfattas av 
mer än två punkter ovan. 
- Anläggning för produktion som omfattas av 
högst två punkter ovan. 

- 28.9501 1 U Anläggning, som omfattas av någon eller några 
av följande punkter, för 
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till 
högst 10 kubikmeter avloppsvatten per kalen-
derår, om verksamheten inte är fordonstvätt eller 
tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna 
i 39.10-39.50, 
2. betning med högst 50 kilogram betpasta per 
kalenderår, om verksamheten ger upphov till av-
loppsvatten, 
3. blästring av högst 500 kvadratmeter yta per 
kalenderår, 
4. våttrumling av högst 1 ton metaller per kalen-
derår eller härdning av högst 1 ton gods per ka-
lenderår, 
5. termisk ytbehandling med en metallförbruk-
ning av högst 50 kilogram per kalenderår, eller 
6. metallbeläggning med vakuummetod, om me-
tallförbrukningen uppgår till högst 500 kilogram 
per kalenderår. 

    ELEKTRISKA ARTIKLAR 
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17 kap 1 § 31.10 26 A Anläggning för att tillverka batterier eller acku-
mulatorer som innehåller kadmium, bly eller 
kvicksilver. 

17 kap 2 § 31.20 15 B Anläggning för att tillverka batterier eller acku-
mulatorer som inte innehåller kadmium, bly eller 
kvicksilver. 

17 kap 3 § 31.30 5 C Anläggning för att tillverka eller reparera ljuskäl-
lor som innehåller kvicksilver. 

17 kap 4 § 31.40-i 28 A Anläggning för att tillverka grafitelektroder ge-
nom bränning eller grafitisering. 

17 kap 5 § 31.50 28 A Anläggning för att tillverka kol- eller grafite-
lektroder. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 4 §. 

17 kap 6 § 31.60 7 C Anläggning för att tillverka elektrisk tråd eller 
elektrisk kabel. 

    METALLBEARBETNING 
    Motorer, turbiner och reaktorer 

18 kap 1 §  34.10 7 C Anläggning för tillverkning av fler än 100 for-
donsmotorer per kalenderår. 

- 34.1001 2 U Anläggning för tillverkning av högst 100 for-
donsmotorer per kalenderår. 

18 kap 2 § 34.20 4 C Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer. 
    Motorfordon 

18 kap 3 § 34.30 
 
 
 
 
 
 

34.30-1 

 

34.30-2 

 

 

34.30-3 

 

 

34.30-4 

 

 

34.30-5 

 

34.30-6 

 

 

34.30-7 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

28 
 

24 
 
 

20 
 
 

12 
 
 

24 
 

16 
 
 

10 
 
 

B Anläggning för tillverkning och sammansättning 
per kalenderår av 
1. fler än 25 000 motorfordon med en totalvikt 
per fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller 
2. fler än 1 000 motorfordon med en totalvikt per 
fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 
 
- Fler än 200 000 motorfordon med en totalvikt 
per fordon som uppgår till högst 3,5 ton. 
- Fler än 100 000 motorfordon men högst  
200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon 
som uppgår till högst 3,5 ton. 
- Fler än 50 000 motorfordon men högst 100 000 
motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till högst 3,5 ton. 
- Fler än 25 000 motorfordon men högst 50 000 
motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till högst 3,5 ton. 
- Fler än 20 000 motorfordon med en totalvikt 
per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 
- Fler än 5 000 motorfordon men högst 20 000 
motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till mer än 3,5 ton. 
- Fler än 1 000 motorfordon men högst 5 000 
motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till mer än 3,5 ton. 

18 kap 4 § 34.40 9 C Anläggning för tillverkning och sammansättning 
per kalenderår av 
1. fler än 100 motorfordon med en totalvikt per 
fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller 
2. fler än 10 motorfordon med en totalvikt per 
fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 3 §. 

- 34.4001 3 U Anläggning för tillverkning och sammansättning 
per kalenderår av  
1. högst 100 motorfordon med en totalvikt per 
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fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller  
2. högst 10 motorfordon med en totalvikt per for-
don som uppgår till mer än 3,5 ton. 

    Järnvägsutrustning och flygplan 
18 kap 5 § 34.50 9 C Anläggning för 

1. tillverkning av järnvägsutrustning, 
2. tillverkning av flygplan, eller 
3. reparation av flygplan. 

    Maskinell metallbearbetning 

18 kap 6 § 34.60 22 A Anläggning där det förekommer maskinell me-
tallbearbetning med en tillverkningsyta (utom yta 
för endast montering) större än 100 000 kvadrat-
meter. 

18 kap 7 § 34.70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34.70-1 

 

 

34.70-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 
 
 

14 

B Anläggning där det förekommer maskinell metall-
bearbetning och där total tankvolym för skärväts-
kor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbet-
ningsmaskinerna är större än 20 kubikmeter, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 eller 
6 §. 
Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast 
centralt system för vätskor som volymen i lösa be-
hållare som är kopplade antingen till metallbearbet-
ningsmaskin eller till öppnade behållare som an-
vänds för påfyllning av metallbearbetningsmaskin. 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor 
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna 
är större än 75 kubikmeter. 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor 
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna 
är större än 20 kubikmeter men högst 75 kubik-
meter. 

18 kap 8 § 34.80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34.80-1 

 

 

 

34.80-2 

 

 

 

34.80-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 
 

6 
 
 
 

4 

C Anläggning där det förekommer maskinell me-
tallbearbetning och där total tankvolym för skär-
vätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbe-
arbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter, 
om verksamheten inte är tillstånds- eller anmäl-
ningspliktig enligt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 eller 10§. 
Med total tankvolym avses det samma som i 7 § 
andra stycket. 
 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor 
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna 
är större än 10 kubikmeter men högst 20 kubik-
meter. 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor 
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna 
är större än 5 kubikmeter men högst 10 kubikme-
ter. 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor 
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna 
är större än 1 kubikmeter men högst 5 kubikme-
ter. 

- 34.8001 1 U Anläggning där det förekommer maskinell me-
tallbearbetning och där total tankvolym för skär-
vätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbe-
arbetningsmaskinerna är högst 1 kubikmeter. 
Med total tankvolym avses det samma som i 7 § 
andra stycket. 

    Gas- och oljeplattformar 
18 kap 9 § 35.10 28 A Byggande av en plattform som är avsedd att an-

vändas vid utvinning av olja eller gas inom 
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havsområden, om verksamheten inte prövas en-
ligt 11 kap. miljöbalken. 

- 35.1001 18 U Plattform för verkstad på vattnet när fråga är om 
förläggning nära kusten för montering, utrust-
ning, ombyggnad, reparation, underhåll eller lik-
nande åtgärd. 

    Skeppsvarv 
18 kap 10 § 35.20 4 C Skeppsvarv. 

    FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖS-
NINGSMEDEL 

19 kap 1 §    Med förbrukning avses i detta kapitel lösnings-
medelstillförseln minskad med den mängd som i 
tekniskt eller kommersiellt syfte återvinns för 
återanvändning där även återanvändning av lös-
ningsmedel som bränsle ingår men inte lösnings-
medel som slutligt bortskaffas som avfall. 

19 kap 2 § 39.10-i 19 B Anläggning för att appretera, trycka, bestryka, 
avfetta, vattenskyddsimpregnera, limma, måla, 
rengöra, impregnera eller på annat sätt ytbe-
handla material, föremål eller produkter, om för-
brukningen av organiska lösningsmedel är mer 
än 150 kilogram per timme eller mer än 200 ton 
per kalenderår. 

19 kap 3 § 39.15 
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39.15-2 
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39.15-4 

 

 

39.15-5 
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17 
 
 

15 
 
 
 

17 

B 
Anläggning där det per kalenderår förbrukas 
1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösnings-
medel, 
2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel, 
3. mer än 50 ton organiska lösningsmedel i till-
verkning av farmaceutiska produkter, eller 
4. mer än 100 ton organiska lösningsmedel i till-
verkning av lack, tryckfärg, lim eller andra be-
läggningspreparat. 
Vid tillämpningen av första stycket ska inte såd-
ana organiska lösningsmedel medräknas som 
omfattas av förordningen (2007:846) om fluore-
rade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen 
eller av föreskrifter som har meddelats med stöd 
av den förordningen. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 2 §. 
Tillståndsplikten enligt första stycket 2 gäller 
inte sjukhus. 
 
- 2. mer än totalt 200 ton organiska lösningsme-
del 
  
- 1. mer än 5 ton halogenerade organiska lös-
ningsmedel, 
- 2. mer än totalt 50 ton men högst 200 ton orga-
niska lösningsmedel  
 
- 2. mer än totalt 25 ton men högst 50 ton orga-
niska lösningsmedel, 
 
- 3. mer än 200 ton organiska lösningsmedel i 
tillverkning av farmaceutiska produkter 
 
- 3. mer än 50 ton men högst 200 ton organiska 
lösningsmedel i tillverkning av farmaceutiska 
produkter 
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39.15-7 
 

 
 
 

15 
 

- 4. mer än 200 ton organiska lösningsmedel i 
tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra be-
läggningspreparat. 
 
- 4. mer än 100 ton men högst 200 ton organiska 
lösningsmedel i tillverkning av lack, tryckfärg, 
lim eller andra beläggningspreparat. 

19 kap 4 § 39.30 5 C Anläggning där organiska lösningsmedel förbru-
kas per kalenderår med 
1. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet 
innehåller någon kemisk produkt, som 
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemi-
kalieinspektionen har klassificerats med riskfra-
serna ”misstänks kunna ge cancer” (R40),  kan 
ge cancer” (R45), ”kan ge ärftliga genetiska ska-
dor” (R46), ”kan ge cancer vid inandning” 
(R49), ”kan ge nedsatt fortplantningsförmåga” 
(R60) eller ”kan ge fosterskador” (R61), eller 
b) enligt Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 
2008 om klassificering, märkning och förpack-
ning av ämnen och blandningar, ändring och 
upphävande av direktiven 67/548/EEG och 
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 
1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassifice-
ras i faroklasserna ”cancerogenitet kategori 1A”, 
”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet 
kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 
1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”re-
produktionstoxicitet kategori 1A”, eller ”repro-
duktionstoxicitet kategori 1B”, 
2. mer än 2 ton i annan ytrengöring, 
3. mer än 500 kilogram i fordonslackering, eller 
4. mer än 1 kilogram i kemtvätt. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §. 

19 kap 5 § 39.35 5 C Anläggning där organiska lösningsmedel förbru-
kas per kalenderår med mer än 500 kilogram i 
lackering av vägfordon till följd av reparation, 
underhåll eller dekoration som sker utanför till-
verkningsanläggningar. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §. 

19 kap 6 § 39.50 
 
 
 
 
 
 
 

39.50-1 

 

39.50-2 

 

 

39.50-3 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 

8 
 
 

6 

C Anläggning där det per kalenderår förbrukas 
1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösnings-
medel, eller 
2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 2, 3 
eller 4 §. 
 
- 1. Mer än 1 ton halogenerade organiska lös-
ningsmedel förbrukas per kalenderår. 
- 2.Mer än totalt 10 ton men högst totalt 25 ton 
organiska lösningsmedel förbrukas per kalen-
derår. 
- 2. Mer än totalt 5 ton men högst totalt 10 ton 
organiska lösningsmedel förbrukas per kalen-
derår. 

- 39.5001 4 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas 
högst 1 ton halogenerade organiska lösningsme-
del 
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- 39.5002 4 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer 
än 2,5 ton men högst 5 ton organiska lösnings-
medel. 

- 39.5003 3 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer 
än 500 kg men högst 2,5 ton organiska lösnings-
medel. 

 39.5004 1 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas 
högst 500 kg organiska lösningsmedel. 

    HANTERING AV BRÄNSLEN OCH 
ANDRA KEMISKA PRODUKTER  

20 kap 1 § 39.60 
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B Anläggning för lagring eller annan hantering av 
1. gasformiga eller flytande petrokemiska pro-
dukter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara 
gaser, om anläggningen har kapacitet för lagring 
av mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle 
eller hantering av mer än 500 000 ton per kalen-
derår, 
2. andra kemiska produkter, om lagringen eller 
hanteringen omfattar mer än 5 000 ton vid ett och 
samma tillfälle eller mer än 50 000 ton per kalen-
derår och produkterna 
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemi-
kalieinspektionen har klassificerats med de risk-
fraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, 
”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mut-
agen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, 
eller 
b) enligt Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 
2008 om klassificering, märkning och förpack-
ning av ämnen och blandningar, ändring och 
upphävande av direktiven 67/548/EEG och 
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 
1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassifice-
ras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, 
”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kate-
gori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka expone-
ring kategori 1”, ”specifik organtoxicitet uppre-
pad exponering kategori 1”, ”frätande för huden 
kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, 
”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogeni-
tet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, 
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i 
könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könscel-
ler kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kate-
gori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, ”reprodukt-
ionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön 
kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kate-
gori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori 
kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori kro-
nisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 
4” eller ”farligt för ozonskiktet, eller 
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 
2, om det i anläggningen lagras mer än 200 000 
ton vid ett och samma tillfälle. 
 
- Anläggning för lagring eller annan hantering 
enligt punkt 1 om anläggningen har kapacitet för 
lagring av mer än 500 000 ton vid ett och samma 
tillfälle eller hantering av mer än 5 000 000 ton 
per kalenderår, 
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enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer 
än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller 
hanteras mer än 500 000 ton per kalenderår, eller  
enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer 
än 2 000 000 ton vid ett och samma tillfälle. 
 
- Anläggning för lagring eller annan hantering 
enligt punkt 1 om anläggningen har kapacitet för 
lagring av mer än 250 000 ton men högst 500 
000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering 
av mer än 2 500 000 ton men högst 5 000 000 
ton per kalenderår, 
enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer 
än 25 000 ton men högst 50 000 ton vid ett och 
samma tillfälle eller hanteras mer än 250 000 ton 
men högst 500 000 ton per kalenderår, eller  
enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer 
än 1 000 000 ton men högst 2 000 000 ton vid ett 
och samma tillfälle. 
 
- Anläggning för lagring eller annan hantering 
enligt punkt 1 om anläggningen har kapacitet för 
lagring av mer än 50 000 ton men högst 250 000 
ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av 
mer än 500 000 ton men högst 2 500 000 ton per 
kalenderår, 
enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer 
än 5 000 ton men högst 25 000 ton vid ett och 
samma tillfälle eller hanteras mer än 50 000 ton 
men högst 250 000 ton per kalenderår, eller  
enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer 
än 200 000 ton men högst 1 000 000 ton vid ett 
och samma tillfälle. 

20 kap 2 § 39.70 6 C Anläggning för lagring av 
1. gasformiga eller flytande petrokemiska pro-
dukter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara 
gaser, om det i anläggningen lagras mer än 5 000 
ton vid ett och samma tillfälle, 
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om 
anläggningen avser verksamhet för energipro-
duktion eller kemisk industri och har kapacitet 
för lagring av mer än 1 ton vid ett och samma 
tillfälle och 
a) någon produkt enligt föreskrifter som har med-
delats av Kemikalieinspektionen har klassifice-
rats med de riskfraser som ingår i faroklasserna 
”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancer-
framkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstox-
isk” eller ”miljöfarlig”, eller 
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr  
272/2008 uppfyller kriterierna för att klassifice-
ras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, 
”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kate-
gori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka expone-
ring kategori 1”, ”specifik organtoxicitet uppre-
pad exponering kategori 1”, ”frätande för huden 
kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, 
”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogeni-
tet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, 
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i 
könsceller kategori 1A”, 
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”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutage-
nitet i könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxi-
citet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kate-
gori 1B”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vatten-
miljön kategori kronisk 1”, ”farligt för vattenmil-
jön kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön 
kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön ka-
tegori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”, 
eller 
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 
2, om det i anläggningen lagras mer än 50 000 
ton vid ett och samma tillfälle. 

- 39.7001 1 U Anläggning för lagring av 
1. gasformiga eller flytande petrokemiska pro-
dukter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara 
gaser, om det i anläggningen lagras högst 5 000 
ton vid ett och samma tillfälle, 
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om 
anläggningen avser verksamhet för energipro-
duktion eller kemisk industri och har kapacitet 
för lagring av högst 1 ton vid ett och samma till-
fälle och 
a) någon produkt enligt föreskrifter som har med-
delats av Kemikalieinspektionen har klassifice-
rats med de riskfraser som ingår i faroklasserna 
”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancer-
framkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstox-
isk” eller ”miljöfarlig”, eller 
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr  
272/2008 uppfyller kriterierna för att klassifice-
ras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, 
”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kate-
gori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka expone-
ring kategori 1”, ”specifik organtoxicitet uppre-
pad exponering kategori 1”, ”frätande för huden 
kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, 
”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogeni-
tet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, 
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i 
könsceller kategori 1A”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutage-
nitet i könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxi-
citet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kate-
gori 1B”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vatten-
miljön kategori kronisk 1”, ”farligt för vattenmil-
jön kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön 
kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön ka-
tegori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”, 
eller 
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 
2, om det i anläggningen lagras högst 50 000 ton 
vid ett och samma tillfälle. 

20 kap 3 § 39.80 7 B Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner 
normalkubikmeter naturgas per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

- 39.8001 1 U Anläggning för lagring av högst 50 miljoner nor-
malkubikmeter naturgas per kalenderår. 
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20 kap 4 § 39.90 3 C Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, 
torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per 
kalenderår. 

- 39.9001 1 U Anläggning för lagring av högst 5 000 ton kol, 
torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per ka-
lenderår. 

    GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNS-
LEN, EL, VÄRME OCH KYLA  

21 kap 1 §    Med avfall och farligt avfall avses i detta kapitel 
detsamma som i 15 kap. miljöbalken och avfalls-
förordningen (2011:927). 

    Anaerob biologisk behandling 
21 kap 2 § 40.01 11 B Anläggning som genom anaerob biologisk be-

handling av stallgödsel, grödor eller annat biolo-
giskt material producerar mer än 3 000 megawat-
timmar biogas per kalenderår.  
Tillståndsplikten gäller även om stallgödseln är 
avfall och även om det material som inte är stall-
gödsel består av högst 500 ton icke-farligt avfall 
per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 §. 

21 kap 3 § 40.02 7 C Anläggning som genom anaerob biologisk be-
handling av stallgödsel, grödor eller annat biolo-
giskt material producerar biogas. 
Anmälningsplikten gäller även om stallgödseln 
är avfall och även om det material som inte är 
stallgödsel består av högst 500 ton icke-farligt 
avfall per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 2 §. 

    Framställning av gas- och vätskeformiga 
bränslen 

21 kap 4 § 40.05-i 15 B Anläggning för förgasning eller förvätskning av 
andra bränslen än kol där anläggningen har en 
kapacitet att överföra 20 megawatt tillförd bräns-
leeffekt eller mer. 

21 kap 5 § 40.15 11 B Anläggning för att uppgradera eller för att på an-
nat sätt än genom anaerob biologisk behandling 
tillverka mer än 1 500 megawattimmar gas eller 
vätskeformigt bränsle per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 4 § eller 12 kap. 1 eller 2 
§. 

21 kap 6 § 40.20 7 C Anläggning för att uppgradera eller för att på an-
nat sätt än genom anaerob biologisk behandling 
tillverka högst 1 500 megawattimmar gas eller 
vätskeformigt bränsle per kalenderår. 

    Kärnkraft 
21 kap 7 § 40.30  A Kärnkraftsreaktor eller annan kärnreaktor. 

    Förbränning 
21 kap 8 § 40.40-i 

 
 

40.40-i1 

 

40.40-i2 

 
 
 

24 
 

12 

A Anläggning för förbränning med en total installe-
rad tillförd effekt av mer än 300 megawatt. 
 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 300 
megawatt. 
- Gasturbin. 

21 kap 9 § 40.50-i 
 
 
 

 
 
 
 

B Anläggning för förbränning med en total installe-
rad tillförd effekt av minst 50 megawatt men 
högst 300 megawatt. 
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40.50-i2 
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12 

- Total installerad tillförd effekt av mer än 100 
megawatt men högst 300 megawatt. 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 50 
megawatt men högst 100 megawatt. 

21 kap 10 § 40.51 11 B Anläggning för förbränning med en total installe-
rad tillförd effekt av mer än 20 megawatt men 
mindre än 50 megawatt. 

21 kap 11 § 40.60 
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C Anläggning för förbränning med en total installe-
rad tillförd effekt av 
1. mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt, 
om annat bränsle används än enbart fossil eld-
ningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, eller 
2. mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, 
om inget annat bränsle används än fossil eld-
ningsolja eller biogen eller fossil bränslegas. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är anmälningspliktig enligt 12 § eller avser en 
stationär förbränningsmotor avsedd endast som 
reservaggregat vid elavbrott. 
 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 5 me-
gawatt men högst 20 megawatt, om annat bränsle 
används än enbart fossil eldningsolja eller biogen 
eller fossil bränslegas. 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 500 
kilowatt men högst 5 megawatt, om annat 
bränsle används än enbart fossil eldningsolja el-
ler biogen eller fossil bränslegas. 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 10 
megawatt men högst 20 megawatt, om inget an-
nat bränsle än fossil eldningsolja eller biogen el-
ler fossil bränslegas. 

- 40.6001 2 U Anläggning för förbränning med en total installe-
rad tillförd effekt av 
1. högst 500 kilowatt, om annat bränsle används 
än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller 
fossil bränslegas, eller 
2. högst 10 megawatt, om inget annat bränsle an-
vänds än fossil eldningsolja eller biogen eller 
fossil bränslegas. 

21 kap 12 § 40.70 9 C Gasturbinanläggning med en total installerad till-
förd effekt av högst 20 megawatt. 

    Vindkraft 
21 kap 13 § 40.90 4 B Verksamhet med 

1. två eller flera vindkraftverk som står tillsam-
mans (gruppstation), om vart och ett av vind-
kraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 
meter, 
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är 
högre än 150 meter och står tillsammans med en 
sådan gruppstation som avses i 1, eller 
3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är 
högre än 150 meter och står tillsammans med ett 
annat sådant vindkraftverk, om verksamheten på-
börjas efter att verksamheten med det andra vind-
kraftverket påbörjades. 

21 kap 14 § 40.95 3 B Verksamhet med 
1. sju eller fler vindkraftverk som står tillsam-
mans (gruppstation), om vart och ett av vind-
kraftverken inklusive rotorblad är högre än 120 
meter, 
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2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är 
högre än 120 meter och står tillsammans med en 
sådan gruppstation som avses i 1, eller 
3. ett eller fler vindkraftverk som vart och ett in-
klusive rotorblad är högre än 120 meter och står 
tillsammans med så många andra sådana vind-
kraftverk att gruppstationen sammanlagt består 
av minst sju vindkraftverk, om verksamheten på-
börjas efter det att verksamheten eller verksam-
heterna med de andra vindkraftverken påbörja-
des. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 13 §. 

21 kap 15 § 40.100 2 C Verksamhet med 
1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är 
högre än 50 meter, 
2. två eller fler vindkraftverk som står tillsam-
mans (gruppstation), eller 
3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett 
annat vindkraftverk, om verksamheten påbörjas 
efter det att verksamheten med det andra vind-
kraftverket påbörjades. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §. 

- 40.10001 1 U Verksamhet med ett vindkraftverk som inklusive 
rotorblad är lägre än 50 meter. 

    Värme- och kylanläggningar 
21 kap 16 § 40.110 7 C Värmepump eller kylanläggning för uttag eller 

tillförsel av värmeenergi från mark, vattenom-
råde, grundvatten eller avloppsvatten för en utta-
gen eller tillförd effekt av mer än 10 megawatt. 
Anmälningsplikten gäller inte uttag eller tillför-
sel genom vattentäkt. 

21 kap 17 § 40.120 3 C Anläggning för lagring av värme i mark, vatten-
område eller i grundvatten för en tillförd energi-
mängd av mer än 3 000 megawattimmar. 

- 40.12001 1 U Anläggning för lagring av värme i mark, vatten-
område eller i grundvatten för en tillförd energi-
mängd av högst 3 000 megawattimmar. 

    VATTENFÖRSÖRJNING 
- 41.9001 6 U Vattenverk med kemsteg för mer än 25 000 per-

soner, eller utan kemsteg för mer än 50 000 per-
soner. 

- 41.9002 4 U Vattenverk med kemsteg för mer än 5 000 perso-
ner men högst 25 000 personer, eller utan 
kemsteg för mer än 5 000 personer men högst  
50 000 personer. 

- 41.9003 2 U Vattenverk för högst 5 000 personer. 
    AVVECKLING AV KÄRNREAKTORER 

22 kap 1 § 45.10  A Verksamhet varigenom en kärnkraftsreaktor eller 
annan kärnreaktor monteras ned eller avvecklas, 
från det att reaktorn stängs av till dess att reak-
torn efter avställningsdrift, servicedrift och riv-
ning har upphört genom att allt kärnbränsle och 
annat radioaktivt kontaminerat material varaktigt 
har avlägsnats från anläggningsplatsen. 

    FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELS-
HANTERING 

23 kap 1 § 50.10 
 
 

 
 
 

C Anläggning för tvättning av 
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 
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3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, 
eller 
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per ka-
lenderår. 
 
- Tvättning av 
1. fler än 15 000 personbilar per kalenderår, 
2. fler än 1 000 tåg eller flygplan per kalenderår, 
3. fler än 5 000 tågvagnar eller lok per kalen-
derår, eller 
4. fler än 3 000 andra motordrivna fordon per ka-
lenderår. 
- Tvättning av 
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, 
eller 
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per ka-
lenderår.. 
 
 

- 50.1001 4 U Anläggning för tvättning av 
1. fler än 1 250 personbilar per kalenderår, 
2. färre än eller lika med 100 tåg eller flygplan 
per kalenderår, 
3. färre än eller lika med 500 tågvagnar eller lok 
per kalenderår, eller 
4. fler än 250 andra motordrivna fordon per ka-
lenderår. 

- 50.1002 2 U Anläggning för tvättning av 
1. fler än 250 personbilar per kalenderår, 
2. fler än 50 andra motordrivna fordon per kalen-
derår. 

- 50.1003 1 U Anläggning för tvättning av 
1. högst 250 personbilar per kalenderår, 
2. högst 50 andra motordrivna fordon per kalen-
derår. 

23 kap 2 § 50.20 
 
 
 
 
 
 
 
 

50.20-1 

 

50.20-2 

 

50.20-3 

 

 

50.20-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 

5 
 

4 
 
 

5 

C Anläggning där det per kalenderår hanteras 
1. mer än 1 000 kubikmeter flytande motor-
bränsle, eller 
2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd 
som motorbränsle. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 20 
kap. 1, 2 eller 3 §. 
 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer 
än 10 000 kubikmeter flytande motorbränsle. 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer 
än 5 000 kubikmeter flytande motorbränsle. 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer 
än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle. 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer 
än 1 miljon normalkubikmeter gas avsett som 
motorbränsle. 

- 50.2001 1 U Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 
1 000 kubikmeter flytande motorbränsle för för-
säljning. 

- 50.2002 1 U Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 
1 miljon normalkubikmeter gas avsett som mo-
torbränsle för försäljning. 

- 50.2003 2 U Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter. 
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- 50.2004 1 U Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter. 

- 50.2005 1 U Parkeringsgarage med oljeavskiljare med fler än 
400 platser för motorfordon. 

    HAMNAR OCH FLYGPLATSER  
    Hamnar 

24 kap 1 § 63.10 
 
 
 
 
 
 

63.10-1 

63.10-2 

63.10-3 

63.10-4 

63.10-5 

63.10-6 

 
 
 
 
 
 
 

29 
24 
18 
12 
8 
7 

B Gäller för hamn där trafik medges för fartyg med 
en bruttodräktighet på mer än 1 350. 
Tillståndsplikten gäller inte 
1. hamn för Försvarsmakten, eller 
2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp 
per kalenderår. 
 
- Hamn med mer än 5 000 anlöp per kalenderår 
- Hamn med 2 000 – 5 000 anlöp per kalenderår 
- Hamn med 300 – 2 000 anlöp per kalenderår 
- Hamn med 50 – 300 anlöp per kalenderår 
- Hamn med 10 – 50 anlöp per kalenderår 
- Hamn med högst 10 anlöp per kalenderår 

 63.1001 4 U Gäller för hamn där trafik medges för fartyg med 
en bruttodräktighet på högst 1 350. 
Punkten gäller inte hamn för Försvarsmakten. 
 

24 kap 2 § 63.20 7 C Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten. 
Anmälningsplikten gäller inte fiskehamn som är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

- 63.2001 4 U Fritidsbåtshamn, för mer än 600 båtar, med upp-
läggning eller upptag 

- 63.2002 3 U Fritidsbåtshamn, för mer än 200 men högst 600 
båtar, med uppläggning eller upptag 

 63.2003 2 U Fritidsbåtshamn, för mer än 50 men högst 200 
båtar, med uppläggning eller upptag 

 63.2004 1 U Fritidsbåtshamn, för högst 50 båtar, med upp-
läggning eller upptag 

 63.2005 1 U Fritidsbåtshamn utan uppläggning eller upptag 
    Flygplatser 

24 kap 3§ 63.30 
 
 
 
 

63.30-1 

 

63.30-2 

 

63.30-3 

 

63.30-4 

 
 
 
 
 

28 
 

20 
 

16 
 

10 

A Civil flygplats med en instrumentbana som är 
längre än 1 200 meter. 
Tillståndsplikten gäller inte flygplats som är till-
ståndspliktig enligt 4 §. 
 
- Mer än 50 000 landningar per kalenderår. 
 
- Mer än 20 000 landningar men högst 50 000 
landningar per kalenderår. 
- Mer än 5 000 landningar men högst 20 000 
landningar per kalenderår. 
- Högst 5 000 landningar per kalenderår. 

24 kap 4 § 63.40 13 B Flottiljflygplats eller civil flygplats med infra-
struktur för militär flygverksamhet, om instru-
mentbanan på flottiljflygplatsen eller den civila 
flygplatsen är längre än 1 200 meter. 

- 63.4001 4 U Flottiljflygplats eller civil flygplats med infra-
struktur för militär flygverksamhet, om instru-
mentbanan på flottiljflygplatsen eller den civila 
flygplatsen är kortare än 1 200 meter. 

24 kap 5 § 63.50 4 C Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 
500 flygrörelser per kalenderår äger rum. 
Anmälningsplikten gäller inte om flygplatsen är 
tillståndspliktig enligt 3 eller 4 §. 
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- 63.5001 1 U Flygplats för motordrivna luftfartyg där högst 
500 flygrörelser per kalenderår äger rum. 

    Annan trafikinfrastruktur 
- 63.10001 26 U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, 

med en sammanlagd trafik med mer än 1 000 
miljoner1 fordonskilometer per kalenderår.  

- 63.10002 19 U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, 
med en sammanlagd trafik med mer än 500 mil-
joner2 fordonskilometer per kalenderår.  

- 63.10003 16 U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, 
med en sammanlagd trafik med mer än 100 mil-
joner3 fordonskilometer per kalenderår. 

- 63.10004 1 U Parkering 

- 63.10101 19 U Spåranläggning i drift för lokal kollektivtrafik 
med en sammanlagd spårlängd över 80 kilome-
ter. 

- 63.10102 13 U Spåranläggning i drift för regional kollektivtrafik 
eller nationell person och/eller godstrafik med en 
sammanlagd spårlängd över 30 kilometer. 

- 63.10103 8 U Övriga spåranläggningar. 

    LABORATORIER 
25 kap 1 § 73.10 7 C Kemiska eller biologiska laboratorier med en to-

tal golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter. 
Anmälningsplikten gäller inte laboratorier som 
1. ingår i verksamhet som är tillstånds- eller an-
mälningspliktig enligt någon annan bestämmelse 
i denna förordning, 
2. är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 13 
kap. miljöbalken, eller 
3. ingår i utbildningslokaler som är anmälnings-
pliktiga enligt 38 § förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

- 73.1001 7 U Kemiska eller biologiska laboratorier för utbild-
ning med en total golvyta som är större än 5 000 
kvadratmeter. 

- 73.1002 2 U Kemiska eller biologiska laboratorier med en to-
tal golvyta som är större än 20 kvadratmeter men 
högst 5 000 kvadratmeter. 

 73.1003 1 U Kemiska eller biologiska laboratorier med en to-
tal golvyta som är högst 20 kvadratmeter. 

    TANKRENGÖRING 
26 kap 1 § 74.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B Anläggning för rengöring av cisterner, tankar el-
ler fat som i annan verksamhet än den egna an-
vänds för förvaring eller transport av kemiska 
produkter och där någon kemisk produkt, 
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemi-
kalieinspektionen har klassificerats med de risk-
fraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, 
”giftig”, 
”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, 
”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 
b) enligt Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 
2008 om klassificering, märkning och förpack-
ning av ämnen och blandningar, ändring och 
upphävande av direktiven 67/548/EEG och 

                                                           
1 Motsvarar en vägsträcka på c:a 55 km med 50.000 fordonspassager per dygn 
2 Motsvarar en vägsträcka på c:a 55 km med 25.000 fordonspassager per dygn 
3 Motsvarar en vägsträcka på c:a 25 km med 10.000 fordonspassager per dygn 
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74.10-2 
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1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 
1907/2006 uppfyller kriterierna 
för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet 
kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut 
toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet en-
staka exponering kategori 1”, ”specifik organtox-
icitet upprepad exponering kategori 1”, ”frätande 
för huden kategori 1A”, ”frätande för huden ka-
tegori 1B”, ”frätande för huden kategori 1C”, 
”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet 
kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mu-
tagenitet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet 
i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könscel-
ler kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 
1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, ”re-
produktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vat-
tenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vattenmil-
jön kategori kronisk 1”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vat-
tenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vatten-
miljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozon-
skiktet”. 
 
- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i 
annan verksamhet än den egna används för för-
varing eller transport av mer än 500 kubikmeter 
per kalenderår. 
- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i 
annan verksamhet än den egna används för för-
varing eller transport av högst 500 kubikmeter 
per kalenderår. 

26 kap 2 § 74.20 6 C Anläggning för rengöring av cisterner, tankar el-
ler fat som används för förvaring eller för trans-
port av kemiska produkter. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 1 §. 
 

    HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 
27 kap 1 § 85.10 9 C Sjukhus med fler än 200 vårdplatser. 

- 85.1001 6 U Sjukhus med högst 200 vårdplatser. 

27 kap 2 § 85.20 5 C Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, 
om etylenoxid används som steriliseringsmedel. 

- 85.3001 1 U Tandläkarmottagning. 

 85.4001 1 U Djursjukhus och liknande 

    RENING AV AVLOPPSVATTEN 
28 kap 1 §  90.10 

 
 
 
 

90.10-1 

 

90.10-2 

 

 

90.10-3 

 

 
 
 
 
 

20 
 

16 
 
 

12 
 

B Avloppsreningsanläggning som omfattas av la-
gen (2006:412) om allmänna vattentjänster och 
som tar emot avloppsvatten med en förorenings-
mängd som motsvarar mer än 2 000 personekvi-
valenter. 
- mottagande av en föroreningsmängd som mots-
varar mer än 100 000 personekvivalenter. 
- mottagande av en föroreningsmängd som mots-
varar mer än 20 000 personekvivalenter men 
högst 100 000 personekvivalenter. 
- mottagande av en föroreningsmängd som mots-
varar mer än 2 000 personekvivalenter men högst 
20 000 personekvivalenter. 

28 kap 2 § 90.11 
 
 

 
 
 

B 
Avloppsreningsanläggning med en anslutning av 
2 000 personer eller fler. 
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Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 
 
- Anslutning av fler än 100 000. 
- Anslutning av fler än 20 000 personer men 
högst 100 000 personer. 
- Anslutning av fler än 2 000 personer men högst 
20 000 personer. 

28 kap 3 § 90.15-i 16 B Avloppsreningsanläggning som tar emot av-
loppsvatten från en eller flera sådana anlägg-
ningar som avses i 1 kap. 2 § industriutsläppsför-
ordningen (2013:250). 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

28 kap 4 § 90.16 
 
 
 

90.16-1 

 

 

90.16-2 

 
 
 
 

8 
 
 

7 

C Avloppsreningsanläggning som tar emot av-
loppsvatten med en föroreningsmängd som mots-
varar mer än 200 men högst 2 000 personekviva-
lenter. 
-mottagande av en föroreningsmängd som mots-
varar mer än 500 personekvivalenter men högst 
2000 personekvivalenter. 
- mottagande av en föroreningsmängd som mots-
varar mer än 200 personekvivalenter men högst 
500 personekvivalenter. 

- 90.2001 6 U Avloppsreningsanläggning som tar emot av-
loppsvatten med en föroreningsmängd som mots-
varar mer än 100 men högst 200 personekviva-
lenter. 

- 90.2002 5 U Avloppsreningsanläggning som tar emot av-
loppsvatten med en föroreningsmängd som mots-
varar mer än 25 men högst 100 personekvivalen-
ter. 

 90.2003 1 U Avloppsledningsnät, inklusive pumpstationer 
mm 

    AVFALL 
29 kap 1 §    Med avfall, återvinna avfall, förbereda avfall för 

återanvändning, materialåtervinna avfall, bort-

skaffa avfall, samla in avfall och uttjänt bil avses 
i detta kapitel detsamma som i 15 kap. miljöbal-
ken. 

29 kap 2 §    Med farligt avfall och deponering avses i detta 
kapitel detsamma som i avfallsförordningen 
(2011:927). 

29 kap 3 §    Med inert avfall avses i detta kapitel detsamma 
som i 3 a § förordningen (2001:512) om depone-
ring av avfall. 

29 kap 4 §    Med förbränningsanläggning och samförbrän-

ningsanläggning avses i detta kapitel detsamma 
som i förordningen (2013:253) om förbränning 
av avfall. 

    Förbränning 
29 kap 5 § 90.180-i 

 
 
 
 

90.180-i1 

 

90.180-i2 

 

90.180-i3 

 
 
 
 
 

31 
 

28 
 

20 

A Samförbränningsanläggning där farligt avfall för-
bränns, om den tillförda mängden farligt avfall är 
mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton 
per kalenderår. 
 
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 
25 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 
10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än  
2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 
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29 kap 6 § 90.181-i 
 
 
 
 

90.181-i1 

 

90.181-i2 

 

90.181-i3 

 
 
 
 
 

31 
 

28 
 

20 

A Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall 
förbränns, om den tillförda mängden farligt av-
fall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 
ton per kalenderår. 
 
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 
25 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 
10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än  
2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

29 kap 7 § 90.190 10 B Samförbränningsanläggning där farligt avfall för-
bränns, om den tillförda mängden avfall är högst 
10 ton per dygn men högst 2 500 ton per kalen-
derår. 

29 kap 8 § 90.191 10 B Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall 
förbränns, om den tillförda mängden avfall är 
högst 10 ton per dygn eller högst 2 500 ton per 
kalenderår. 

29 kap 9 § 90.200-i 26 A Samförbränningsanläggning där icke-farligt av-
fall förbränns, om den tillförda mängden avfall är 
mer än 100 000 ton per kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träav-
fall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i för-
ordningen (2013:253) om förbränning av avfall. 

29 kap 10 § 90.201-i 26 A Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt 
avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall 
är mer än 100 000 ton per kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träav-
fall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i för-
ordningen (2013:253) om förbränning av avfall. 

29 kap 11 § 90.210-i 20 B Samförbränningsanläggning där icke-farligt av-
fall förbränns, om den tillförda mängden avfall är  
1. mer än 3 ton per timme, eller 
2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per 
kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träav-
fall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i för-
ordningen (2013:253) om förbränning av avfall. 

29 kap 12 § 90.211-i 20 B Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt 
avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall 
är  
1. mer än 3 ton per timme, eller 
2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per 
kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träav-
fall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i för-
ordningen (2013:253) om förbränning av avfall. 

29 kap 13 § 90.212-i 13 B Samförbränningsanläggning där animaliskt avfall 
förbränns om den tillförda mängden avfall är  
1. mer än 10 ton per dygn, eller 
2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per ka-
lenderår. 

29 kap 14 § 90.213-i 13 B Avfallsförbränningsanläggning där animaliskt 
avfall förbränns om den tillförda mängden avfall 
är  
1. mer än 10 ton per dygn, eller 
2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per ka-
lenderår. 

29 kap 15 § 90.220 
 
 
 

 
 
 
 

B Samförbränningsanläggning där icke-farligt av-
fall förbränns, om den tillförda mängden avfall är  
1. högst 3 ton per timme, eller 
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2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalen-
derår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träav-
fall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i för-
ordningen (2013:253) om förbränning av avfall. 
 
- Den tillförda mängden avfall är större än  
10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är större än 1000 
ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton 
men högst 1 000 ton per kalenderår. 

29 kap 16 § 90.221 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90.221-1 

 

90.221-2 

 

90.221-3 
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B Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt 
avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall 
är  
1. högst 3 ton per timme, eller 
2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalen-
derår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träav-
fall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i för-
ordningen (2013:253) om förbränning av avfall. 
 
- Den tillförda mängden avfall är större än  
10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är större än 1000 
ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton 
men högst 1 000 ton per kalenderår. 

29 kap 17 § 90.230 3 C Samförbrännings- eller avfallsförbränningsan-
läggning där icke-farligt avfall förbränns yrkes-
mässigt, om den tillförda mängden är högst 50 
ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte anläggning som 
endast förbränner rent träavfall eller avfall som 
anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) 
om förbränning av avfall 

- 90.23001 2 U Samförbrännings- eller avfallsförbränningsan-
läggning där icke-farligt avfall förbränns om den 
tillförda mängden är högst 50 ton per kalenderår. 
Punken gäller inte anläggning som endast för-
bränner rent träavfall eller avfall som anges i 17 
§ 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om för-
bränning av avfall 

    Deponering 
29 kap 18 § 90.271 

 
 
 
 
 

90.271-1 

 

90.271-2 
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B Uppläggning av muddermassa 
1. på ett sätt som kan förorena mark, vattenom-
råde eller grundvatten, om föroreningsrisken inte 
endast är ringa, eller 
2. i större mängd än 1 000 ton. 
 
- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller 
i större mängd än 2 500 ton. 
- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller 
i större mängd är 1 000 ton men högst 2 500 ton. 

29 kap 19 § 90.281 3 C Deponering av icke-farliga muddermassor på 
land längs små sund, kanaler eller vattenvägar 
som massorna har muddrats från, om 
1. mängden massor är högst 1 000 ton, eller 
2. föroreningsrisken endast är ringa. 

- 90.28001 1 U Uppläggning av snö från gaturenhållning. 
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29 kap 20 § 90.290-i 26 A Deponering av icke-farligt avfall som inte är in-
ert, om den tillförda mängden avfall är mer än 
100 000 ton per kalenderår. 

29 kap 21 § 90.300-i 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90.300-i1 

 

 

90.300-i2 

 

90.300-i3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
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B Deponering av icke-farligt avfall som inte är in-
ert, om  
1. den tillförda mängden är mer än 2 500 ton 
men högst 100 000 ton avfall per kalenderår, el-
ler 
2. mängden avfall som deponeras är mer än 25 
000 ton. 
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är 
tillståndspliktig enligt 20 §. 
 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
20 000 ton men högst 100 000 ton per kalen-
derår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 
ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

29 kap 22 § 90.310 
 
 
 
 

90.310-1 

 

90.310-2 

 

90.310-3 
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B Deponering av icke-farligt avfall. 
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 18, 19, 
20 eller 21 §. 
 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
10 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 
ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton 
per kalenderår. 

29 kap 23 § 90.320-i 
 
 

90.320-i1 

 

90.320-i2 

 

 

90.320-i3 

 
 
 

32 
 

29 
 
 

26 

A Deponering av farligt avfall, om deponin tillförs 
mer än 10 000 ton farligt avfall per kalenderår. 
 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
100 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
25 000 ton men högst 100 000 ton per kalen-
derår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår 

29 kap 24 § 90.330-i 18 B Deponering av farligt avfall, om 
1. den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 
500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår, el-
ler 
2. mängden farligt avfall som deponeras är mer 
än 25 000 ton. 
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är 
tillståndspliktig enligt 23 §. 

29 kap 25 § 90.340 
 
 

90.340-1 

 

90.340-2 

 
 
 

12 
 

7 

B Deponering av farligt avfall, om deponeringen 
inte är tillståndspliktig enligt 23 eller 24 §. 
 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 
ton men högst 2 500 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är högst 1 000 ton 
per kalenderår. 

29 kap 26 § 90.341 3 C Sluttäckt deponi där sluttäckningen har godkänts 
enligt 32 § förordningen (2001:512) om depone-
ring av avfall, fram till dess åtgärder inte längre 
behöver vidtas enligt 33 § samma förordning. 

 90.34101 1 U Sluttäckt deponi som inte omfattas av anmäl-
ningsplikt enligt 26 §. 
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    Återvinning eller bortskaffande av avfall som 
uppkommit i egen verksamhet 

29 kap 27 § 90.381 
 

6 
 

B 1. Återvinning av farligt avfall som har uppkom-
mit i egen verksamhet, om mängden avfall är 
mer än 500 ton men högst 2 500 ton per kalen-
derår, eller 
2. Bortskaffning av farligt avfall som har upp-
kommit i egen verksamhet, om mängden avfall 
är högst 2 500 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandling är an-
mälningspliktig enligt 38 §. 

29 kap 28 § 90.383 6 B Behandling av farligt avfall som har uppkommit 
i egen verksamhet, om mängden avfall är mer än 
2 500 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandling är an-
mälningspliktig enligt 67 §. 

29 kap 29 § 90.391 4 C Återvinning av farligt avfall som har uppkommit 
i egen verksamhet, om 
1. mängden avfall är högst 500 ton per kalen-
derår, och 
2. behandlingen leder till materialåtervinning 

    Biologisk behandling 
29 kap 30 § 90.161 

 
7 B Behandling av icke-farligt avfall genom biolo-

gisk behandling om avfallet inte är park- och 
trädgårdsavfall och 
1. den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton 
men högst 18 750 ton per kalenderår, eller 
2. om behandlingen enbart sker genom anaerob 
biologisk nedbrytning och den tillförda mängden 
avfall är mer än 500 ton men högst 25 000 ton 
per kalenderår 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen 
1. är tillståndspliktig enligt 66 §, eller 
2. är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 
kap. 2 eller 3 § 

29 kap 31 § 90.171 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90.171-1 

 

 

90.171-2 

 

 

90.171-3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 

4 
 
 

3 
 

C Behandling av icke-farligt avfall genom biolo-
gisk behandling, om  
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och 
den tillförda mängden är mer än 10 ton men 
högst 500 ton per kalenderår, eller 
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den 
tillförda mängden är mer än 50 ton men högst 
18 750 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 
kap. 2 eller 3 § 
 
- Den tillförda mängden annat avfall än park- och 
trädgårdsavfall är mer än 100 ton men högst 500 
ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden annat avfall än park- och 
trädgårdsavfall är mer än 10 ton men högst 100 
ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden park- och trädgårdsav-
fall är mer än 50 ton men högst 18 750 ton per 
kalenderår. 

- 90.17001 1 U Behandling av icke-farligt avfall genom biolo-
gisk behandling, om  
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och 
den tillförda mängden är högst 10 ton per kalen-
derår, eller 
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den 
tillförda mängden är högst 50 ton per kalenderår. 
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    Animaliskt avfall 
29 kap 32 § 90.241-i 

 
 
 
 

90.241-i1 

 

90.241-i2 

 
 
 
 
 

16 
 

10 

B Behandling av animaliskt avfall på annat sätt än 
genom biologisk behandling eller förbränning, 
om den tillförda mängden avfall är mer än 10 ton 
per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår. 
 
- behandla mer än 10 000 ton animaliskt avfall. 
 
- behandla mer än 2 500 ton men högst  
10 000 ton animaliskt avfall. 

29 kap 33 § 90.251 10 C Yrkesmässig behandling av animaliskt avfall på 
annat sätt än genom biologisk behandling eller 
förbränning, om den tillförda mängden avfall är 
högst 10 ton per dygn eller högst 2 500 ton per 
kalenderår. 

    Återvinning för anläggningsändamål 
29 kap 34 § 90.131 

 
 
 
 

90.131-1 

 

90.131-2 

 

 

90.131-3 

 

 

90.131-4 

 

 

90.131-5 

 

 
 
 
 
 

11 
 

10 
 
 

9 
 
 

8 
 
 

7 

B Återvinning av icke-farligt avfall för anlägg-
ningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, 
vattenområde eller grundvatten, om förorenings-
risken inte endast är ringa. 
 
- Mer än 10 000 ton totalt upplagda massor på en 
och samma sammanhängande plats. 
- Mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton totalt 
upplagda massor på en och samma sammanhäng-
ande plats. 
- Mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton totalt 
upplagda massor på en och samma sammanhäng-
ande plats. 
- Mer än 50 ton men högst 1 000 ton totalt upp-
lagda massor på en och samma sammanhängande 
plats. 
- Högst 50 ton totalt upplagda massor på en och 
samma sammanhängande plats. 

29 kap 35 § 90.141 1 C Återvinning av icke-farligt avfall för anlägg-
ningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, 
vattenområde eller grundvatten, om förorenings-
risken är ringa. 

    Uppgrävda massor 
29 kap 36 § 90.361 

 
8 
 

B Behandling av farligt avfall som utgörs av upp-
grävda massor, om mängden avfall är högst 
2 500 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 25 eller 
37 §. 

29 kap 37 § 90.370 1 C Behandling av avfall som utgörs av uppgrävda 
förorenade massor från den plats där behand-
lingen sker, om behandlingen pågår under högst 
en tolvmånadersperiod och inte är tillståndsplik-
tig enligt 21, 22, 23, 24 eller 25 §. 

    Konvertering av smittförande avfall 
29 kap 38 § 90.382 1 C Konvertera smittförande avfall på ett sjukhus 

    Avvattning 
29 kap 39 § 90.375 7 C Avvattning av icke-farligt avfall, om mängden 

avfall som behandlas är högst 2 000 ton 
    Mekanisk bearbetning och sortering 

29 kap 40 § 90.100 
 
 
 

 
 
 
 

B 
Återvinning av mer än 10 000 ton icke-farligt av-
fall per kalenderår genom mekanisk bearbetning. 
Tillståndsplikten gäller inte 
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90.100-1 

 

90.100-2 

 
 
 
 
 
 

20 
 

12 

1. för att genom krossning, siktning eller motsva-
rande mekanisk bearbetning återvinna avfall för 
byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. om återvinningen är tillståndspliktig enligt 65 
§. 
 
- Den hanterade avfallsmängden är större än  
50 000 ton per kalenderår. 
- Den hanterade avfallsmängden är större än  
10 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår. 

29 kap 41 § 90.110 
 
 
 
 
 
 
 

90.110-1 

 

 

90.110-2 

 

90.110-3 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 

7 
 

1 

C 1. Yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall ge-
nom mekanisk bearbetning, om den tillförda 
mängden avfall är högst 10 000 ton per kalen-
derår, eller 
2. genom krossning, siktning eller motsvarande 
mekanisk bearbetning återvinna avfall för bygg-
nads- eller anläggningsändamål. 
 
- Den hanterade avfallsmängden är större än  
5 000 ton men högst 10 000 ton avfall per kalen-
derår. 
- Den hanterade avfallsmängden är högst 5 000 
ton avfall per kalenderår. 
- Tillfällig krossning/återvinning för byggnads- 
eller anläggningsandamål 

29 kap 42 § 90.70 
 
 
 
 

90.70-1 

 

90.70-2 

 
 
 
 
 

11 
 

10 

B Sortering av icke-farligt avfall, om mängden av-
fall är mer än 10 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte för att sortera avfall 
för byggnads- eller anläggningsändamål. 
 
- Den hanterade avfallsmängden är mer än  
75 000 ton per kalenderår. 
- Den hanterade avfallsmängden är mer än  
10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår 

29 kap 43 § 90.80 6 C Sortering av icke-farligt avfall, om mängden av-
fall är 
1. mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet 
ska användas för byggnads- eller anläggningsän-
damål, eller 
2. mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per ka-
lenderår i andra fall. 

- 90.8001 1 U Sortering av icke-farligt avfall, om mängden av-
fall är högst 1 000 ton per kalenderår. 

    Elavfall 
29 kap 44 § 90.90 6 C Yrkesmässigt sortera, demontera eller på annat 

sätt behandla avfall som utgörs av elektriska eller 
elektroniska produkter innan ytterligare behand-
ling. 
Anmälningsplikten gäller inte behandling av 
komponenter eller utrustning som innehåller iso-
lerolja. 

    Uttjänta fordon 
29 kap 45 § 90.119 

 
 
 
 
 
 

90.119-1 

 

90.119-2 

 
 
 
 
 
 
 

14 
 

8 

B 
Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmäss-
igt återvinna sådana uttjänta motordrivna fordon 
som inte omfattas av bilskrotningsförordningen 
(2007:186). 
Tillståndsplikten gäller inte om återvinningen är 
anmälningspliktig enligt 46 § 2. 
 
- Den hanterade avfallsmängden är större än  
10 000 ton per kalenderår. 
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- Den hanterade avfallsmängden är högst 10 000 
ton per kalenderår. 

29 kap 46 § 90.120 6 C Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmäss-
igt återvinna 
1. uttjänta bilar som omfattas av bilskrotnings-
förordningen (2007:186), eller 
2. andra uttjänta motordrivna fordon vars total-
vikt inte överstiger 3 500 kilogram, om fordonen 
återvinns av en bilskrotare som är auktoriserad 
enligt bilskrotningsförordningen. 

    Förberedelse för återanvändning 
29 kap 47 § 90.29 1 C Förbereda avfall för återanvändning 

    Lagring som en del av att samla in avfall 
29 kap 48 § 90.30 

 
 
 
 
 
 
 

90.30-1 

 

 

 

90.30-2 

 

 

 

 

 

90.30-3 
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B Lagring av icke-farligt avfall som en del av att 
samla in det, om mängden avfall vid något till-
fälle är 
1. mer än 30 000 ton och avfallet ska användas 
för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 10 000 ton annat icke-farligt avfall i 
andra fall. 
 
-1. mer än 300 000 ton och avfallet ska användas 
för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 100 000 ton i andra fall. 
 
-1. mer än 150 000 ton men högst 300 000 ton 
och avfallet ska användas för byggnads- eller an-
läggningsändamål, eller 
2. mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton i 
andra fall. 
 
-1. mer än 30 000 ton men högst 150 000 ton och 
avfallet ska användas för byggnads- eller anlägg-
ningsändamål, eller 
2. mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton i 
andra fall. 
 

29 kap 49 § 90.40 6 C Lagring av icke-farligt avfall som en del av att 
samla in det, om mängden avfall vid något till-
fälle är 
1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfal-
let ska användas för byggnads- eller anläggnings-
ändamål, eller 
2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat 
icke-farligt avfall i andra fall. 

- 90.4001 2 U Lagring av icke-farligt avfall som en del av att 
samla in det, om mängden avfall vid något till-
fälle är högst 10 ton. 
 

 90.4002 2 U Återvinningsplatser för producentavfall (förpack-
ningar) avsedda för allmänheten 

29 kap 50 § 90.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B Lagring av farligt avfall som en del av att samla 
in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 
1. mer än 5 ton och utgörs av olja, 
2. mer än 30 ton och utgörs av blybatterier, 
3. mer än 50 ton och utgörs av elektriska eller 
elektroniska produkter, 
4. mer än 30 ton och utgörs av impregnerat trä, 
5. mer än 50 ton och utgörs av motordrivna for-
don, eller 
6. mer än 1 ton i andra fall. 
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90.50-1 

 

 

90.50-2 
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90.50-4 

 

 

 

 

 

90.50-5 
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- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle är 
mer än 50 ton 
 
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle 
uppgår till  
6. mer än 10 ton men högst 50 ton annat farligt 
avfall. 
 
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle 
uppgår till  
1. mer än 25 ton men högst 50 ton olja, eller 
6. mer än 5 ton men högst 10 ton annat farligt av-
fall. 
 
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle 
uppgår till 
1. mer än 15 ton men högst 25 ton olja, eller 
6. mer än 2,5 ton men högst 5 ton annat farligt 
avfall. 
 
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle 
uppgår till 
1. mer än 5 ton men högst 15 ton olja,  
2. mer än 30 ton men högst 50 ton blybatterier,  
4. mer än 30 ton men högst 50 ton impregnerat 
trä, eller  
6. mer än 1 ton men högst 2,5 ton annat farligt 
avfall. 
 

29 kap 51 § 90.60 3 C Lagring av farligt avfall som en del av att samla 
in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 
1. mer än 200 kilogram men högst 5 ton och ut-
görs av olja, 
2. mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och 
utgörs av blybatterier, 
3. mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av 
elektriska eller elektroniska produkter, 
4. mer än 200 kilogram men högst 30 ton och ut-
görs av impregnerat trä, 
5. högst 50 ton och utgörs av motordrivna for-
don, eller 
6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra 
fall. 
 

 90.6001 1 U Lagring av farligt avfall som en del av att samla 
in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 
1. högst 200 kilogram och utgörs av olja, 
2. högst 1 500 kilogram och utgörs av blybatte-
rier, 
3. högst 1 ton och utgörs av elektriska eller 
elektroniska produkter, 
4. högst 200 kilogram och utgörs av impregnerat 
trä, 
5. högst 200 kilogram i andra fall. 

    Långtidslagring, djupt bergförvar och under-
jordsförvar 

29 kap 52 § 90.454-i 26 A Underjordsförvara mer än 50 ton farligt avfall. 
29 kap 53 § 90.455 26 A Permanent lagring av kvicksilveravfall med 

minst 0,1 viktprocent kvicksilver i djupt bergför-
var. 
Tillståndsplikten gäller inte om lagringen är till-
ståndspliktig enligt 52 §. 
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29 kap 54 § 90.457 17 A Underjordsförvara högst 50 ton farligt avfall. 
29 kap 55 § 90.458 20 B Underjordsförvara icke-farligt avfall 

    Lagring i avvaktan på återvinning eller bort-
skaffande 

29 kap 56 § 90.408-i 12 B Lagring av farligt avfall i avvaktan på sådan be-
handling som kräver tillstånd enligt 5, 6, 7, 8 el-
ler 67 §, om mängden avfall vid något tillfälle är 
mer än 50 ton. 

    Fartygsåtervinning 
29 kap 57 § 90.451 30 A Återvinning av avfall genom sådant yrkesmässigt 

omhändertagande av fartyg som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
nr 1257/2013 av den 20 november 2013 om åter-
vinning av fartyg och om ändring av förordning 
(EG) nr 1013/2006 och direktiv 2009/16/EG, i 
den ursprungliga lydelsen. 

    Radioaktivt avfall 
29 kap 58 § 90.460 24 A Behandling av högaktivt radioaktivt avfall, slut-

förvara radioaktivt avfall eller lagra radioaktivt 
avfall. 

29 kap 59 § 90.470 24 A Bearbeta, lagra, slutförvara eller på annat sätt 
hantera använt kärnbränsle, kärnavfall eller annat 
radioaktivt avfall enligt lagen (1984:3) om kärn-
teknisk verksamhet eller strålskyddslagen 
(1988:220), om hanteringen inte är tillståndsplik-
tig enligt 58 §. 

    Lagring och avskiljning av koldioxid 
29 kap 60 § 90.480 32 A Anläggning för geologisk lagring av koldioxid, 

om mängden koldioxid som är planerad att lagras 
är mer än 100 000 ton 

29 kap 61 § 90.485 27 B Anläggning för geologisk lagring av koldioxid, 
om mängden koldioxid som är planerad att lagras 
är högst 100 000 ton 

29 kap 62 § 90.500-i 27 B Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk 
lagring av koldioxid från industriutsläppsverk-
samheter som beskrivs i 1 kap 2 § industriut-
släppsförordningen (2013:250) 

29 kap 63 § 90.510 27 B Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk 
lagring av koldioxid från anläggningar som inte 
är tillståndspliktiga enligt 62 § 

29 kap 64 § 90.520 6 C Borrning i syfte att bedöma om en plats är lämp-
lig för geologisk lagring av koldioxid 

    Andra verksamheter med återvinning eller 
bortskaffande 

29 kap 65 § 90.406-i 14 B Återvinna eller både återvinna och bortskaffa 
icke-farligt avfall, om den tillförda mängden av-
fall är mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 
750 ton per kalenderår och verksamheten avser 
1. biologisk behandling, 
2. behandling innan förbränning eller samför-
bränning 
3. behandling i anläggning för fragmentering av 
metallavfall, eller 
4. behandling av slagg eller aska. 
Om behandlingen enbart avser anaerob biologisk 
nedbrytning gäller tillståndsplikten endast om 
den tillförda mängden avfall är mer än 100 ton 
per dygn eller mer än 25 000 ton per kalenderår. 

29 kap 66 § 90.405-i 12 B Bortskaffa icke-farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är mer än 50 ton per dygn eller 
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mer än 12 500 ton per kalenderår och verksam-
heten avser 
1. biologisk behandling, 
2. fysikalisk-kemisk behandling, 
3. behandling innan förbränning eller samför-
bränning 
4. behandling i anläggning för fragmentering av 
metallavfall, eller 
5. behandling av slagg eller aska. 

29 kap 67 § 90.435-i 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90.435-i1 
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A Återvinna eller bortskaffa farligt avfall, om den 
tillförda mängden avfall är mer än 10 ton per 
dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår och 
verksamheten avser 
1. biologisk behandling, 
2. fysikalisk-kemisk behandling, 
3. materialåtervinning av lösningsmedel 
4. materialåtervinning av oorganiskt material, 
utom metaller och metallföreningar, 
5. regenerering av syror eller baser, 
6. återvinning av komponenter som används till 
att minska föroreningar, 
7. återvinning av katalysatorer 
8. omraffinering eller annan behandling för åter-
användning av olja, 
9. invallning, 
10. sammansmältning eller blandning innan be-
handling i en samförbrännings- eller avfallsför-
bränningsanläggning eller innan avfallet behand-
las enligt någon av de andra punkterna i denna 
paragraf, eller 
11. omförpackning innan behandling i en sam-
förbrännings- eller avfallsförbränningsanlägg-
ning eller innan behandling av avfall enligt nå-
gon av de andra punkterna i denna paragraf. 
 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 25 000 
ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 
ton men högst 25 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 
ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

29 kap 68 § 90.410 24 A Behandling av icke-farligt avfall, om den till-
förda mängden avfall är mer än 100 000 ton per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse 
i detta kapitel. 

29 kap 69 § 90.420 
 
 
 
 
 
 

90.420-1 

 

 

90.420-2 

 

90.420-3 

 

90.420-4 
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B Behandling av icke-farligt avfall, om den till-
förda mängden avfall är mer än 500 ton men 
högst 100 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse 
i detta kapitel. 
 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
20 000 ton men högst 100 000 ton per kalen-
derår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 
ton men högst 2 500 ton per kalenderår. 
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90.420-5 

 
7 - Den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton 

men högst 1 000 ton per kalenderår. 
29 kap 70 § 90.430 3 C Yrkesmässig behandling av icke-farligt avfall, 

om den tillförda mängden avfall är högst 500 ton 
per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen 
är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt någon 
annan bestämmelse i detta kapitel. 

29 kap 71 § 90.440 
 
 
 
 
 
 

90.440-1 

 

 

90.440-2 

 

 

90.440-3 

 

 
 
 
 
 
 
 

32 
 
 

28 
 
 

17 

A Behandling av farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är mer än 2 500 ton per kalen-
derår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse 
i detta kapitel. 
 
- den tillförda mängden avfall är mer än 25 000 
ton per kalenderår. 
 
- den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 
ton men högst 25 000 ton per kalenderår. 
 
- den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 
ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

29 kap 72 § 90.450 
 
 
 
 
 
 

90.450-1 

 

 

90.450-2 

 

 

90.450-3 

 

 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 

12 
 
 

8 
 

B Yrkesmässig behandling av farligt avfall, om den 
tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse 
i detta kapitel. 
 
- den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 
ton men högst 2 500 ton per kalenderår 
 
- den tillförda mängden avfall är mer än 50 ton 
men högst 1 000 ton per kalenderår 
 
- den tillförda mängden avfall är högst 50 ton per 
kalenderår 

    SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 
SPORTANLÄGGNINGAR 

30 kap 1 § 92.10 7 B Skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen 
(kaliber större än 20 millimeter) eller för spräng-
ningar av ammunition, minor eller andra spräng-
laddningar. 

30 kap 2 §  92.20 
 
 
 
 

92.20-1 

92.20-2 

 

92.20-3 

 
 
 
 
 

5 
4 
 

2 

C Skjutbana som är stadigvarande inrättad för 
skjutning utomhus med skarp ammunition till 
finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 milli-
meter) för mer än 5 000 skott per kalenderår. 
 
- Mer än 100 000 skott per kalenderår. 
- Mer än 20 000 skott men högst 100 000 skott 
per kalenderår. 
- Mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per 
kalenderår. 

- 92.2001 1 U Skjutbana som är stadigvarande inrättad för 
skjutning utomhus med skarp ammunition till 
finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter) 
för högst 5 000 skott per kalenderår. 

30 kap 3§ 92.30 4 C Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för 
motorfordon. 

- 92.10001 6 U Golfbana med sammanlagt mer än 18 hål. 
- 92.10002 4 U Golfbana med sammanlagt högst 18 hål. 
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- 92.10003 2 U Golfbana med sammanlagt högst 9 hål. 
    TEXTILTVÄTTERIER 

31 kap 1 § 93.10 5 C Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
1. utsläpp av vatten från verksamheten leds till 
ett avloppsreningsverk som 
är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 eller 2 §, eller 
2. verksamheten är anmälningspliktig enligt  
19 kap. 4 §. 

- 93.1001 4 U Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn 
om utsläpp av vatten från verksamheten leds till 
ett avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt 
enligt 90.10. 

- 93.1002 1 U Tvätteri för högst 2 ton tvättgods per dygn. 
    BEGRAVNINGSVERKSAMHET 

32 kap 1 § 93.20 7 B Krematorium. 
    ÖVRIGA MILJÖFARLIGA VERKSAM-

HETER 
    Lackering m.m. 
- 100.1001 6 U Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller 

mer än 10 ton pulver per kalenderår. 
- 100.1002 3 U Förbrukning av minst 4 men högst 20 ton färg el-

ler lack eller minst 2 men högst 10 ton pulver per 
kalenderår. 

    Hantering av brom- eller fluorkarboner 
- 101.1001 6 U Omtappning av mer än 1 ton fullständigt haloge-

nerade brom- eller klorfluorkarboner per år. 
- 101.1002 3 U Omtappning av mer än 100 kg men högst 1 ton 

fullständigt halogenerade brom- eller klor-
fluorkarboner per år. 

- 101.1003 1 U Omtappning av högst 100 kg fullständigt haloge-
nerade brom- eller klorfluorkarboner per år. 

- 101.1004 7 U Omtappning av mer än 10 ton ofullständigt halo-
generade brom- eller klorfluorkarboner per år. 

- 101.1005 3 U Omtappning av mer än 1 ton men högst 10 ton 
ofullständigt halogenerade brom- eller klor-
fluorkarboner per år. 

- 101.1006 1 U Omtappning av högst 1 ton ofullständigt haloge-
nerade brom- eller klorfluorkarboner per år. 

    HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER4 
    Utbildningsverksamhet och liknande 
- 200.10-2 5 C Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med mer 

än 50 elever. 
- 200.10-3 4 C Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med 

högst 50 elever. 
- 200.10-4 4 C Internationell skola. 
- 200.10-5 4 C Grundskola, grundsärskola, specialskola, same-

skola. 
- 200.10-6 4 C Förskola. 
- 200.10-7 1 C Förskoleklass, öppen förskola. 
- 200.10-8 1 U Familjedaghem. 
    Samlingslokaler och liknande 
- 200.20-1 1 U Samlingslokaler, folkhögskola utan boende, uni-

versitet och högskolor. 

                                                           
4 Vid riktigt små verksamheter (ensamföretagare) kan det vara rimligt att i första hand använda sig av timavgifter istället för fasta årliga avgifter. 
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- 200.20-2 1 C Fritidshem och öppen fritidsverksamhet. 
- 200.20-3 1 U Fritidsgård och liknande. 
    Skönhetsvård och liknande 
- 200.30-1 2 U Solarium. 
- 200.30-2 1 U Skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr. 
- 200.30-3 1 U Frisersalong. 
    Vård och hälsa 
- 200.40-1 4 U Lokaler för vård5 eller annat omhändertagande 

>5 boende. 
- 200.40-2 2 C Fotvård. 
- 200.40-3 3 C Tatuering, akupunktur eller piercing som egen 

verksamhet. 
- 200.40-4 2 U Kiropraktor, naprapat, sjukgymnastik och lik-

nande. 
- 200.40-5 1 U Övriga alternativa behandlingar. 
    Idrott och liknande 
- 200.50-1 4 U Idrottsanläggning, gym eller motsvarande. 
- 200.50-2 3 C Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller 

som annars används av många människor. 
- 200.50-3 3 U Strandbad. 
    Boende 
- 200.60-1 6 U Bostäder med mer än 500 lägenheter inom 

samma bostadsområde. 
- 200.60-2 5 U Bostäder mer än 200 lägenheter men högst 500 

lägenheter inom samma bostadsområde. 
- 200.60-3 4 U Bostäder mer än 25 lägenheter men högst 200 lä-

genheter inom samma bostadsområde. 
- 200.60-4 3 U Bostäder med högst 25 lägenheter inom samma 

bostadsområde. 
- 200.60-5 4 U Hotell, kursgård med övernattningsmöjlighet, 

folkhögskola med boende, vandrarhem, kriminal-
vård. 

- 200.60-6 3 U Camping/stuganläggning. 
- 200.60-7 1 U Bed & breakfast. 
- 200.60-8 3 U Övrigt tillfälligt boende. 
    Förvaring av djur 
- 200.70-1 1 U Lokaler för förvaring av djur. 

 

 

                                                           
5 Såväl kommunen som Socialstyrelsen har tillsyn över vårdlokaler, vilket betyder att en gränsdragning behöver göras. Vi bedömer att miljönämnden (motsva-
rande) har tillsyn över boende och allmänna utrymmen i hygieniskt avseende [se krav på bostäder enligt 33 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd], avfallshantering, kemikalieanvändning, sällskapsdjur, o.s.v. under det att socialstyrelsen har tillsyn över vården och de utrymmen där vård före-
kommer. 



Bilaga 3 
Risk- och erfarenhetsbedömning (inplacering i riskkolumn och årlig tillsynstid) 
 

Årlig tillsynstid 

Verksamheten inplaceras först i en avgiftsklass enligt taxebilaga 2 och 3. Verksamheten inplaceras därefter i en 
riskkolumn med tillämpning av en riskbedömning enligt denna taxebilaga. Den årliga tillsynstiden för varje 
avgiftsklass och riskkolumn framgår av riskbedömningstabellen. En erfarenhetsbedömning sker fortlöpande i 
samband med den ordinarie tillsynen för att fastställa ev. tillkommande tillsynsavgifter eller förflyttningar i 
riskkolumnerna. 

 
Riskbedömning 
Verksamheten placeras inledningsvis i riskkolumn 0 i sin avgiftsklass, varefter riskbedömningens påverkan 
beräknas. Varje fråga i riskbedömningen genererar ett antal riskpoäng. Det finns 6 riskkolumner, men den 
maximala riskpoängsumma som en verksamhet erhåller kan bli högre. Om en verksamhet skulle få fler än 6 
riskpoäng, placeras den i kolumn 6. Summan av riskpoängen ligger till grund för inplacering i rätt riskkolumn inom 
den aktuella avgiftsklassen enligt riskbedömningstabellen. Verksamheten placeras in i rätt kolumn genom att det 
antal riskpoäng som verksamheten erhåller i riskbedömningen motsvarar antalet kolumnsteg åt höger i tabellen 
med utgångspunkt från kolumn 0. 
 
För ett företag som omfattas av två eller flera miljöfarliga verksamheter (klassningskoder) tas full avgift ut för 
huvudverksamheten. För övriga verksamheter reduceras avgiften med den procentsats som anges i kommunens 
taxa. För hälsoskyddsverksamheter sker reducering på så sätt att det bara är huvudverksamheten som riskbedöms, 
men den tillförs extra riskpoäng för ev. övriga verksamheter som förekommer inom företaget. 
 
Erfarenhetsbedömning 
Erfarenhetsbedömningen ger underlag för ställningstagande till ev. tillkommande avgifter utöver den fasta årliga 
avgiften för tillsynen. Den ger även underlag för en eventuell premierad kolumnförflyttning åt vänster i tabellen. 
För att en sådan kolumnförflyttning ska kunna ske även för verksamheter som i riskbedömningen placerats i 
kolumn 0, har två extra kolumner skapats – A och B – som används enbart för detta ändamål. 
 
En erfarenhetsbedömning och premiering kan tidigast göras efter första tillsynsbesöket och sker alltså i de flesta 
fall inte i samband med riskbedömningen. Uppgifterna i erfarenhetsbedömningen och premieringen uppdateras 
efter varje genomfört tillsynsbesök, då man vunnit ny erfarenhet av verksamheten. 
 

 Riskkolumner6 

Avgiftsklas A7 B 0    4 5 6 1 2 3 
1 T T T T 2 3 4 5 6 

2 T T 2 3 4 5 6 7 8 

3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 

6 7 8 9 10 12 13 14 16 18 

7 9 10 12 14 15 16 17 20 25 

8 12 13 16 18 20 21 23 26 30 

9 15 17 20 23 25 26 29 33 40 

10 18 20 24 27 30 32 35 39 45 
 
 

4 T= Timavgift 

7 Kolumnerna A och B = se förklaring föregående sida 



 
 
 

11 21 23 28 32 35 37 40 46 55 

12 24 26 32 36 40 42 46 52 60 

13 27 30 36 41 45 47 52 59 70 

14 30 33 40 45 50 53 58 65 75 

15 33 36 44 50 55 58 63 72 85 

16 36 40 48 54 60 63 69 78 90 

17 39 43 52 59 65 69 75 85 100 

18 42 46 56 63 70 74 81 91 105 

19 45 50 60 68 75 79 86 98 115 

20 48 53 64 72 80 84 92 104 120 

21 51 56 68 77 85 90 98 111 130 

22 54 59 72 81 90 95 104 117 135 

23 57 63 76 86 95 100 109 124 145 

24 60 66 80 90 100 106 115 130 150 

25 66 73 88 99 110 116 127 143 165 

26 72 79 96 108 120 127 138 156 180 

27 78 86 104 117 130 137 150 169 195 

28 84 92 112 126 140 148 161 182 210 

29 96 106 128 144 160 169 184 208 240 

30 108 119 144 162 180 190 207 234 270 

31 120 132 160 180 200 211 230 260 300 

32 135 149 180 203 225 237 259 293 340 

33 150 165 200 225 250 264 288 325 375 
 
Riskbedömning 

Faktorer, bedömningsgrunder och riskpoäng som används: 

 
Faktor och bedömningsgrund Riskpoäng 
1. Markförhållanden, lokalisering m.m.  

a)   Historisk förorening i mark eller byggnad 1 

b) Närhet till bostäder, skola, förskola, sjukhus, 
vårdlokaler eller inom vattenskyddsområde 

1 

c)   Påverkar miljökvalitetsnorm 1 

2. Kemiska produkter  

Särskilt farliga kemikalier, utfasningsämnen eller 
prioriterade riskminskningsämnen 

1 

3. Tillägg av riskpoäng  

a)   Verksamheten berörs av specialbestämmelser 1 

b)   Använder ej förnybar energi 1 

c)   Särskilt transportintensiv verksamhet 1 
d) Ytterligare delar i en hälsoskyddsverksamhet som 
medför ökade risker eller ökat tillsynsbehov 

1-6 

 

Ytterligare delar i en hälsoskyddsverksamhet som medför ökade risker eller ökat 
tillsynsbehov utöver övriga bedömningsfaktorer 



 
 
 

 

Verksamhetsdel eller 
liknande 

Kriterier Riskpo 
äng 

Alla typer av verksamheter Användning av produkter och 
ämnen som innehåller 
kemikalier vilka kan tas upp 
genom inandning eller hud- 
kontakt och då är skadliga för 
människors hälsa 

1 

Alla typer av verksamheter Babysim 1 
Alla typer av verksamheter Bad med högtempererad 

bassäng 
1 

Alla typer av verksamheter Bad med manuell rengöring8 1 
Alla typer av verksamheter Bad med äventyrskaraktär 1 

Alla typer av verksamheter Bassäng, bubbelpool, floating, 
spa o. dyl. 

1 

Alla typer av verksamheter Diatermi 1 

Alla typer av verksamheter Enskilt vatten9 1 
Alla typer av verksamheter Förskola/fritids som extra 

verksamhet i annan lokal eller 
verksamhet enligt 38 § FMVH 

1 

Alla typer av verksamheter Försäljning av hygieniska och 
kosmetiska produkter 

1 

Alla typer av verksamheter Gym som extra verksamhet 1 

Alla typer av verksamheter Hög musik 1 

Alla typer av verksamheter Nagelvård, nagelskulpturering 
och liknande 

1 

Alla typer av verksamheter Piercing 1 

Alla typer av verksamheter Silikoninjicering 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 I vissa anläggningar används badanordningar som rengörs manuellt, t.ex. bubbelpooler, badtunnor m.fl. Här ställs krav på särskild kontroll 

mellan bytena av de badande. 
9 Endast om livsmedelslagstiftningen inte är tillämplig. 



 
 

Verksamhetsdel eller 
liknande 

Kriterier Risk- 
poäng 

Alla typer av verksamheter Solarium som extra 
verksamhet 

1 

Alla typer av verksamheter Uteservering10 1 

Alla typer av verksamheter Verksamhet som bedrivs i 
bostad eller utnyttjar vatten, 
WC o.s.v. i bostad 

1 

Alla typer av verksamheter Yrkesmässig hygienisk 
verksamhet som extra 
verksamhet under samma 
organisationsnummer 

1 per 
del 

Alla typer av verksamheter Återanvändning av stickande 
och skärande verktyg11 

1 

Camping, stugbyar, 
strandbad o. dyl., i 
förekommande fall även 
andra typer av 
verksamheter 

Användning av torrtoalett 1 

Camping, stugbyar samt 
annan form av boende i 
grupp (t.ex. logi för 
bärplockare o. dyl.) 

> 25 campingenheter eller 
stugor/lägenheter 

1 

Förskola/fritids > 5 avdelningar 1 

Idrottsanläggning > 3 salar 1 
   

Samlingslokaler > 200 personer 1 
Skolor och 
undervisningslokaler 

> 400 elever 1 

Skolor och 
undervisningslokaler 

Gymnastiksal 1 

Skolor och 
undervisningslokaler 

Kemi- eller fysiksal 1 

Skolor och 
undervisningslokaler 

Kvällsuthyrning 1 

Skolor och 
undervisningslokaler, 
förskolor samt 
vård/boende i omsorg 

Nära bulleralstrande 
kommunikationsanläggning, 
industri eller liknande 

1 

Skolor och 
undervisningslokaler 

Salar för yrkesinriktad 
utbildning12 

1 

Skolor och 
undervisningslokaler 

Slöjdsal 1 

 
 
10 Används i de fall där uteserveringen direkt kan knytas till annan hälsoskyddsverksamhet – hotell, musiktillställning m.m. – och då utgör 

risk för störningar för närboende genom buller, röklukt m.m. 
11 Gäller inte fotvård då detta redan återfinns i klassningskodens grundbedömning. 
12 Poäng ges för varje typ av yrkesmässig verksamhet, t.ex. snickeri, metallbearbetning o.s.v. 



 
 

Solarium > 5 bäddar 1 
Solarium Obemannat 1 

Strandbad EU-bad 1 
Strandbad Närhet till dagvattenutsläpp 1 

Strandbad Närhet till utsläpp av avlopps- 
vatten 

1 

Tillfälligt boende > 50 bäddar 1 

Bed and breakfast > 10 bäddar 1 
Vård/boende i omsorg Blöjbyten 1 

Vård/boende i omsorg > 5 avdelningar 1 
Yrkesmässig hygienisk 
verksamhet 

> 4 utövare av hygienisk 
verksamhet under samma 
organisationsnummer 

1 



 

Erfarenhetsbedömning 

Följande faktorer och bedömningsgrunder används vid erfarenhetsbedömning: 
 

Efter varje ordinarie tillsynsbesök görs en erfarenhetsbedömning med ledning av följande 
frågor. 

 

Frågor med alternativa svar Erfaren- 
hets- 

poäng 
1. Hur hanterar verksamheten sin egenkontroll?  

a)   Rutiner för egenkontroll finns och följs 0 
b) Rutiner för egenkontroll finns och följs, men 
anmärkningar på verksamheten som kan härledas till 
brister i egenkontrollen finns. 

1 

c) Rutiner för egenkontroll finns, men används inte 
eller endast i obetydlig omfattning 

2 

d)   Rutiner för egenkontroll saknas 3 
2. Erfarenheter sedan senaste tillsynsbesöket  

a) Ändamålsenliga åtgärder har vidtagits mot samtliga 
tidigare avvikelser 

0 

b) Ändamålsenliga åtgärder har vidtagits mot vissa, 
men inte samtliga, tidigare avvikelser 

1 

c) Ändamålsenliga åtgärder har inte vidtagits mot 
samtliga tidigare avvikelser 

2 

3. Värdering av aktuell inspektion  

a)   Inga brister upptäcks vid inspektionen 0 
b) Brister upptäcks, men endast smärre ej allvarliga 
brister, vilka inte kräver återbesök 

1 

c) En eller flera allvarliga brister upptäcks vid 
inspektionen av sådan art att de motiverar 
återbesök 

2 



 

Erfarenhetsbedömningens påverkan på tillsynstid och extra avgift 
 

Bedömningen görs utifrån resultatet av inspektion med hjälp av checklistan för 
erfarenhetsbedömning. 

 
Erfarenhetspoäng Resultat 

0 – 1 Ingen påverkan på tillsynstid eller avgift. 

2 Verksamhetsutövaren får en varning i 
inspektionsrapporten om att extra tillsynstid kan 
påföras om bristerna inte har åtgärdats inom 
meddelad tid. Har bristerna inte åtgärdats i tid 
påförs timavgift för den tid som den extra 
kontrollen tar. 

3 Avgift för två timmars extra tillsynstid 
faktureras efter genomförd inspektion 

4 Avgift för fyra timmars extra tillsynstid 
faktureras efter genomförd inspektion. 

5 Avgift för sex timmars extra tillsynstid 
faktureras efter genomförd inspektion. 

6 Avgift för åtta timmars extra tillsynstid 
faktureras efter genomförd inspektion. 

7 Avgift för tio timmars extra tillsynstid 
faktureras efter genomförd inspektion. 

 

Eventuell premiering 
 
Premieringen är inriktad såväl på hur företaget sköter sin egenkontroll och sitt miljöarbete 
som på faktorer som påverkar klimatet. 
 
Följande faktorer och bedömningsgrunder används vid bedömning av eventuell 
premiering: 
 

Efter varje ordinarie tillsynsbesök görs en bedömning av eventuell premiering med ledning 
av följande frågor. 
 

Frågor med alternativa svar Premiepoäng 
1. Vilken är summan av erfarenhetspoängen 
under frågorna 1, 2 och 3 i ”Checklista för 
erfarenhetsbedömning” 

 

a)   0 eller 1 erfarenhetspoäng 2 

b)   2 erfarenhetspoäng 0 
c)   3 – 7 erfarenhetspoäng -2 

2. Har verksamheten en dokumenterad 
miljöinriktad transportstrategi som man följer? 

 

a)   Ja 1 

b)  Nej 0 



 
 
 

3. Har verksamheten en dokumenterad 
miljöinriktad energistrategi som man följer? 

 

a)   Ja 1 

b)  Nej 0 
 

Premieringssystemets inverkan på den årliga tillsynsavgiften. 
 

1) Verksamheten är grundklassad i Avgiftsklass och det antal riskkolumner som riskbedömningen har 
lett fram till och en årlig tillsynsavgift har fastställts 

2) Om skäl för premiering finns, ändras verksamhetens ursprungliga placering i riskkolumn genom en 
stegvis förflyttning åt vänster eller, i vissa fall, höger på följande sätt 

a. 1 – 2 premiepoäng ger ett kolumnsteg till vänster 
b. 3 – 4 premiepoäng ger två kolumnsteg till vänster 
c. En verksamhet kan erhålla högst 2 stegs kolumnförflyttning. 
d. En verksamhet sparar sina intjänade premiepoäng från tidigare tillsynsbesök och adderar 

de premiepoäng som det aktuella besöket eventuellt ger upphov till, dock sammanlagt 
högst 4 premiepoäng. 

e. Om verksamheten vid något tillfälle, efter att man erhållit premiepoäng och 
kolumnförflyttning åt vänster, får minuspoäng (orsakas av att man i 
Erfarenhetssystemet erhåller mer än 2 erfarenhetspoäng) dras dessa ifrån den 
ihopsamlade premiepoängsumman och verksamheten flyttas ett steg åt höger i 
riskkolumnerna. Den då nya placeringen får inte vara högre än den som erhölls vid 
grundklassningen. 

f. Ett företag som tidigare inte uppnått någon premiepoäng kan inte få förflyttning åt 
höger i riskkolumnerna. 

g. Avgiftsnedsättningen träder i kraft vid nästkommande faktureringstillfälle av den fasta 
årliga avgiften. 

 



               1 
                            

 

Bilaga 4 - Tabell - Handläggningstid för tillståndshantering brandfarliga och explosiva varor 2018 

 
Typärende 

Tillståndsprövning Avsyning  
Totalt Diarie Handlägg S:a Förbered Restid Avsyn Prot. S:a  

Ny innehavare (övertagande 
av bef tillstånd) 

 0,5 0,5 1,0   1,0 

Avslag  0,5 0,5 1,0   1,0 

Mindre komplettering     
1,5 

     
3,25 

 
4,75 av bef tillstånd 0,5 1,0 0,5 0,75 1,0 1,0 

Godkännande av Nytt 0,5 1,0 1,5   1,5 

föreståndare Förnyat 0,5 1,0 1,5 1,5 

Bensinstation Nytt 1,0 4,0 5,0 1,0 0,75 2,0 1,0 4,75 9,75 

bemannad Förnyat 0,5 3,0 3,5 1,0 0,75 1,0 1,0 3,75 7,25 

Bensinstation Nytt 0,5 3,0 3,5 1,0 0,75 1,5 1,0 4,25 7,75 

Automat Förnyat 0,5 2,0 2,5 1,0 0,75 1,0 1,0 3,75 6,25 

Handel mindre Nytt 0,5 2,0 2,5 0,5 0,75 1,0 1,0 3,75 6,25 

omfattning Förnyat 0,5 1,5 2,0 0,5 0,75 1,0 1,0 3,75 5,75 

Handel större Nytt 0,5 2,5 3,0 0,5 0,75 1,5 1,0 3,75 6,25 

omfattning Förnyat 0,5 2,0 2,5 0,5 0,75 1,5 1,0 3,75 5,75 

Restaurang med gasol Nytt 0,5 2,5 3,0 0,5 0,75 1,0 1,0 3,25 6,25 

Förnyat 0,5 1,5 2,0 0,5 0,75 1,0 1,0 3,25 5,25 

Industri mindre 
hantering 

Nytt 0,5 2,0 2,5 0,5 0,75 1,0 1,0 3,25 5,75 

Förnyat 0,5 2,0 2,5 0,5 0,75 1,0 1,0 3,25 5,75 

Industri större hantering inkl 
process 

Nytt 1,0 4,0 5,0 1,0 0,75 1,5 1,5 4,75 9,75 

Förnyat 0,5 4,0 4,5 1,0 0,75 1,5 1,5 4,75 9,25 

Lager Nytt 1,0 2,0 3,0 0,5 0,75 1,0 1,0 3,25 6,25 

Förnyat 0,5 1,5 2,0 0,5 0,75 1,0 1,0 3,25 5,25 

Fordonsgasstation Nytt 1,0 3,0 4,0 1,0 0,75 1,0 1,0 3,75 7,75 

Förnyat 0,5 2,0 2,5 1,0 0,75 1,0 1,0 3,75 6,25 

Lantbruk Nytt 0,5 2,0 2,5 0,5 0,75 1,0 1,0 3,25 5,75 

Förnyat 0,5 2,0 2,5 0,5 0,75 1,0 1,0 3,25 5,75 

Fyrverkeri försäljning Nytt 0,5 1,0 1,5 0,5 0,75 0,5 0,5 2,25 3,75 

Förnyat 0,5 1,0 1,5 0,5 0,75 0,5 0,5 2,25 3,75 

Explosiv vara Nytt 0,5 2,0 2,5 0,5 0,75 1,0 1,0 3,25 5,75 

mindre omfattning Förnyat 0,5 2,0 2,5 0,5 0,75 1,0 1,0 3,25 5,75 

Explosiv vara Nytt 1,0 4,0 5,0 0,5 0,75 1,0 1,0 3,25 8,25 

större omfattning Förnyat 0,5 3,0 3,5 0,5 0,75 1,0 1,0 3,25 6,75 

Övriga tillstånd enligt 
LBE 

Se tillägg  

 
Tillägg till tillståndshantering brandfarliga och explosiva varor 
I restiden ingår kostnad för fordon 
Diarietiden ökas med 1 timme om ärendet behöver beslutas av räddningsnämnden (t.ex. ärenden av 
sådant slag som ej får omfattas av delegerad beslutanderätt enligt 6 kap 34§ i kommunallagen, eller 
om Miljö och Byggnämnden behöver informeras om ärendet genom presentation vid sammanträde). 
För komplicerade, särskilt tidskrävande ärenden eller för ärenden som inte kan kategoriseras in enligt 
tabellen ovan tillämpas timdebitering. I tidsberäkningen ska den faktiska tiden användas som 
debiteringsunderlag, dock ska schablontiden på 0,75 timme restid användas. Särskilt tidskrävande 
ärenden är till exempel ärenden som krävt flera besök på plats eller då begäran om kompletterande 
handlingar gjorts på grund av bristfälliga ansökningshandlingar. 
Om godkännande av föreståndare handläggs i samband med ett tillståndsärende tas ingen avgift ut. 
 
Annan tids- eller kostnadskrävande åtgärd eller uppdrag Timtaxa 930 kr 



Tekniska nämnden  
 
Förslag till ändring taxa 2018 
 
Vatten- och avloppsverksamhet 
 

 Höjning med 5 % på samtliga brukningstaxor. 
 

 Höjning med 5 % för anläggningstaxan. 
 

 
Avfallsverksamhet 
 

 Ingen höjning 
 
 
Fjärrvärmeverksamhet 
 

 Ingen höjning  
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TAXA 
 
för Strömstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar 
 
Antagen av kommunfullmäktige i Strömstads kommun 2017-xx-xx 
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Strömstads kommun. 
 
 
§ 1 
För att täcka nödvändiga kostnader för Strömstads kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggningar ska ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens 
verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 
 
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) 
jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet dagvatten gata (Dg) är även den som 
ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen 
om allmänna vattentjänster är uppfyllda. 
 
 
§ 2 
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 
 
 
§ 3 
I dessa taxeföreskrifter avses med 
 
Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 
bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs fastighet som 
uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för 
vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt. 
 
Exempel på sådana byggnader är: 
 

Kontor Förvaltning Stormarknader 
Butiker Utställningslokaler Sporthallar 
Hotell   Restauranger Campingfastigheter 
Hantverk Småindustri  
Utbildning Sjukvård  

 
Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 
bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan 
jämställs med bostadsfastighet. 
 
Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men ännu inte 
bebyggts. 
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Bostadsenhet i bostadsfastighet eller därmed jämställd fastighet: ett eller flera utrymmen i 
byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet och där den sammanlagda ytan överstiger 25 
m2. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet som 
exemplifieras ovan, räknas varje påbörjat 200-tal m2 bruttoarea (BTA) uppmätt enligt svensk 
standard SS 21 054: 2009 som en bostadsenhet. 
 
För campingfastigheter gäller att: campingstuga med anslutning till V och S utgör 1 bostadsenhet. 
För övrig byggnation (servicehus etc.) räknas varje påbörjat 200-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt 
svensk standard SS 21 054:2009 som en bostadsenhet. Nio (9) uppställningsplatser,(dock ej 
campingstugor enligt ovan) utgör en (1) bostadsenhet. 
 
Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas som 
allmän platsmark, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt 
motsvarar sådan mark. 
 
 
 
§ 4 
4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 
 

Ändamål  Anläggnings- 
avgift 

Bruknings- 
avgift 

V, vattenförsörjning 
  

Ja Ja 

S, spillvattenavlopp 
  

Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp från 
fastighet  

Ja Ja 

Dg, dagvattenavlopp från allmän 
platsmark    

Ja Ja 

 
 
4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen 
upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om 
förbindelsepunktens läge. 
 
Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder 
avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren 
informerats om detta.  
 
Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster 
angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 
 
4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för avledande av dagvatten blivit 
utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 
 
4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs 
i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är 
uppfyllda. 
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4.5 Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet 
inträder. 
 
ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§§ 5-13) 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt- 
 
§ 5 
5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet ska anläggningsavgift betalas.  
 
Avgift utgår per fastighet med: 
 

  Utan moms Med moms 

a)  en avgift avseende upprättande av 
varje uppsättning förbindelsepunkter 
för V, S och Df 
 

135 384 kr 169 229 kr 

b)  en avgift per m2 tomtyta upp till och 
med 1 200 m2  
 
en avgift per m2 tomtyta från och med 
1 200 m2 

 

53,33 kr 

 

 

16,13 kr 

 

66,66 kr 

 

 

20,16 kr 

 

 

c)  en avgift per bostadsenhet 
 

49 325 kr 61 656 kr 

d)* en grundavgift för bortledande av Df, 
om bortledande sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättas 
 

27 076 kr 33 845 kr 

*) Avgift enligt 5.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a). I det fall avgift enligt 5.1 d) tas 
ut reduceras avgift enligt 5.1 a) enligt 8 § eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta fall 
inte lagts respektive upprättats. 
 
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se 8 §. 
 
5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas den del av avgiften enligt 
5.1 a), som hänför sig till framdragande av servisledningen lika mellan fastigheterna. 
 
5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan 
karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som 
är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA). 
 

Tomtyteavgiften enligt 5.1 b) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av övriga 
anläggningsavgifter 5.1 a) och c), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan 
av avgifterna enligt 5.1 a), c) och d). 

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 b) i den 
mån ovan angiven begränsningsregel så medger. De sammanlagda beloppen för servisavgiften 
5.1 a) ska då inte räknas till högre belopp än 100 % av avgiften även om servisledningarna lagts 
vid olika tillfällen och avgiften därmed blivit högre. 
 
5.4 Antal bostadsenheter bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan 
ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. 
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5.5 Upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska avgift betalas enligt 5.1 a). 
 
5.6 Ökas fastighets tomtyta ska avgift betalas enligt 5.1b), tomtyteavgift, för tillkommande tomtyta 
som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara betald förut.  
 
Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3. 
 
5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på 
fastighet ska avgift betalas enligt 5.1c) bostadsenhetsavgift, för varje tillkommande bostadsenhet. 
 
5.8 Tillkommer bortledande av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df 
upprättats, ska avgift betalas enligt 5.1 d). 
 
 
§ 6 
6.1 För annan fastighet ska anläggningsavgift betalas. 
 
Avgift utgår per fastighet med: 
 

  Utan moms Med moms 

a)  en avgift avseende upprättande av 
varje uppsättning förbindelsepunkter 
för V, S och Df 

135 384 kr 169 230 kr 

b)  en avgift per m2 tomtyta  110,86 kr 138,57 kr 

c)* en grundavgift för bortledande av Df, 
om bortledande sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättas 

27 076 kr 33 845 kr 

*) Avgift enligt 6.1 c) tas inte ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a). I det fall avgift enligt 6.1 c) 
tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta 
fall inte lagts respektive upprättats. 
 
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se § 8. 
 
6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas den del av avgiften enligt 
6.1 a), som hänför sig till framdragande av servisledningen lika mellan fastigheterna. 
 
6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan 
karta som huvudmannen godkänner. 
 
6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med betalning av 
tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tills vidare inte utnyttjas för 
verksamheten på fastigheten. 
 
Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom 
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och 
resterande tomtyteavgift förfaller till betalning. 
 
Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet 
beviljats tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen. 
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6.5 Upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska avgift betalas enligt 6.1 a. 
 
6.6 Ökas fastighets tomtyta, ska avgift betalas enligt 6.1b) tomtyteavgift, för tillkommande tomtyta 
som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara förut betald. 
 
6.7 Tillkommer bortledande av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df 
upprättats, ska avgift betalas enligt 6.1 c). 
 
 
§ 7 
7.1 För obebyggd fastighet ska del av full anläggningsavgift betalas. 
 
Avgift utgår per fastighet med: 
 

 Bostads- 
fastighet 

Annan 
fastighet 

 

Avgift per FP  
 

5.1 a 100 % 6.1 a 100 %  

Tomtyteavgift 
 

5.1 b 100 % 6.1 b 70 %  

Avgift per bostadsenhet 
 

5.1 c 0 % -  

Grundavgift för Df om FP för Df 
inte upprättas 

5.1 d 100 % 6.1 c 100 %  

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
 
Avgift enligt 5.1b), tomtyteavgift, tas ut intill ett belopp som motsvarar avgiften enligt 5.1 a), eller 
i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna 5.1 a) och d), jfr 5.3 andra 
stycket. 
 
 
7.2 Bebyggs obebyggd fastighet ska resterande avgifter betalas enligt följande: 
 

 Bostads- 
fastighet 

Annan 
fastighet 

 

Tomtyteavgift 
 

5.1 b * % 6.1 b 30 %  

avgift per bostadsenhet 
 

5.1 c 100 % -  

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
 
*) Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift ut enligt 5.1b) tomtyteavgift, om föreskriften 
i 5.3 andra stycket så medger. 
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§ 8 
8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, ska avgifter betalas enligt 
följande: 
 
Avgift för framdragen servisledning till förbindelsepunkt 

- en servisledning   35 % av avgift enligt 5.1 a) resp. 6.1 a) 
- två servisledningar   40 % av avgift enligt 5.1 a) resp. 6.1 a) 
- tre servisledningar   50 % av avgift enligt 5.1 a) resp. 6.1 a) 

 
Avgifter i övrigt: 
 

  V S Df Dg 

Avgift per FP  
 

5.1 a 15 % 25 % 10 % - 

Tomtyteavgift 
 

5.1 b 30 % 50 % - 20 % 

Avgift per bostadsenhet 
 

5.1 c 30 % 50 % - 20 % 

Grundavgift för Df 
 

5.1 d   100 %  

Avgift per FP 
 

6.1 a 15 % 25 % 10 % - 

Tomtyteavgift 
 

6.1 b 30 % 50 % - 20 % 

Grundavgift för Df 
 

6.1 c   100 %  

 
För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 a) respektive 5.1 d) eller 6.1 a) 
respektive 6.1 c). 
 
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
 
8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, ska 
avgifter betalas enligt 8.1. 
 
Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för 
servisledningar vid tillkommande förbindelsepunkter inte till ett högre belopp än 50 % av avgiften 
enligt 5.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre. 
 
8.3 För förbindelsepunkt som på fastighetsägarens begäran upprättats senare än övriga 
förbindelsepunkter ska, utöver avgift enligt 8.1, en etableringsavgift betalas om 20 % av avgiften 
enligt 5.1 a) eller 6.1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av 
att arbete inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar. 
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§ 9 
 
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala 
anläggningsavgift. I avgiften ingår mervärdesskatt (moms 25 %). 
Avgift utgår med: 

 Utan moms Med moms 

en avgift per m2 allmän platsmark för 
anordnande av dagvattenbortledning 

207 kr 258,75 kr 

 
§ 10 
Avgifter enligt 5-6 §§ och 9 § är baserade på ett medelvärde på serie 311 och 322 i 
entreprenadindex. Tekniska nämnden har rätt att reglera avgiftsbeloppen enligt detta, dock inte 
oftare än en gång årligen.  
 
 
§ 11 
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i 
beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt 
lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 
 
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§5-9 får huvudmannen i stället komma 
överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 
 
 
§ 12 
12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom tid som anges i räkning. 
 
12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska dröjsmålsränta betalas 
enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett. 
 
12.3 Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster ska en anläggningsavgift fördelas på årliga 
inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande 
med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren 
så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta ska betalas enligt 5 § räntelagen på varje del av 
avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen ska ske till 
dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska betalas enligt 13.2. 
 
12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6, eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat 
förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov 
erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen 
när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas 
dröjsmålsränta ut enligt 12.2 för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet 
inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 
 
 
§ 13 
13.1 Om fastighetsägare begärt och kommit överens med huvudmannen om att ledningar  

- utförts på annat sätt  
- försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändigt  

 
ska fastighetsägaren betala överenskommen ersättning till huvudmannen 
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13.2 Om fastighetsägaren begärt ny servisledning och huvudmannen samtycker ska 
fastighetsägaren betala,  

- den nya servisledningens allmänna del (med skäligt avdrag för ålder och skick av den 
gamla) 

- kostnaden för avstängning av den gamla servisledningens allmänna del 
 
13.3 Om huvudmannen anser det nödvändigt att utföra ny servisledning med annat läge än redan 
befintlig, är huvudmannen skyldig att betala fastighetsägaren, 

- kostnaden för fastighetens del av den nya servisledningen (med skäligt avdrag för ålder 
och skick av den gamla)  

- kostnaden för dess inkoppling 
 
Brukningsavgifter (§§ 14-22) 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 
 
§ 14 
14.1 För bebyggd fastighet ska brukningsavgift betalas. 
 
Avgift utgår per fastighet med: 
 

  Utan moms Med moms 

a) en fast avgift per år 
 

2 441,72 kr 3052,15 kr 

b) en avgift per m3 levererat vatten 
 

21,88 kr 27,35 kr 

c) en avgift per år och bostadsenhet för 
bostadsfastighet och därmed jämställd 
fastighet 

3 230,63 kr 4 038,29 kr 

d) en avgift per år och kvadratmeter (m2) 
tomtyta för annan fastighet 
 

3,25 kr 4,06 kr 

 
14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål betalas del av full avgift.  
 
Följande avgifter ska därvid betalas för resp. ändamål: 
 

  V S Df Dg 

Fast avgift 
 

15.1 a 35 % 55 % 5 % 5 % 

Avgift per m3  
 

15.1 b 35 % 65 %   

Avgift per bostads- 
enhet 
 

15.1 c 25 % 65 % 5 % 5 % 

Avgift efter tomtyta 
 

15.1 d 25 % 65 % 5 % 5 % 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
 
14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till och spillvatten som 
transporteras bort från fastigheten. Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet 
vattenförbrukningen tillsvidare inte ska fastställas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 b), 
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kubikmeteravgift, ut efter en antagen förbrukning om 200 m3/bostadsenhet i permanentbostad 
och 100 m³/bostadsenhet för fritidsbostad. 
 
14.4 För s.k. byggvatten ska brukningsavgift betalas enligt 14.1 a), b), c) respektive d). Om mätning 
inte sker, utgår avgift enligt antagen förbrukning enligt 14.3 eller efter överenskommelse med 
huvudmannen. 
 
14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) ska en årlig avgift betalas med ett 
belopp motsvarande 100 % av den fasta avgiften enligt 14.1 a). Beloppet avrundas till närmaste 
hela krontal. 
 
Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe. 
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14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka 
mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det. 
 
Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter 
enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2. 
 
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att 
uppskatta förbrukningen. 
 
Fastighetsägare, som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller 
huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Mark- och 
miljödomstolen. 
 
14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, ska 
fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som 
framgår i § 18. 
 
14.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattennätet 
(kylvatten o dyl.), ska avgift betalas motsvarande 20 % av avgiften enligt 14.1 b). 
 
 
§ 15 
Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala 
brukningsavgift 
 
Avgift utgår med: 
 

 Utan moms Med moms 

En fast avgift per m2 allmän platsmark för 
bortledning av dagvatten 

4,14 kr 5,17 kr 

 
 
§ 16 
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller 
avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet ska avgift för spillvattenavlopp 
betalas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. 
 
Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande 
vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och 
fastighetsägaren. 
 
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan grund än efter 
levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd. 
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§ 17 
För obebyggd fastighet inom detaljplan ska brukningsavgift betalas enligt 14.1 a) fast årsavgift. 
 
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål betalas del av den fasta 
avgiften.  
 
Följande avgifter ska därvid betalas för resp. ändamål: 
 

  V S Df Dg 

Fast avgift 
 

14.1 a 35 %    55 % 5 % 5 % 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
 
 
§ 18 
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att 
fastighetsägarens åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan 
åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter: 
 

 Utan moms Med moms 

Nedtagning av vattenmätare 
 

1 101 kr 1 376,25 kr 

Uppsättning av vattenmätare 
 

1 101 kr 1 376,25 kr 

Avstängning av vattentillförsel 
 

689 kr 861,25 kr 

Påsläpp av vattentillförsel  

 

689 kr 861,25 kr 

Undersökning av vattenmätare 

 

1 652 kr 2 065 kr 

Länsning av vattenmätarbrunn 

 

1 101 kr 1 376,25 kr 

Förgävesbesök efter överenskommen tid 

 

484 kr 605 kr 

 
För arbete som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett tillägg 
om 100 % av ovan angivna belopp. 
 
 
§ 19 
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i 
beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt 
lagen om allmänna vattentjänster avgifterna utgå enligt särskild antagen särtaxa. 
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14-17 får huvudmannen i stället 
komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.  
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§ 20 
Avgift enligt 14.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår enligt 
beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning 
förbrukad vattenmängd eller annan grund som anges i §§ 14 och 16. 
 
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska dröjsmålsränta betalas på obetalt 
belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett. 
 
Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande 
debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig 
förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte ske 
på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. 
 
 
§ 21 
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra 
hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats 
på grund av fastighetens VA-förhållande, får huvudmannen i stället komma överens med 
fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 
 
 
§ 22 
Avgifter enligt § 14 är baserade på indextalet Konsumentprisindex (KPI). 
När detta index ändras får huvudmannen (Tekniska nämnden) rätt att, om han finner det 
nödvändigt, reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare är en gång årligen. Index 
uppräkningen baserar sig på juli månads index för föregående år. 
 
 
 
 
TAXANS INFÖRANDE 
 
§ 24 
Denna taxa trädde i kraft 2018-01-01. De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.4, och 14.8 samt § 16, 
som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, ska därvid tillämpas i fråga om den 
vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen 
för taxans ikraftträdande. 
 

*** 
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning 
av denna taxa prövas av Mark- och miljödomstolen, jämlikt 53 § vattentjänstlagen. 
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Behandlingsavgifter Avfall/Återvinning (exkl. moms)   
Hushåll kan fritt vid 12 tillfällen/år lämna sorterat material som kan hänföras till normalt uppkommet  
avfall inom ett hushåll d.v.s. vad man kan ta med sig när man flyttar.  

Deponirest ¤ 
Brännbart avfall  
Blandat avfall som skall sorteras 
Tryckimpregnerat trä, slipers, stolpar mm  
Obehandlat trä 
Behandlat trä  
Asbest ¤ 

Grönt ris 

1 200 kr/ton  
   950 kr/ton 
1 700 kr/ton 
1 700 kr/ton 
       0 kr/ton 
   412 kr/ton 
1 545 kr/ton 
       0 kr/ton 

Brännbart avfall får ej innehålla: Farligt avfall, metaller, band längre än 2 m, gips, fåtöljer m.m. innehållande 
stålfjädrar. 
 
Asbest Mängd < 10 kg får lämnas gratis 
 

Övrigt avfall, exempelvis farligt avfall, debiteras till vid varje tidpunkt gällande självkostnadspris. 
 
 

Serviceavgift för hämtning av återvinningsfraktioner m.m. (exkl. moms) 
 
Glasigloo 2,5 m3 246 kr/enhet   

 
Förutsätter att  tidningar ej behöver hämtas 
oftare än var 14:e dag. 

Glasigloo < 1,0 m3  148 kr/enhet 
Tidningar i kärl 660 L  64 kr/enhet 
Tidningar i kärl 370 L 38 kr/enhet 

Bilbatterilåda typ RECI-box 254 kr/enhet  

Övriga fraktioner av exempelvis farligt avfall, debiteras till vid varje tidpunkt gällande självkostnadspris. 
Aktuell prislista erhålles på återvinningscentralen Österröd. 

 
        

För företag och verksamheter (exkl. moms) 
Med företagskortet får verksamheter möjlighet att lämna avfall på ÅV-Centralen.  
 
Leveranskrav 
Avfall sorteras och läggs i respektive behållare. Avfall får lämnas med personbil, personbil med släp och        
Skåpbil. Fordon över 3,5 ton vägs. OBS! Tilläggsavgift på farligt avfall såsom asbest, tryckimpregnerat trä, färg, 
lösningsmedel mm. 

Taxa verksamheter (exkl. moms) 
Personbil 
Personbil med släp 
Skåpbil eller Pick-up 
Skåpbil eller Pick-up med släp < 3m3 

 
 66,40 kr 
132,00 kr 
132,00 kr 
198,40 kr 

 

   Österröds återvinningscentral 
Passerkort medger 12 kostnadsfria besök per år för hushållen. Vid ytterligare besök debiteras enligt lägsta 
verksamhets taxa. 
Boende utanför kommunen kan köpa ett passerkort för 1000 kr/år inkl. moms. 

    Enstaka besök kan köpas med betalkort enligt gällande verksamhets taxa. 
    Nytt kort debiteras med 100 kr inkl. moms  
 

   Öppettider 
Mån – Fre                                                                07.00 – 16.00   
Tors (ej dag före helgdag) även                                                16.00 – 19.00 
Lördagarna den 7/1, 4/2, 4/3, 1/4, 6/5, 3/6, 1/7, 5/8, 2/9, 7/10, 11/11, 2/12                           09.00 – 15.00 
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   Syd-kosters återvinningscentral, Långegärde  (OBS! Endast för hushåll) 
 

Lördagarna den 25/3, 17/6, 29/7, 30/9, 25/11                                                           10.00 - 13.00 
Lördagen den 27/5                              10.00 - 14.30 

 

   Nord-kosters återvinningscentral, Västra bryggan (OBS! Endast för hushåll) 
   Lördagarna den 29/4, 26/8                                             10.00 – 13.00 

 
Renhållningstaxa    (Inkl. moms)       

Miljöavgift debiteras på samtliga lägenheter i villor, fritidshus,  hyresfastigheter, bostadsrättsföreningar, 
andelsbyar och liknande. 
 
Fastighet som inrymmer gruppboende med mycket begränsade lägenhetsytor debiteras miljöavgift motsvarande 
halva antalet lägenheter. 
 

Tungt avfall från tillagningskök o likn. debiteras 3 ggr normaltaxan för resp. behållarstorlek. 
 
Som alternativ till 160 L säck (på fastlandet) kan 140 L plastkärl erbjudas till samma taxa förutsatt att kärlet 
placeras invid sopbilens körväg. 

Tariff Taxeart Hämtställe Behållarstl. Ant. hämt./år Taxa/år 

 555 Miljöavg./lgh villa    530 kr 

Å 510 Villa i tätort utan kompost S 125 - 160 52 2 445 kr 

ÅK 511 Villa med kompost S 125 - 160 26 1 559 kr 

ÅKO 512 Villa med kompost S 125 - 160 13                    1 156 kr    

G 513 Villa med kompost S 125 - 160 4 854 kr 

ÅK 514 Villa med kompost K 240 26 2 005 kr 

Ö1 515 Anvisad plats utan kompost S 125  1 554kr 

ÖK1 516 Anvisad plats med kompost S 125  1 093 kr 

Å 531 Fastighet K 370 52 4 361 kr 

Å 532 Fastighet K 660 52 7 262 kr 

Å 533 Fastighet K370 med säck 52 5 305 kr 

Å 534 Fastighet K660 med säck 52 8 620 kr 

Å 537 Villa i tätort utan kompost K 240 52 3 310 kr 

ÅO 538 Villa landsb. utan kompost K 240 35 2 514 kr 

ÅO 550 Villa landsb. utan kompost S 125 - 160 35 2 021 kr 

ÅO 551 Fastighet landsbygd K 370 35 3 082 kr 

ÅO 552 Fastighet landsbygd K 660 35 4 981 kr 

F 560 Fritidshus utan kompost S 125 - 160 24 1 676 kr 

FK 561 Fritidshus med kompost S 125 - 160 14                   1 214 kr       

FK 562 Fritidshus utan kompost K 240 24                    2 180 kr 

Ö2 570 Fast. med eget  trp.-tillstånd S 125 - 160  690 kr 

H2 575 Andelsby o likn. gemensam cont.   265 kr 

Tarifförklaringar, se renhållningsordningen kap 2. 

 
Hämtning av extra säck/kärl hos företag och verksamheter 
Säck/kärl 
Säck/kärl 
Kärl 
Kärl 

140 - 160 l 
210/240 l 

370 l 
660 l 

64,00 kr 
79,50 kr 
98,50 kr 

175,00 kr 

Extrahämtning utanför ordinarie tur debiteras dubbel 
avgift 

Villor betalar 26 kr för extra säck 140 - 160 l. 
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Sopbehållare skall placeras i tomtgräns vid entrégång. Annan placering endast på grund av särskilda skäl. 
Vid väg utan vändmöjlighet eller väg med dålig standard skall sopbehållare flyttas fram till farbar väg. 
Vid överenskommelse om längre gångavstånd mellan transportfordon och sopbehållare än 10 m  utgår 
tilläggsavgift enligt följande: 

 
Säckar 
Säckar 
Kärl 
Kärl 

 
             11-20 m 
             21-50 m 
             11-20 m 
             21-50 m 

Veckohämtning 
            467 kr/år 
         1 214 kr/år 
            700 kr/år 
         1 819 kr/år 

35 hämtn/år 
      317 kr/år 
      820 kr/år 
     470 kr/år 
   1 228 kr/år 

Övrig hämtning 
            175 kr/år 
             467 kr/år 
             270 kr/år 
             621 kr/år 

 
Fastigheter med för sopbil ej farbar väg eller med väg utan vändmöjlighet skall flytta fram sin sopbehållare 
till farbar väg.  
 
Med abonnemang avses tömning av 1 säck/kärl per hämtningstillfälle. Antalet och storlek på abonnemang 
fastställes efter mätning av faktisk sopmängd, dock minst ett abonnemang per bebodd fastighet och en 
miljöavgift per lägenhet. Med lägenhet avses även stuga o likn. större än 20 m2 som kan nyttjas för boende. 
 
Sammanslutning av fastighetsägare kan beviljas tillstånd att nyttja gemensamt sophus med de typer av säckar 
och kärl som förekommer inom kommunen. Förutsättningen för detta är att fakturering sker till en adress. 
 
För hushåll med tillstånd att dela sopställ sker debitering till den ena abonnenten. 
 
Verksamheter med varierande avfallsmängder debiteras extra säck enligt ovan. 
 
Taxa 533 och 534 tillämpas om fastighetsägaren ej rengör sopkärl. 
 
Inom andelsbyar och liknande områden med gemensam container utgår en fast avgift/hus enligt taxa 555 
och 575 samt destruktionsavgift. Transportkostnad och containerhyra erlägges till entreprenören. Komposte-
rare debiteras enl. tariff  Ö2 taxa 570. 
 

Grovsopor: 
Grovsopor hämtas i Skee och på landsbygden gratis vår och höst till en mängd 
av 1/2 m3 = 5 - 6 säckar vid varje tillfälle, efter anmälan till Tekniska förvaltningen tel. 0526-19160, därutöver 
debiteras 265:00 kr/m3. 
Grovsopor från Strömstads tätort lämnas till Återvinningscentralen, Österröd. 
Grovsopor på Sydkoster lämnas till Återvinningscentralen vid Långegärde. 
Grovsopor på Nordkoster lämnas till Återvinningscentralen på Västra bryggan. 
 
För abonnenter i huvudsak norr och öster om staden hämtas vecka 16 och 38 
För abonnenter i huvudsak söder om staden hämtas vecka 15 och 37. 
 

Latrinhämtning: 
Verksamheten har upphört.  
 

Slamtaxa  
Nedanstående priser (exkl. moms) omfattar per hämtning vid slanglängd upp till 20 meter.  
 
Ord hämtning 
0 – 3 m3     580 kr/hämtning 
3,1 – 5,0 m3     686 kr/hämtning 
Utöver 5 m3 tillkommer    140 kr/m3 
 
Extra slamavskiljare / tank på samma fastighet. Rabatt  20 kr/enhet 
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Tillägg vid extra tömning, oberoende av storlek under ord. arbetstid,   700 kr 
07:00-16:00 mån.-fre. helgfria dagar. 
Tillägg vid bomkörning    400 kr 
Tillägg vid extra slangdragning   20 kr/m 
 
Extra arbete 
Slambil     600 kr/tim. 
Kombibil 300 l/min 200 bar    908 kr/tim. 
Kombibil 120 l/min 120 bar    625 kr/tim. 
Traktor med slamsläp    415 kr/tim. 
Personal     320 kr/tim. 
Övertidsersättning personal, tilläggspris   160 kr/tim. 
Tilläggsavgift för brunnslock med en diameter överstigande 90 cm   75 kr 
Destruktionsavgift för slam    200 kr/m3 
 

Betalningsansvar: 
Betalningsansvar för avgifter i enlighet med renhållningstaxan är fastighetsägare eller efter skriftlig framställ-
ning till Miljökontoret tomträttsinnehavare och jordbruksarrendator. Avgifter enligt antagen taxa skall erläg-
gas till Strömstads kommun eller till av kommunen godkänd entreprenör. 
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Upplåtelse av offentlig platsmark för annat ändamål 2018 

Parkeringsplatser 1-30 dagen 100 kr/dag 

31-60 dagen 50 kr/dag 

från 61 dagen och tills 
vidare 

30 kr/dag 

Parkeringsplatser och offentlig platsmark ex 
containers, bodar, materialupplag, 
byggverksamhet o dyl. 

Taxa enligt ovan 

Tillstånd för s.k. ambulerande försäljning 
Oskarsplatsen max storlek 1,5x1,5 m, 
uppställningstid max 2,0 tim mellan kl. 08.00 
och kl. 18.00 under tiden 1 juni t o m 31 
augusti. Begränsat antal platser. Lottning 
sker vid överbokning. Ansökningstid avgör 
turordning på tillstånd.  

3 000 kr/per tillstånd 
Upplåtelse sker efter särskild prövning och  
endast per kalenderår (helårsbasis) 1/1 – 
31/12. 

Upplåtelse av mark arrangemang som är 
ytkrävande exempelvis cirkus eller likvärdigt 

3 000 kr per dag.  
Avsteg från denna taxa kan beslutas om av 
Tekniska nämnden. 

 

Taxa, allmän plats avseende försäljningsändamål (zon-indelad) 

Zon 1 
 

1 juni - 31 augusti 6 kr/m2 och dygn för ex uteserveringar, 
kommersiell försäljning i anslutning till befintlig 
rörelse. 

Övrig tid 3 kr/m2 och dygn. 

Zon 2 
 

1 juni - 31 augusti 3 kr/m2 och dygn. 

Övrig tid 1,50 kr/m2 och dygn. 

 

Torghandelstaxa    Mervärdesskatt utgår ej på torghandelsplatser 

Fasta platser 7 000 kr/år 

Tillfälliga platser 300 kr/dag 

Elanslutning för våg och kassaapparat ingår. Uthyrning sker efter särskild prövning. 

 

Borrhål, kommunal mark (bergvärme etc.) 

Gatumark 2 000 kr /hål.  
Arrende 1 000 kr/hål 

Övrig mark 2 000 kr /hål.  
Arrende 1 000 kr/hål  

 

Avgift för transporter som kräver tillstånd. 600 kr per tillstånd. 

 

Nyttoparkeringstillstånd 3 400 kr per 12-månadersperiod (2010-06-01) 
inkl. moms 
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Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad 

                  
Avgiftsbefriad 

Felparkeringsavgifter Tidsöverträdelser 
ej erlagd avgift 

   400 kr 

Stanna- och P-förbud    700 kr 

Parkeringsplats för 
rörelsehindrad 

   900 kr 

 

 

Långtidsparkeringar 
Bojarparkeringen vid 
Kebalvägen 
Gymnasieparkeringen på båda 
sidor av Ringvägen 
Hålkedalskilens parkering vid 
Sältegatan. 
Myrens parkering 
(Vatulandsgatan) 

 Obegränsad tid 
 
Avgift: 
40 kr/dygn under 
perioden 1/6-31/8.  
inkl. moms 
 
 

 

Ställplats för husbilar inom 
markerat område vid 
Bojarparkeringen/ Kebalvägen 

Ny taxa från 2017  Avgift: 
150 kr/dygn inkl. moms 
Period: 15/3-14/6 & 
16/8-15/10 
 
200 kr/dygn inkl. moms 
Period: 15/6-15/8 
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Båtplatsparkeringar 
Surbrunnsparkeringen (vid 
Bojarkilens småbåtshamn) 
Hålkedalskilens parkering ( vid 
småbåtshamnen) 
Myrens parkering ( Nils 
Ljungquists väg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boendeparkering 
Norra Linnégatans parkering 
S. Bergsgatans parkering ( 
mellan Klockaregatan och Ö. 
Klevgatan) 
Järnvägsparkeringen ( söder 
om f.d. Godsmagasinet) 
Oslovägens parkering (mellan 
Taxi och Lilla Oslovägen) 
 
 
 
Öboendeparkering 
Järnvägsparkeringen ( söder 
om f.d. Godsmagasinet) 
Oslovägens parkering (mellan 
Taxi och Lilla Oslovägen) 
Canning,  
Myrens parkering (Nils 
Ljungquists väg) 
 
 
 
Pendlarparkering 
Järnvägsparkeringen (söder om 
f.d. Godsmagasinet)  

 Max 7dygn 
Avgift: 40 kr/dygn 
 

Parkeringstillstånd 
för 
båtplatsinnehavare  
400kr/säsong. 
 
Båtplatsinnehavaren 
äger rätt att köpa ett 
parkeringstillstånd 
per båtplats. 
Parkeringstillståndet 
ger innehavaren rätt 
att parkera på 
angiven plats utan att 
erlägga avgift  
 
 
Parkeringstillstånd 
för boende  
1 000 kr/kalenderår 
 
Parkeringstillstånd får 
lösas av 
mantalsskrivna i 
Strömstads Kommun 
som ej har tillgång till 
parkering på 
boendets fastighet. 
 
Parkeringstillstånd 
för öboende   
1 000 kr/kalenderår 
 

Parkeringstillstånd får 
lösas av 
mantalsskrivna eller 
ägare av fastighet på 
ej landfasta öar i 
Strömstads Kommun. 
 
Pendlar – 
parkeringstillstånd 
1 000 kr/kalenderår 
  



       Upplåtelse av platsmark och parkeringstaxa 2018 

 

 

Oslovägens parkering (mellan 
Taxi och Lilla Oslovägen), 
Canning 
 

Sommarpendlar- 
parkeringskort 
500 kr/säsong, 
1/5- 31/8 
Parkeringstillstånd får 
lösas av personer som 
pendlar till centrala 
Strömstad.  
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Mervärdesskatt utgår ej i hamntaxan avsnitt A-F. 

A1 Fartyg insatt i yrkesverksamhet 

1.Hamnavgift skall, där ej 
annorlunda sägs, utgå med 
följande belopp varje gång 
fartyget ankommer till 
Strömstads hamnområde. 
(Avgift endast för ett anlöp 
per dygn). 

Normalavgift per BRT    
Lägsta avgift:  
Marinens fartyg:  

3,30 kr 
150 kr per anlöp 
2,10 kr per ton Depl. 

 
Om mätbrev saknas prövas avgiften i varje särskilt fall. 
 
Fartyg insatta i badbåtstrafik och liknande betalar  600 
kr/längdmeter och år och angöringsplats. 
 

2 Hamnavgift för fartyg och 
båtar med av hamnansvarig 
godkänd turlista 

per BRT   juni, juli, aug.  
övriga året 
Lägsta avgift 

2,65 kr  
1,35 kr 
120 kr/anlöp 

3 Varje gång fartyget 
ankommer till eller avgår från 
hamnen utöver vad som sägs 
tidigare skall följande avgifter 
utgå: 

3:1 Passagerare på- och avstigande  
till och från utrikes ort  
3:2 Personbil, motorcykel, husvagn  
eller annat släpfordon   
3:3 Lastbil, buss, trailer 
3:4 Gods som fraktas med lastbil på 
färja 

 
1,30 kr 
 
9,50 kr 
21 kr 
1,60 kr per ton 

4. Tekniska nämnden kan i 
särskilda fall teckna avtal om 
avsteg från gällande 
hamntaxa. 

Avtalet skall godkännas av kommunfullmäktige 

5. För fartyg som anlöper 
hamnen uteslutande för 
tullklarering 

utgår avgift med hälften av den under A 1 angivna avgiften. 

6. Fiskefartyg med 
fiskehamnen i Strömstad som 
hemmahamn 

betalar per år 50 ggr fartygets längd 
i meter avrundat uppåt till jämn 
meter.  

Per meter 6:00 kronor 

7. För fiskefartyg som enbart 
lossar i Strömstads fiskehamn 

Betalar hälften av A1:6. 

8.Fartyg som kvarligger i 
hamnen utöver en vecka 

betalar, förutom avgift för ankommande, för varje därefter 
påbörjad vecka liggetidsavgift utgörande per vecka under A 
1angivna avgifter. 

9. För fartyg som använder 
fartygsbränsle med lägre 
svavelhalt än 0,2% eller på 
annat sätt reducerar 
utsläppen i motsvarande grad 

reduceras avgiften per BRT med 0,10 kr. 
Detta avser endast fartyg som trafikerar Strömstads Hamn 
enligt av hamnansvarige godkänd turlista. Gäller ej 
passagerarfartyg > 1350 brt. 

10. För fartyg som ligger för 
ankar inom Strömstads 
hamnområde 

betalas halv avgift enligt avgift under pkt. A1:1. 
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A2 Passagerarfartyg över 1.350 brt 

1 Hamnavgift för fartyg och 
båtar med av hamnansvarig 
godkänd turlista 
Avgift endast för ett anlöp per 
dygn per fartyg. 

per BRT juni, juli, aug.  
övriga året 
 

0,45 kr  
0,22 kr 
 

 

2 Varje gång fartyget 
ankommer till eller avgår från 
hamnen utöver vad som sägs 
tidigare skall följande avgifter 
utgå: 

2:1 Passagerare på- och 
avstigande  
till och från utrikes ort  
2:2 Personbil, motorcykel  
2:3Lastbil, trailersläp, trailer, 
släpfordon 
2:4 Buss 
2:5 Gods som fraktas med lastbil 
på färja 

 
6,17 kr/pass. 
  20,60 kr/st. 
  22,93 kr/st. 
  28,39 kr/st. 
3,44 kr/ ton 

 
 

3. Tekniska nämnden kan i 
särskilda fall teckna avtal om 
avsteg från gällande 
hamntaxa. 
 

Avtalet skall godkännas av kommunfullmäktige 

4. För fartyg som anlöper 
hamnen uteslutande för 
tullklarering 

utgår avgift med hälften av den under A 1:1 angivna avgiften. 

5.Fartyg som kvarligger i 
hamnen utöver en vecka 

betalar, förutom avgift för ankommande, för varje 
därefter påbörjad vecka liggetidsavgift utgörande 
per vecka under A2 angivna avgifter. 

 

6. För fartyg som ligger för 
ankar inom Strömstads 
hamnområde 

betalas halv avgift enligt avgift under pkt. A1:1. 
 

 

B  För varor 

1. Hamnavgift erlägges med nedan angivet belopp för varor, som i hamnen lastas eller lossas 
samt därvid föres över hamnen tillhörig kaj eller brygga. 

2. För varor som ankommer till eller avgår från hamnen i så ringa mängd att avgifterna, 
innefattande i en och samma räkning, ej uppgår till 25:00 kronor, erlägges ingen avgift. 

3.För vara, som lastas eller 
lossas i hamnen utan att 
därvid föras över hamnen 
tillhörig kaj eller brygga 

erlägges hälften av angivna avgifter. Avgiften beräknas per 1 
000 kg, såvida ej annat finns angivet i taxan. 

Varubenämning Kronor per 1 000 kg 

Normaltariff 

Varor ej spec. nedan 23 kr  

Specialtariff 

Ål 39 kr  
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Sill  21 kr  

Annan fisk 21 kr  

Fiskavfall  7,50 kr  

Andra kräft- och blötdjur 36 kr  

Is 2,50 kr  

Bensin och fotogen 10,50 kr  

Dieselbrännoljor, eldningsoljor 10,50 kr  

Grus, sten och jord och leka 7,50 kr  

Virke obearbetat, sågat eller hyvlat 16 kr  

Tegel, cementsten, 
monteringsfärdiga hus 

23 kr  

4. Särskilda bestämmelser: Med fartygets längd avses för fartyg, som innehar i Sverige 
giltigt mätbrev, den i mätbrevet redovisade längden och i 
annat fall fartygets största längd (längd över allt). Brutet tal av 
registerton eller av längdmeter räknas inte. I fall då avgift 
beräknas som dygn, skall dygnet räknas från klockan 00.00 till 
24.00, varvid del av dygn räknas som helt dygn. 
 
 

 
C    Från hamnavgift för fartyg är befriade: 

1.Fritidsskepp eller båtar som betalar efter särskild taxa. 

2.Fartyg som vid tillfället användes uteslutande för  isbrytning. 

3.Fartyg som tillhör hamnen eller utnyttjas i dess tjänst. 

  

D   Från hamnavgift är varor befriade  särskilda bestämmelser 

1.Gods, som befordras med fartyg, vilket är befriat från hamnavgift jämlikt bestämmelserna 
under  
C 1 och 3 under förutsättning att varan eller godset behövs för fartyget arbetsuppgift. 

2. Gods som tagits i beslag 

3. Ballast för fartygets eget bruk. 

4. Gods som tillhör hamnen eller nyttjas i dess tjänst 

    

E   Konsumtionsavgifter 

Fartyg Vatten/kubikmeter Aktuellt 
marknadspris 

 

Anslutningsavgift för el eller 
vatten 
El/kWh 

100 kr 
Aktuellt 
marknadspris 
 

 

Kajplanshyra 100 kr/m2 och år, dock lägst 
500kr/tillfälle 
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Muddertippning på anvisad 
plats 

10 kr/m3  

 

F   Gemensamma föreskrifter 

1. Avgifterna enligt denna taxa skall upptagas inom det område i vattnet, som angivet i 
 Kungl. Maj:ts beslut den 26 november 1885 angående hamnområde för 
Strömstad. 

2. Har i avtal med främmande makt, särskilda bestämmelser meddelats angående  
hamnavgift, skall dessa bestämmelser iakttagas. 

 

Småbåtshamnstaxa  2018            Mervärdesskatt ingår 

 
Båtplats med stäven mot 
bryggan: 

 
Pris/breddmeter: 

Båtplats 2-2,5 m 
Båtplats 3-3,5 m 
Båtplats 4-4,5 m 
Båtplats 5-5,5 m 
Båtplats 6 m och däröver 
Längsbrygga 
 
Tillägg för bommar: 
4 m bommar 
6 m bommar 
8 m bommar 
10 m bommar 
12 m bommar 
 

   688 kr/m  
   731 kr/m 
   839 kr/m 
   968 kr/m 
1 100 kr/m 
625 kr/ m 
Pris/båtplats: 
  765 kr 
1 224 kr 
1 836 kr 
2 550 kr 
5 335 kr 

Exempel: 
En 3 m bred båtplats med 6 m bom. 
 
Kostnad: 
3 x 731 kr = 2 193 kr 
6 m bom   = 1224 kr 
Summa:       3 417 kr 
 

Hamnavgift för ej iordningställd 
båtplats 

550 kr                          

Hamnavgift för fritidsbåtar med plats längs efter brygga: 600 kr per meter och år. 
Hamnansvarig äger rätt att temporärt beordra dessa båtar att ligga utanpå varandra. 
För månad och vecka divideras 6 resp. 25. 
Köavgift för plats i Strömstads kommuns småbåtshamnar: Anmälningsavgift: 300 kr, årsavgift: 
200 kr.      

 



        Hamntaxa 2018 
 

Båtuppläggningsavgifter    Mervärdesskatt ingår 

1 september - 15 juni Grundavgift 100 kronor + 35 kronor/kvadratmeter.  

För båtar under 6 meter 250 kr 

Avgiften medger rätt att använda befintligt el- och vattenuttag. El får endast användas till 
handverktyg, ej till element och dylikt. 

Båtuppläggningsavgiften gäller på av kommunen upplåten mark för båtuppläggning i 
Hålkedalskilen. 
 

  

Gästhamnstaxa   - se särskild upprättad taxa Mervärdesskatt ingår 

Under den tid som ordinarie 
gästhamnsavgift ej upptages 
 

Per båt och dygn halv avgift 
eller om platsen nyttjas mer än 1 vecka,  
gäller samma priser som för småbåtshamnarna. 

 

Linfärja  Mervärdesskatt ingår 

Avgift under beslutad sommarperiod skall tas ut per 
resa  

10 kr enkel resa 

Cykel, moped el liknande. 10 kr enkel resa 

Årskort på Kosterlänken. 200 kr per kalenderår 

Sommarkort på Kosterlänken 500 kr 
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Samtliga taxor är inklusive mervärdesskatt 

Lågsäsong: 

Hela året med undantag för ”Högsäsong”, ”Helgtaxa”, ”Weekendtaxa” och 

”Vinterbåtplats”. 

Helgtaxa: 

Fredag eftermiddag t.o.m. söndag eftermiddag under perioden Långfredagen t.o.m. sista 

helgen innan Midsommarafton och fr.o.m. tredje helgen i augusti t.o.m. andra helgen i 

september. 

Högsäsong: 

Fr.o.m. midsommarafton t.o.m. andra veckan i augusti. 

Liggetidsavgift: 

Gäller endast under ”Lågsäsong” och i mån av plats som man blir tilldelad av hamnkapten. 

Avgiften förutsätter också att man inte kommer att bo i båten, nyttja hamnens 

serviceanläggningar och ett uppehåll på minst 3-nätter. Eventuell strömförbrukning 

tillkommer. 

Weekendtaxa: 

Gäller under helger på ”Lågsäsong” eller ”Helgtaxa” ifall man på fredagen betalar för de 

två kommande nätterna. Elen är inkluderad och gäller alla båtar under 20-meter. 

Vinterbåtplats: 

Fr.o.m. 10/10 till 15/3. Utan bubblor: 100kr/m2, 0kr/m2 för båtar hemmahörande i 

Strömstads kommuns småbåtshamnar. Tillägg för bubblor: 50kr/m2. Tillägg för elström 

1,5 x aktuellt kWh pris. 

Dagavgift: 

Gäller på ”Högsäsong” samt helger med ”Helgtaxa”. Endast hamnplats ingår. Avgift mellan 

kl 08:00 och 17:00. 

Liggetid >1-vecka: 

Som liggetidsavgift för båtar som ligger längre än 1-vecka. Kunder med båtar 

hemmahörande i Strömstads kommuns småbåtshamnar betalar LOAx625kr/25 per vecka. 

Övriga betalar LOAx625/25 per vecka samt tillägg gällande ”helgtaxa”. 

 

 

 

 

Gästhamnstaxa 2018 
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Lågsäsong <20 meter 200 kr 

Helgtaxa <14 meter 240 kr 

Helgtaxa 16-20 meter 340 kr 

Högsäsong <10 meter 240 kr 

Högsäsong 10-12 meter 260 kr 

Högsäsong 12-14 meter 300 kr 

Högsäsong 14-16 meter 340 kr 

Högsäsong 16-20 meter 400 kr 

Liggetid <14 meter 150 kr 

Liggetid 14-20 meter 150 kr 

Weekend <20 meter  500 kr 

Vinterbåtplats utan 

bubblor 

Längd x bredd gånger 100 kr 

Vinterbåtplats med 

bubblor 

Längd x bredd gånger 150 kr 

Vinterbåtplats kommun 

med bubblor. 

Längd x bredd gånger 50 kr 

Hamnavgift >20 meter 700 kr 

Dagavgift Samtliga båtar 60 kr 

Säsongsavgift för 

dagbesökare 

Samtliga båtar 500 kr 

Liggtid >1-vecka 

kommunal plats 

(Längd x 625) / 25 Per vecka 

Liggetid >1-vecka (Längd x 625) / 25 plus ”Helgtaxa” Per vecka 

SERVICE:   

Elström <12 meter 40 kr 

Elström 12-14 meter 50 kr 

Elström 14-20 meter 60 kr 

Elström >20 meter 100 kr 

Tvätt/Tork Per maskin 40 kr 

Bokning hamn.stromstad.se bomplats 100 kr 

Bokning Telefon/E-post longside 400 kr 

Bokning Laholmskajen 200 kr 

Gästhamnstaxa 2018 
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1. Lagstiftning   

Från och med den 1 juli 2008 gäller fjärrvärmelagen (SFS 2008:263) samt fjärrvärmeförordningen (SFS 

2008:526).   

  

  

2. Avtalsvillkor   

Kommunfullmäktige i Strömstads kommun beslutade om ändrade avtalsvillkor för leverans av 

fjärrvärme den 24 oktober 2013. Som grund för affärsrelationen mellan kunden och Strömstads 

kommun skall finnas ett avtal.   

  

Avtalet är uppdelat i tre delar:   

 Huvudavtal – individuellt för varje kund   

 Taxa   

 Tekniska bestämmelser    

  

3. Leveranser   

Genom köpekontrakt har fastighetsägarna på området Tången förbundit sig att fastigheten är ansluten 

till en gemensam fjärrvärmeanläggning.  

  

Delleveranser, d.v.s. en kunds önskemål att kombinera fjärrvärme med exempelvis solenergi eller 

värmepumpsanläggning*, är tillåtet under förutsättning att kundens egna värmesystem inte kopplas 

ihop med Tångens fjärrvärmesystem. Kompletterad energi ska anmälas till Strömstads kommun då det 

påverkar åtgången av bränsle i panncentralen.  

  
*undantaget bergborrad energibrunn eller annan värmekälla som medför sprängning i berg.  
  

  

4. Avgifter  

Avgifterna på fjärrvärme sätts på affärsmässiga grunder. Bränslepriser, personalkostnader, 

investeringskostnader, avkastningskrav samt kostnader för drift och underhåll av våra anläggningar är 

viktiga faktorer.  

  

 Anslutningsavgift   

Anslutningsavgift ingår i tomtpriset.   

  

 Brukningsavgift   

Brukningsavgiften beror på vilken typ av kund, se nedan.  

  

  

5. Kundfakturering  

Energiförbrukningen avläses varannan månad. Fakturering ska som regel ske varannan månad.  

Fakturering sker i efterskott med en månads förskjutning. Juni och juli månader samfaktureras.  
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Villa  

  

Taxan består av ett fast pris och ett energipris.  

  

Specifikation  Fast pris kr/år 
inkl. 
moms  

Rörligt energipris kr/kWh  inkl. moms  

Taxa 1   4 764,00                               0,680  

    
  
Prisexempel – inkl. moms  

Årlig förbrukning  Fast del  Rörlig del  Total kostnad per år  

10 000 kWh  4 764 kr  6 800 kr  11 564 kr  

15 000 kWh  4 764 kr  10 200 kr  14 964 kr  

20 000 kWh    4 764 kr  13 600 kr  18 364 kr  

25 000 kWh  4 764 kr  17 000 kr  21 764 kr  

     
  

  

  

Flerbostadshus och övrig lokal  

  

Taxan består av ett fast pris, en effektavgift och ett energipris. Vilken taxa som gäller beror på 

abonnemangseffekten.  

  

Fast pris  E-värde, kW   Fast avgift,  kronor/år  

fr.o.m.   t o m  exkl. moms  inkl. moms  

Taxa 10  1   100   2 462  3 078  

Taxa 50  101   500  9 538  11 923  

Taxa 200  501   2 000  46 350  57 938  

     

Effektavgift: Pris, kr/år    exkl. moms  inkl. moms 

Taxa 10    473 x E  591,25 x E  

Taxa 50   458 x E  572,50 x E  

Taxa 200    345 x E  431,25 x E  
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Rörligt energipris Pris, kr/kWh    exkl. moms   inkl. moms 

Taxa 10 - 200   0,620  0,78   

     
  

  

 Abonnemangseffekt – Effektavgift  

Abonnemangseffekten, E-värdet, bestäms enligt kategoritimtalsmetoden. Värdet får man fram genom 

att dividera den beräknade årsenergiförbrukningen i kWh med ett kategorital.   

  

Årsvis sker sedan en ny beräkning grundad på ett medelvärde av de två senaste kalenderårens 

energiförbrukning.   

  

Vid nyinstallation så används värmetransmissionsberäkningar i energideklarationen som grund för   E-

värdet.  

  

Exempel: 80 000 kWh/2200 = 36,36 – E-värdet blir då 36 kW, vilket innebär Taxa 10.  

  

  

Kategoritimtal   

Ett bedömt genomsnittligt schablonvärde för beräkning av effekt.   

  

  
  
Prisexempel – inkl. moms  
  
Kundkategori: flerbostadshus och småhus med gemensam mätning  Kategorital 

2200  

  

Årlig förbrukning  
kWh  

Effektvärde kW  Fast del  Rörlig del  Total kostnad 
per år  

80 000   36  24 350 kr   61 800 kr   86 150 kr 

200 000   91  56 263 kr   154 500 kr   210 763 kr 

500 000   227  141 979 kr   386 250 kr   528 229 kr 

1 000 000   455  272 609 kr   775 500 kr   1 048 109 kr 

      
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2200   Flerbostadshus och småhus med gemensam mätning   

1700   Kontor, skolor, handel och övriga lokaler   
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Kundkategori: kontor, skolor, handel och övriga lokaler  
Kategorital 1700  

  

Årlig förbrukning  
kWh  

Effektvärde kW  Fast del  Rörlig del  Total kostnad 
per år  

80 000   47  30 851 kr   61 800 kr   92 651 kr 

200 000   118  79 529 kr   154 500 kr   234 029 kr 

500 000   294  180 366 kr   386 250 kr   566 616 kr 

1 000 000   588  311 549 kr   775 500 kr   1 087 049 kr 

      
  

  

  

  

  



 

 Kallelse/ärendelista 15 (21) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-11-23 KS/2017-0571 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KF §138                         Dnr: KS/2017-0607 

Omformulering av borgensbeslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att såsom för egen skuld ingå borgen för  
AB Strömstadsbyggen:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 994,6 
Mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
AB Strömstadslokaler:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 488,5 
Mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
AB StrömstaNet:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 80 Mnkr, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommuninvest önskar att kommunen förtydligar sitt beslut om borgensåtagande för 
de kommunala bolagen. Med starka och tydliga borgensbeslut kan Kommuninvest 
låna upp kapital till bästa marknadsvillkor. Beslutet ska formuleras som en 
proprieborgen ” Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen 
för …….. AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om ……….. kr, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader.”  

Detta innebär att kommunens borgensåtagande är ett strikt juridiskt ansvar för 
bolagens lån, om de inte kan uppfylla gällande lånevillkor. 

För AB Strömstadsbyggen uppgår beviljad borgen till 994,6 Mnkr 
För AB Strömstadslokaler uppgår beviljad borgen till 488,5 Mnkr 
För AB StrömstaNet uppgår beviljad borgen till 80 Mnkr 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2017-11-08 § 136 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-01 § 179 
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson ekonomichef 2017-10-31 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (34) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-11-08 KS/2017-0449 
       

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-196 78  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KS § 136 
KSAU § 179                         Dnr: KS/2017-0607 

Omformulering av borgensbeslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att såsom för egen skuld ingå borgen för  
AB Strömstadsbyggen:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 994,6 
Mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
AB Strömstadslokaler:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 488,5 
Mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
AB StrömstaNet:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 80 Mnkr, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommuninvest önskar att kommunen förtydligar sitt beslut om borgensåtagande för 
de kommunala bolagen. Med starka och tydliga borgensbeslut kan Kommuninvest 
låna upp kapital till bästa marknadsvillkor. Beslutet ska formuleras som en 
proprieborgen ” Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen 
för …….. AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om ……….. kr, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader.”  

Detta innebär att kommunens borgensåtagande är ett strikt juridiskt ansvar för 
bolagens lån, om de inte kan uppfylla gällande lånevillkor. 

För AB Strömstadsbyggen uppgår beviljad borgen till 994,6 Mnkr 
För AB Strömstadslokaler uppgår beviljad borgen till 488,5 Mnkr 
För AB StrömstaNet uppgår beviljad borgen till 80 Mnkr 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-01 
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson ekonomichef 2017-10-31 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att såsom för egen skuld ingå borgen för  
AB Strömstadsbyggen:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 994,6 
Mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
AB Strömstadslokaler:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 488,5 
Mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
AB StrömstaNet:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 80 Mnkr, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader. 

 

 

mailto:ks@stromstad.se
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (34) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-11-08 KS/2017-0449 
       

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-196 78  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 

 

 

 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/


               

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (6) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-11-01 KS/2017-0587 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KSAU § 179                         Dnr: KS/2017-0607 

Omformulering av borgensbeslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att såsom för egen skuld ingå borgen för  
AB Strömstadsbyggen:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 994,6 
Mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
AB Strömstadslokaler:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 488,5 
Mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
AB StrömstaNet:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 80 Mnkr, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommuninvest önskar att kommunen förtydligar sitt beslut om borgensåtagande för 
de kommunala bolagen. Med starka och tydliga borgensbeslut kan Kommuninvest 
låna upp kapital till bästa marknadsvillkor. Beslutet ska formuleras som en 
proprieborgen ” Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen 
för …….. AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om ……….. kr, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader.”  
Detta innebär att kommunens borgensåtagande är ett strikt juridiskt ansvar för 
bolagens lån, om de inte kan uppfylla gällande lånevillkor. 
För AB Strömstadsbyggen uppgår beviljad borgen till 994,6 Mnkr 
För AB Strömstadslokaler uppgår beviljad borgen till 488,5 Mnkr 
För AB StrömstaNet uppgår beviljad borgen till 80 Mnkr 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson ekonomichef 2017-10-31 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att såsom för egen skuld ingå borgen för  
AB Strömstadsbyggen:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 994,6 
Mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
AB Strömstadslokaler:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 488,5 
Mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
AB StrömstaNet:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 80 Mnkr, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunledningsförvaltningens förslag till beslut antas och 
finner att så sker 

Beslut skickas till; Kommunstyrelsens diarium 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/


STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2017-10-31 Dnr: KS/2017-0607
KS - Ekonomiavdelning
Lars-Erik Hansson, 0526-192 02

STRÖMSTADS KOMMUN

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-191 24 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405

Omformulering av borgensbeslut

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Att såsom för egen skuld ingå borgen för 
- AB Strömstadsbyggen:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 994,6 
Mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
- AB Strömstadslokaler:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 488,5 
Mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
- AB StrömstaNet:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 80 Mnkr, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Ärendet
Kommuninvest önskar att kommunen förtydligar sitt beslut om borgensåtagande 
för de kommunala bolagen. Med starka och tydliga borgensbeslut kan 
Kommuninvest låna upp kapital till bästa marknadsvillkor. Beslutet ska formuleras 
som en proprieborgen ” Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld 
ingå borgen för …….. AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
……….. kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.” 
Detta innebär att kommunens borgensåtagande är ett strikt juridiskt ansvar för 
bolagens lån, om de inte kan uppfylla gällande lånevillkor.

För AB Strömstadsbyggen uppgår beviljad borgen till 994,6 Mnkr
För AB Strömstadslokaler uppgår beviljad borgen till 488,5 Mnkr
För AB StrömstaNet uppgår beviljad borgen till 80 Mnkr

Lars-Erik Hansson
Ekonomichef
0526-192 02
lars-erik.hansson@stromstad.se

Maria Reinholdsson
Kommunchef
0526-190 55
maria.reinholdsson@stromstad.se

Kommunstyrelsen



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 2 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2017-10-31 Dnr: KS/2017-0607
KS - Ekonomiavdelning

Beslutet skickas till
KS Diarie
Diana Johansson, Ekonomiavdelningen
Kjell Andersson, AB Strömstadsbyggen 



 

 Kallelse/ärendelista 16 (21) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-11-23 KS/2017-0571 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KF §139                         Dnr: KS/2017-0504 

Riktlinje för hantering av arkiv 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att anta riktlinje för hantering av arkiv 

att låta aktuell riktlinje ersätta nuvarande reglemente för arkiv som därmed 
upphävs 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har utarbetat ny riktlinje för hantering av arkiv. 
Arbetet har föranletts av pågående projekt med införande av e-arkiv vilket ställer 
krav på nya rutiner och arbetssätt i fråga om arkivbildning. 

Riktlinjen förtydligar ansvar för hantering av arkiv, samt lägger fast att varje nämnd 
ska arbeta mot e-förvaltning och ha en strategi för bevarande av e-handlingar 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2017-11-08 § 137 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-25 § 168 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-15 
Riktlinje för hantering av arkiv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
rakarl01
Ny stämpel 12



               
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (34) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-11-08 KS/2017-0449 
       

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-196 78  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KS § 137 
KSAU § 168                         Dnr: KS/2017-0504 

Riktlinje för hantering av arkiv 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta riktlinje för hantering av arkiv 

att låta aktuell riktlinje ersätta nuvarande reglemente för arkiv som därmed upphävs 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har utarbetat ny riktlinje för hantering av arkiv. 
Arbetet har föranletts av pågående projekt med införande av e-arkiv vilket ställer 
krav på nya rutiner och arbetssätt i fråga om arkivbildning. 

Riktlinjen förtydligar ansvar för hantering av arkiv, samt lägger fast att varje nämnd 
ska arbeta mot e-förvaltning och ha en strategi för bevarande av e-handlingar 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-25 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-15 
Riktlinje för hantering av arkiv 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att anta riktlinje för hantering av arkiv 
att låta aktuell riktlinje ersätta nuvarande reglemente för arkiv som därmed upphävs 

Protokollsanteckning 
Maria Kvarnbäck kommunikationschef föredrar ärendet 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker 

 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/


               

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (24) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-10-25 KS/2017-0404 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KSAU § 168                         Dnr: KS/2017-0504 

Riktlinje för hantering av arkiv 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta riktlinje för hantering av arkiv 

att låta aktuell riktlinje ersätta nuvarande reglemente för arkiv som därmed upphävs 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har utarbetat ny riktlinje för hantering av arkiv. 
Arbetet har föranletts av pågående projekt med införande av e-arkiv vilket ställer 
krav på nya rutiner och arbetssätt i fråga om arkivbildning. 

Riktlinjen förtydligar ansvar för hantering av arkiv, samt lägger fast att varje nämnd 
ska arbeta mot e-förvaltning och ha en strategi för bevarande av e-handlingar 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-15 
Riktlinje för hantering av arkiv 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att anta riktlinje för hantering av arkiv 
att låta aktuell riktlinje ersätta nuvarande reglemente för arkiv som därmed upphävs 

Protokollsanteckning 
Maria Kvarnbäck kommunikationschef föredrar ärendet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ronnie Brorsson (S) bifaller kommunledningsförvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunledningsförvaltningens förslag till beslut antas och 
finner att så sker.  
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/


STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2017-10-16 Dnr: KS/2017-0504
KS - Kommunikationsavdelning
Maria Kvarnbäck0526-19184

STRÖMSTADS KOMMUN

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-191 24 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress:  Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405

Riktlinje för hantering av arkiv

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
- Att anta riktlinje för hantering av arkiv

- Att låta aktuell riktlinje ersätta nuvarande Reglemente för arkiv som 
därmed upphävs

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har utarbetat ny riktlinje för hantering av arkiv. 
Arbetet har föranletts av pågående projekt med införande av e-arkiv vilket ställer 
krav på nya rutiner och arbetssätt i fråga om arkivbildning.

Riktlinjen förtydligar ansvar för hantering av arkiv, samt lägger fast att varje 
nämnd ska arbeta mot e-förvaltning och ha en strategi för bevarande av e-
handlingar.

Ärendet
Myndigheters arkiv ska enligt Arkivlagen bevaras, hållas ordnade och vårdade på 
ett sådant sätt att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet 
av information för rättskipning och förvaltning samt forskningens behov. 

Genom nya dokumenthanteringsplaner har Strömstads kommun skapat 
förutsättningar för en god arkivbildning. För att ta steg mot e-förvaltning och 
utnyttja det kommande e-arkivets möjligheter har en ny riktlinje tagits fram. 
Riktlinjen förtydligar respektive nämnds och bolags ansvar för arkiv samt beskriver 
översiktligt vilka arbetsuppgifter som åligger arkivansvariga samt arkivvårdare vid 
respektive nämnd.

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet och har ansvar för kommunens slutarkiv. 
Riktlinjen beskriver därför även kommunarkivets ansvar samt grundläggande 
principer för överlämning av handlingar till slutarkiv.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-15
Riktlinje för hantering av arkiv

Kommunstyrelsen



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 2 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2017-10-16 Dnr: KS/2017-0504
KS - Kommunikationsavdelning

Maria Kvarnbäck
Kommunikationschef
0526-19184
maria.kvarnback@stromstad.se

 
 

Beslutet skickas till
Förvaltningschefer alla förvaltningar genom sn@stromstad.se, 
mbn@stromstad.se, tn@stromstad.se, bun@stromstad.se
Webbmaster
Bolagen

mailto:sn@stromstad.se
mailto:mbn@stromstad.se
mailto:tn@stromstad.se
mailto:bun@stromstad.se
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Strömstads kommuns

Styrdokument

Riktlinjer för hantering           
av arkiv

Dokumenttyp Riktlinjer
Beslutande organ Kommunstyrelsen
Förvaltningsdel Kommunledningsförvaltningen, 

Kommunikationsavdelningen
Antagen xx-xx-xxx
Ansvar Kommunikationschef/kvalitetsansvarig

Dnr 20xx-xxxx
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Riktlinjer för hantering av arkiv                                    
i Strömstads kommun
Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen (1990:782) och 
arkivförordningen (1991:446) ska följande riktlinjer för hantering av arkiv gälla för Strömstads 
kommun. 

Riktlinjerna gäller för kommunstyrelsen, kommunens nämnder, kommunens revisorer samt för andra 
kommunala organ med självständig ställning. Riktlinjerna ska även tillämpas av kommunens bolag, 
ekonomiska föreningar och stiftelser. Bestämmelsen ska tas in i ägardirektiv eller motsvarande. 

Mål och syfte 
Syftet med dessa riktlinjer är att fastställa hur arkivhanteringen ska organiseras samt att precisera 
ansvarsfördelning utöver vad som framgår i de bestämmelser som följer av lag eller förordning. 

Riktlinjen lägger också fast att varje nämnd och styrelse ska tillämpa e-förvaltning och ska, i enlighet 
med arkivlagen, bevara handlingar digitalt i e-arkiv. Strategi för bevarande av e-handlingar som styr 
format, behörigheter, leverans till kommunarkiv etc ska finnas för varje nämnd/bolag.

Vad är arkiv? 
Ett arkiv bildas av de allmänna handlingarna från nämndernas verksamheter och sådana handlingar 
som avses i 2 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen (1949:105) och som nämnden beslutar ska tas om 
hand för arkivering. Upptagning som är tillgänglig för flera nämnder bildar arkiv endast hos en 
nämnd, i första hand den nämnd som svarar för huvuddelen av upptagningen. 

Arkiven är en del av vårt nationella kulturarv. Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att 
de tillgodoser:

 rätten att ta del av allmänna handlingar, 
 behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och 
 forskningens behov. 

Redovisning av arkiv
Varje myndighet ska enligt arkivlagen och offentlighets- och sekretesslagen, redovisa sitt arkiv genom
en arkivbeskrivning och en arkivförteckning. Redovisningen omfattar så väl analoga som digitala
handlingar.

Arkivbeskrivningen innehåller en historik över arkivet och myndigheten. Här finns också en översiktlig
presentation av de handlingar som arkivet innehåller samt vilka lagar som reglerar verksamheten. 
Dokumentet upprättas och diarieförs av förvaltningen.

Arkivförteckningen är en systematisk beskrivning av vilka handlingar som ingår i arkivet.
Handlingarna beskrivs enligt en fastställd struktur. Arkivförteckningen upprättas i samråd med 
kommunarkivarien i samband med leverans till kommunarkivet.

Dokumenthanteringsplan
Varje myndighet ska i samråd med kommunarkivet upprätta en plan som beskriver myndighetens
handlingar och hur dessa hanteras och bevaras oavsett media. Här ska även framgå vilka handlingar
som ska bindas in.
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Dokumenthanteringsplanen ska hållas aktuell. Myndigheten har skyldighet att årligen kontrollera och 
vid behov uppdatera och inför sin nämnd eller styrelse samt för kommunarkivet redovisa sin
specifika dokumenthanteringsplan. 

Uppdateringar i varje nämnds plan görs av arkivansvarig vid kommunarkivet som tar ut en ny plan för 
nämnden ur den kommunövergripande dokumenthanteringsplanen.

Ansvar för hantering av arkiv
Varje nämnd har ansvar för dokumenthanterings- och arkiveringsprocessen inom sitt 
verksamhetsområde. Genom att fastställa dokumenthanteringsplaner beslutar nämnden om 
hanteringen av sina handlingar, dess arkivering, om de ska gallras, när det ska ske, när handlingar 
som ska bevaras ska levereras till kommunarkivet etc. När arkivmaterial överlämnas till 
kommunstyrelsen, som är arkivmyndighet i kommunen, övergår också ansvaret dit. 

Arkivvårdande åtgärder som gallring och rensning är varje enskild myndighets ansvar till dess att
handlingarna överlämnas till kommunarkivet. Varje myndighet svarar för arbete och kostnader
förknippade med sitt arkiv fram till att handlingarna överlämnas till kommunarkivet.

Nämnden och styrelsen ska säkerställa att förvaltningen har en ändamålsenlig organisation och 
ansvarsfördelning. Inom respektive förvaltning ska finnas arkivredogörare, som har till uppgift att 
svara för vård och stöd inom arkivområdet. Arkivansvarig är förvaltningschef. Arkivansvarige utser en 
arkivredogörare och informerar kommunarkivarien om vem som är utsedd. Flera arkivredogörare 
kan finnas vid en och samma nämnd. Kontaktuppgifter till arkivansvariga respektive arkivredogörare 
ska finnas på stromstad.se. Översiktlig beskrivning av arbetsuppgifter per ansvarsområde, se bilaga 
A.

Arkivmyndighetens ansvar
Kommunstyrelsen är kommunens arkivmyndighet. Det är arkivmyndighetens uppgift att utöva tillsyn 
så att kommunen fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen. Handlingar som ska bevaras sparas i 
kommunarkivet, som är en del av kommunstyrelsens förvaltning.
Arkivmyndigheten ska: 

 utöva tillsyn över myndigheternas arkivvård enligt lag, 

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

 lämna rekommendationer kring metoder, materiel och skydd rörande arkivvården. 

Arkivmyndigheten ska utöver lagreglerade uppgifter även: 

 allmänt följa utvecklingen inom arkiv- och dokumenthantering, 

 ge råd kring hantering av arkiv till kommunens förvaltningar och företag, 

 fatta beslut om hos vilken myndighet en upptagning för automatiserad behandling, som är 
tillgänglig för flera myndigheter, ska bilda arkiv, 

 i mån av resurser ta emot och förvara enskilda arkiv under förutsättning att ett övertagande 
inte sker i strid med lagstiftningen.

Överlämnande av handlingar till kommunarkivet
Arkivleveranser till kommunarkivet omfattar enbart bevarandeuppgifter oavsett media.
Gallringsbara handlingar ska förvaras och hanteras på respektive myndighet om inte annat
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överenskommits med kommunarkivet.

Arkivleverans får ske först efter överenskommelse med kommunarkivet. Vid överlämnande upprättas
två exemplar av leveransreversalen som skrivs under av överlämnande myndighet och 
kommunarkivet, och blir ett mottagningsbevis för leveransen. Leveransen ska vara ordnad och 
systematiserad i enlighet med checklista som kommunarkivet upprättar.

Myndighet som upphör ska inom tre månader ordna, förteckna och överlämna sina handlingar till
arkivmyndigheten för slutligt bevarande, såvida inte kommunfullmäktige har beslutat något annat.
När arkivmyndigheten övertagit arkiv från en annan myndighet övergår hela det framtida ansvaret 
till arkivmyndigheten.

Rensning
Handlingar som inte ska arkiveras rensas bort innan leveransen till kommunarkivet. Varje anställd 
ansvarar för att rensning utförs i egna pärmar och digitala kataloger/akter. Exempel på
sådana handlingar som ska rensas kan vara arbetsmaterial som minnesanteckningar vilka inte tillför
ärendet något, utkast av tillfällig betydelse och övertaliga kopior. (Obs! avser inte
minnesanteckningar som tillför ärendet sakuppgift eller är av vikt för ärendet enligt TF 2 kap 9 §.)

Gallring
Med gallring menas att förstöra allmänna handlingar. Genom att förstöra innehållet helt eller delvis
så begränsas allmänhetens tillgång till allmänna handlingar. Det är därför mycket viktigt att gallring
sker varsamt. Utöver att förstöra en allmän handling innebär överföring mellan databärare gallring
om överföringen medför:
 informationsförlust
 förlust av möjliga informationssammanställningar
 förlust av väsentliga sökmöjligheter
 förlust av möjligheter att fastställa informationens autenticitet.

Gallringen beslutas i dokumenthanteringsplan eller i separata gallringsbeslut. Saknas 
handlingstyper i dokumenthanteringsplanen ska denna uppdateras hellre än att utföra en 
gallringsutredning. Handlingar som gallras, oavsett media, ska förstöras utan dröjsmål när 
gallringsfrist löpt ut.

Arkivvård, arkivbeständighet och förvaring
Handlingar som ska bevaras ska framställas med material och metoder som garanterar
informationens beständighet. Riksarkivets allmänna råd och tekniska krav för analoga (RAFS 1991:1) 
respektive digitala handlingar.

(RAFS 2009:1 samt 2009:2) ska tillämpas för arkiven inom kommunens nämnder och styrelser.
För IT -system som hanterar allmänna handlingar som ska bevaras, ska förutsättningar för långsiktigt
digitalt bevarande beaktas när systemen upphandlas eller utvecklas. Vid upphandling ska samråd ske
med arkivmyndigheten.

Arkivhandlingarna ska alltid förvaras så att de är skyddade mot fukt, brand och annan förstörelse
samt obehörig åtkomst. Vad som avses med arkivvård framgår av 4-6§§ i arkivlagen.
Myndighetens gallringsbara handlingar ska framställas och förvaras så att informationen kan
användas under den tid den är aktuell, oavsett media.
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Utlåning och utlämning
Utlåning av arkiverade handlingar får endast ske för tjänsteändamål efter kontakt med 
kommunarkivarien. Utlån till enskild (privatperson) är inte tillåten utan då ges kopior på aktuella 
handlingar alternativt får de ta del av handlingarna på plats. Avgift tas ut enligt kommunens 
kopieringstaxa vid kopiering eller scanning av handlingar.

Utlåning av arkivhandlingar ska ske under sådana former att risk för skador eller arkivförluster inte
uppkommer. Utlämning av handlingar ska ske enligt tryckfrihetsförordning (1949: 105) och 
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400). Utlämnande görs av den myndighet där handlingen finns 
förvarad.
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BILAGA A

Översiktlig beskrivning av arbetsuppgifter för ansvariga för hantering 
av arkiv per nämnd.

Arbetsuppgifter som åligger arkivansvarig innefattar följande

 känna till bestämmelser och anvisningar som rör arkivvård
 bevaka att arkivlagens och kommunens riktlinjer gällande hanteringen av arkiv efterföljs
 bevaka arkivfrågorna i budgetarbete och övrig planering
 bevaka arkivfrågorna när myndighetens organisation eller arbetssätt ändras
 utarbeta gallringsanvisningar i samråd med arkivmyndigheten (se punkt 11)
 informera berörd personal om arkiv
 samråda med kommunarkivet och arkivredogörarna i arkivfrågor
 vara ansvarig för att arkivhandlingarna förvaras så att de är skyddade mot fukt, brand, och
annan förstörelse samt obehörig åtkomst
 utse en eller flera arkivredogörare för sin myndighet

Arbetsuppgifter som åligger arkivredogörare innefattar följande

 känna till bestämmelser och anvisningar som rör myndighetens arkivvård
 vårda myndighetens handlingar
 hålla handlingarna tillgängliga i enlighet med offentlighetslagstiftningen
 biträda vid utarbetandet av gallringsanvisningar
 verkställa beslutad gallring
 se till att arkivbildningen sker i enlighet med dokumenthanteringsplanen
 förbereda avlämning av handlingar till kommunarkivet
 samråda med den arkivansvarige och kommunarkivarien i arkivfrågor
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BILAGA B:
Ordlista för dokumenthantering och arkiv

Allmän handling. Handling som har inkommit till eller upprättats hos en myndighet (och som 
förvaras hos en myndighet). Allmänna handlingar är normalt offentliga men kan ibland vara 
sekretessbelagda. En allmän handling kan till exempel vara ett protokoll, kopia av en utgående 
skrivelse, brev och skrivelser, diarium, matriklar, räkenskaper. Även minnesanteckningar, PM och 
liknande arbetsmaterial räknas hit om de tillför sakuppgift i ärendet. Vilket lagringsmedium 
handlingen finns på spelar ingen roll. En tavla, en film, ett tygstycke eller en metallplatta kan vara en 
allmän handling likväl som papper, fotografier, e-post, cookiefiler och global-filer är det.

Arbetsmaterial. Handlingar/information som tillkommit som tillfälligt stöd under handläggning av ett 
ärende. T ex sammanfattning inför presentationer, utkast och noteringar. Dessa är inte allmänna 
handlingar och ska rensas ut vid inaktualitet, dock senast i samband med arkivering.

Arkiv. En större eller mindre mängd handlingar som samlats hos en arkivbildare.

Arkivansvarig. Person som är ansvarig för arkivvården hos en myndighet eller annan arkivbildare.

Arkivbeskrivning. En beskrivning av vad som finns i en myndighets arkiv och hur detta arkiv är 
organiserat. Syftet är att underlätta sökning för allmänheten. Den ska vara så kortfattad som möjligt 
men ändå upplysa om: 

 myndighetens uppgifter och organisation och hur dessa har förändrats över tid 
 sambandet mellan myndighetens arbetsuppgifter och viktigare handlingar/information 
 viktiga sökingångar till arkivhandlingarna 
 hela eller delar av arkivet omfattas av sekretess 
 vilka gallringsregler som tillämpats 
 vem som är ansvarig för arkivvården 
 vilka register, förteckningar eller andra anteckningar som förs digitalt 

Arkivbildare. Myndighet, företag, organisation eller person som i sin verksamhet tar emot och skapar 
handlingar.

Arkivera. Omhänderta information för långtidslagring och bevarande. Detta sker enligt en fastställd 
ordning (se informationsredovisning och arkivredovisning).

Arkivförteckning. Systematisk lista över innehållet i ett arkiv. De handlingar som ingår i arkivet 
redovisas i serier och volymer. 

Arkivhandling. Handling som arkiverats.

Arkivmyndighet. Den instans som har tillsyn över arkivbildande myndigheters arkivhantering och 
som har rätt att överta arkiv.

Arkivredogörare. Person hos myndighet eller annan arkivbildare som under arkivansvarigs ledning 
bedriver arkivvård.

Arkivredovisning. Sammanfattande begrepp för arkivförteckning och arkivbeskrivning.
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Arkivvård. Begrepp som används om att organisera, redovisa, bevara, fysiskt skydda, avgränsa och 
gallra arkiv.

Bevaras. Handling/information som ska sparas för all framtid.

Diarium. Förteckning över inkomna och utgående handlingar. Innehåller uppgifter om datum, 
diarienummer och avsändare/mottagare. Diarier är ofta viktiga hjälpmedel för att hitta handlingar i 
ett arkiv.

Dokumenthanteringsplan. En förteckning över alla allmänna handlingar som finns i verksamheten 
och anvisningar för hur de ska hanteras; om de ska bevaras eller gallras, hur de ska sorteras och 
förvaras, om de ska diarieföras, redovisningsnummer etc.

Gallring. Förstörande av handlingar och information som bedöms ha ett obetydligt intresse. På 
myndigheter får gallring endast genomföras efter ett formellt gallringsbeslut. Förstöring av sådana 
handlingar/information eller uppgifter i samband med överföring till annan databärare räknas som 
gallring, om överföringen medför informationsförlust, förlust av möjliga 
informationssammanställningar, förlust av sökmöjligheter eller förlust av möjlighet att fastställa 
informationens autenticitet.

Gallringsbeslut. Beslut fattat av arkivmyndigheten eller i samråd med arkivmyndighet om att vissa 
allmänna handlingar/information kan gallras med en viss tidsfrist.

Handling/information. Enligt tryckfrihetsförordningen är en handling en ”framställning i skrift eller 
bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt 
hjälpmedel”. 

Handlingstyp. Samlingsbegrepp för handlingar/information av liknande slag, t ex protokoll från 
möten av olika slag.

Inkommen handling. Handling som anlänt till myndigheten eller kommit behörig tjänsteman 
tillhanda.

Leveransreversal. Förteckning över handlingar/information som lämnas över till en arkivinstitution.

Metadata. Information som beskriver datas egenskaper och innehåll.

Närarkiv. Arkivlokal i nära anslutning till verksamhet där relativt aktuella handlingar som ofta 
används, förvaras.

Offentlig handling. Allmän handling som inte omfattas av sekretess.

PUL. Personuppgiftslagen (SFS1998:204). Syftet med denna lag är att skydda människor mot att 
deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

Rensning. Bortplockande av övertaliga kopior, kladdlappar, utkast och liknande som inte tillför någon 
information och som inte är allmänna handlingar.

Sekretess. Undantag från principen att allmänna handlingar ska vara offentliga. Med sekretess avses 
förbud att röja uppgift. Detta innebär en begränsning i rätten att ta del av allmänna handlingar. 
Sekretess gäller exempelvis inom sjukvården, socialtjänsten och folkbokföringen. Vilka 
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sekretessbestämmelser som gäller i olika fall regleras av Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 
2009:400). 

Serie. Ett antal arkivvolymer som hör ihop genom att de har samma funktion (t.ex. protokoll) eller 
genom att de handlar om samma ämne. 

Upprättad handling. Handling som har skickats (expedierats), justerats eller på annat sätt 
färdigställts.

Vid inaktualitet. En beslutad gallringsfrist som innebär att handlingen/informationen kan gallras när 
verksamheten inte behöver den längre.



 

 Kallelse/ärendelista 17 (21) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-11-23 KS/2017-0571 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KF §140                         Dnr: KS/2017-0574 

Ny förskola på Ånneröd 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att utifrån den av Strömstadslokaler genomförda projektering, besluta om 
byggnation gällande ny förskola på Ånneröd omfattande sex avdelningar 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2017 (KF § 82) att ge Strömstadslokaler i 
uppdrag att projektera för en ny förskola på Ånneröd.  

Under våren 2017 har Strömstadslokaler ansökt om bygglov och projekterat för en 
ny förskola på Ånneröd. Den nya förskolan omfattar sex avdelningar.  

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2017-11-08 § 138 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-25 § 169 
Tjänsteskrivelse (2017-10-11)  
Protokoll kommunfullmäktige 2017-06-20 KF § 89  
Protokoll kommunstyrelsen 2017-05-31 KS § 82 
Förprojektering Ånneröd förskola  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (34) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-11-08 KS/2017-0449 
       

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-196 78  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KS § 138 
KSAU § 169                         Dnr: KS/2017-0574 

Ny förskola på Ånneröd 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att utifrån den av Strömstadslokaler genomförda projektering, besluta om 
byggnation gällande ny förskola på Ånneröd omfattande sex avdelningar 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2017 (KF § 82) att ge Strömstadslokaler i 
uppdrag att projektera för en ny förskola på Ånneröd.  

Under våren 2017 har Strömstadslokaler ansökt om bygglov och projekterat för en ny 
förskola på Ånneröd. Den nya förskolan omfattar sex avdelningar.  

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-25 
Tjänsteskrivelse (2017-10-11)  
Protokoll kommunfullmäktige 2017-06-20 KF § 89  
Protokoll kommunstyrelsen 2017-05-31 KS § 82 
Förprojektering Ånneröd förskola  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att utifrån den av Strömstadslokaler genomförda projektering, besluta om 
byggnation gällande ny förskola på Ånneröd omfattande sex avdelningar 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Siwert Hjalmarsson (M) bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker 

 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/


               

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (24) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-10-25 KS/2017-0404 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KSAU § 169                         Dnr: KS/2017-0574 

Ny förskola på Ånneröd 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att utifrån den av Strömstadslokaler genomförda projektering, besluta om 
byggnation gällande ny förskola på Ånneröd omfattande sex avdelningar 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2017 (KF § 82) att ge Strömstadslokaler i 
uppdrag att projektera för en ny förskola på Ånneröd.  

Under våren 2017 har Strömstadslokaler ansökt om bygglov och projekterat för en ny 
förskola på Ånneröd. Den nya förskolan omfattar sex avdelningar.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse (2017-10-11)  
Protokoll kommunfullmäktige 2017-06-20 KF § 89  
Protokoll kommunstyrelsen 2017-05-31 KS § 82 
Förprojektering Ånneröd förskola  
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att utifrån den av Strömstadslokaler genomförda projektering, besluta om 
byggnation gällande ny förskola på Ånneröd omfattande sex avdelningar 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ronnie Brorsson (S) bifaller kommunledningsförvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunledningsförvaltningens förslag till beslut antas och 
finner att så sker.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/


STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (1)

Kommunledningsförvaltningen 2017-10-11 Dnr: KS/2017-0574
KS - 
Nicklas Faritzon, 0526-192 10

STRÖMSTADS KOMMUN

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-191 24 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress:  Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405

Ny förskola på Ånneröd

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

1) att, utifrån den av Strömstadslokaler genomförda projektering, besluta om 
byggnation gällande ny förskola på Ånneröd omfattande sex avdelningar

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2017 (KF § 82) att ge Strömstadslokaler 
i uppdrag att projektera för en ny förskola på Ånneröd. 

Under våren 2017 har Strömstadslokaler ansökt om bygglov och projekterat för en 
ny förskola på Ånneröd. Den nya förskolan omfattar sex avdelningar. 

Beslutsunderlag
Protokoll kommunstyrelsen 2017-05-31 KS § 82
Protokoll kommunfullmäktige 2017-06-20 KF § 89 
Förprojektering Ånneröd förskola 
Tjänsteskrivelse (2017-10-11)

Nicklas Faritzon
Förvaltningschef
0526-192 10
nicklas.faritzon@stromstad.se

Maria Reinholdsson
Kommunchef
0526-190 55
maria.reinholdsson@stromstad.se

Beslutet skickas till
Strömstadslokaler

Kommunstyrelsen



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (36) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-06-20 KS/2017-0266 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KF § 89                        Dnr: KS/2015-0152 

Utbyggnad Bojarskolan 

Kommunfullmäktiges beslut 

att ge Strömstadslokaler i uppdrag att projektera och bygga ut Bojarskolan enligt 
situationsplan förslag 1  
att ombyggnaden ska vara färdig och tas i bruk hösten 2019 
att ge Strömstadslokaler i uppdrag att projektera den nya förskolan på Ånneröd 

Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av kommunstyrelsen  har AB Strömstadslokaler i dialog med barn-  
och utbildningsförvaltningen förprojekterat utbyggnaden av Bojarskolan.  

 

 
 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2017-05-31 KS §82 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-10 KSAU §105 
Protokoll Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-20 
Tjänsteskrivelse Nicklas Faritzon biträdande förvaltningschef 2017-04-03 
Förstudie för utbyggnad av Bojarskolan  

 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/


 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (36) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-06-20 KS/2017-0266 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
att ge AB Strömstadslokaler i uppdrag att projektera och bygga ut Bojarskolan enligt 
situationsplan förslag 1  
att ombyggnaden ska vara färdig och tas i bruk hösten 2019 
att ge Strömstadslokaler i uppdrag att projektera den nya förskolan på Ånneröd 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Siwert Hjalmarsson bifaller Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner  
att så sker 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
AB Strömstadslokaler 
Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/


               

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (38) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-05-31 KS/2017-0341 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KS § 82 
KSAU § 105                        Dnr: KS/2015-0152 

Utbyggnad Bojarskolan 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att ge Strömstadslokaler i uppdrag att projektera och bygga ut Bojarskolan enligt 
situationsplan förslag 1  
att ombyggnaden ska vara färdig och tas i bruk hösten 2019 
att ge Strömstadslokaler i uppdrag att projektera den nya förskolan på Ånneröd 

Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av kommunstyrelsen  har AB Strömstadslokaler i dialog med barn-  
och utbildningsförvaltningen förprojekterat utbyggnaden av Bojarskolan.  

 

 
 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-10 
Protokoll Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-20 
Tjänsteskrivelse Nicklas Faritzon biträdande förvaltningschef 2017-04-03 
Förstudie för utbyggnad av Bojarskolan  

 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/


               

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (38) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-05-31 KS/2017-0341 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

Protokollsanteckning 
Nicklas Faritzon biträdande förvaltningschef på Barn- och utbildningsnämnden och 
Gary Lyckell, fastighetsförvaltare Strömstadslokaler föredra ärendet.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att  ge Strömstadslokaler i uppdrag att projektera och bygga ut Bojarskolan enligt 
presenterad förprojektering.  
att ombyggnaden ska vara färdig och tas i bruk hösten 2019 
att ge Strömstadslokaler i uppdrag att projektera den nya förskolan på Ånneröd 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Siwert Hjalmarsson (M) yrkar på att ge Strömstadslokaler i uppdrag att projektera 
och bygga ut Bojarskolan enligt situationsplan förslag 1  
Ronnie Brorsson (S), Margareta Fredriksson (L) och Hans-Inge Sältenberg (C) bifaller 
Siwert Hjalmarssons yrkande. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut  med 
Siwert Hjalmarssons tilläggsyrkande antas och finner att så sker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
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AB Strömstadslokaler www.stromstadslokaler.se  
Västra Klevgatan 9A info@stromstadslokaler.se Sida 1 
452 30 Strömstad tel. 0526 - 494 00  

 

 

PM  Ny förskola (typförskola) Ånneröd Mällbydalen Strömstad  

Projektnamn: Ånneröds förskola. 

 

Program och uppdrag 

Strömstadslokaler har fått i uppdrag att ta fram förslag på att bygga en ny förskola i norra Strömstad 
för sex avdelningar.  
Byggnaden är på ca 1200 m2 BRA och innehåller mottagningskök och är en enplansbyggnad med ett 
fläktrum på fläktrum på plan 2. Samma byggnad planeras att byggas på Grålös Skee 

Uppdraget har genomförts i tätt samarbete med ledningen i BUF och rektor samt utsedda 
personalrepresentanter. 

Förslag 

Förslaget framgår av bygglovshandling upprättade av Tengbom Arkitekter daterade 2017-05-23. 

Tillstånd myndigheter 

Bygglovsansökan är inskickad. 
Det finns ett positivt förhandsbesked och vår bedömning är att risken för att  ev. bygglov kommer att 
överklagas är mycket liten. 
Lantmäteriförrättning pågår. 

Tidsplan 

Själva byggnationen beräknas ta ett år efter att alla erforderliga politiska beslut har fattats och 
upphandling utförts. 
En geoteknisk undersökning skall också utföras.  
Vi antar att vi kan utföra en geoteknisk undersökning och upprätta ett förfrågningsunderlag 
samtidigt som den politiska beslutsprocessen. 

Politiska beslut: KS har beslutat om projektering. BUN, KS, KF och Strömstadslokalers styrelse  
                              behöver fatta erforderliga beslut. 
En möjlig preliminär tidplan: 
- Bygg- och rivningslov klart i september. 
- Utskick förfrågan slutet av september. 
- Upphandling av entreprenad okt-nov. 
- Byggstart i januari 2018. 
- Färdigställande av byggnad januari 2019. 

Investering 

En kalkyl har upprättats och produktionskostnaden är bedömd till 38 miljoner exklusive moms och 
tomtkostnad. Kostnaden kan variera mycket p g a rådande marknadssituation. 

 

 



 

 

AB Strömstadslokaler www.stromstadslokaler.se  
Västra Klevgatan 9A info@stromstadslokaler.se Sida 2 
452 30 Strömstad tel. 0526 - 494 00  

 

 

 

Vi bedömer att den slutgiltiga produktionskostnaden kommer att överstiga den bedömda kostnaden 
på 35 miljoner som finns angiven i vår 3-åriga investeringsplan med ca 3 miljoner. 
Hyreskostnad tas fram senare. 

 

Strömstad 2017-07-04 

Thomas Karlsson 

AB Strömstadslokaler 

Bilagor:  Bygglovsritningar samtliga daterade 2017-05-23 



 

 Kallelse/ärendelista 18 (21) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-11-23 KS/2017-0571 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KF §141                         Dnr: KS/2015-0414 

Byggnation ny förskola i Skee 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att utifrån den av Strömstadslokaler genomförda projektering, besluta om 
byggnation gällande ny förskola i Skee (Grålös) omfattande sex avdelningar 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 februari 2016 (KF § 34) att förorda en 
byggnation av ny förskola omfattande sex avdelningar på Grålös (Skee)  

Under våren 2017 har Strömstadslokaler ansökt om bygglov och projekterat för en 
ny förskola på Grålös (Skee). Den nya förskolan omfattar sex avdelningar.  

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2017-11-08  § 139 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-25  § 170 
Tjänsteskrivelse (2017-10-11) 
Protokoll kommunfullmäktige 2016-02-25 KF § 34 
Protokoll kommunstyrelsen 2016-02-10 KS § 33 
Förprojektering Grålös förskola  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (34) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-11-08 KS/2017-0449 
       

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-196 78  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KS § 139 
KSAU § 170                         Dnr: KS/2015-0414 

Byggnation ny förskola i Skee 

Kommunstyrelsens beslut 

att Strömstadslokaler till kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november skall 
inkomma med uppgifter om ev. ytterligare kostnader i samband med köpet av Skee 
mejeri. Det kan t.ex. vara rivnings- och saneringskostnader eller annat. 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att utifrån den av Strömstadslokaler genomförda projektering, besluta om 
byggnation gällande ny förskola i Skee (Grålös) omfattande sex avdelningar 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 februari 2016 (KF § 34) att förorda en 
byggnation av ny förskola omfattande sex avdelningar på Grålös (Skee)  

Under våren 2017 har Strömstadslokaler ansökt om bygglov och projekterat för en ny 
förskola på Grålös (Skee). Den nya förskolan omfattar sex avdelningar.  

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-25 
Tjänsteskrivelse (2017-10-11) 
 Protokoll kommunfullmäktige 2016-02-25 KF § 34 
Protokoll kommunstyrelsen 2016-02-10 KS § 33 
Förprojektering Grålös förskola  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att utifrån den av Strömstadslokaler genomförda projektering, besluta om 
byggnation gällande ny förskola i Skee (Grålös) omfattande sex avdelningar 
att Strömstadslokaler till kommunstyrelsens sammanträde den 8 november skall 
inkomma med uppgifter om ev. ytterligare kostnader i samband med köpet av Skee 
mejeri. Det kan t.ex. vara saneringskostnader eller annat. 

Förslag till beslut på sammanträdet (1) 
Ronnie Brorsson (S) yrkar på att placeringen av förskolan skall omprövas och återgå 
till tidigare förslag att placera ny förskola vid Vettevi anläggningen, då ytterligare 
väsentlig och avgörande kunskap i ärendet gällande 200 års regn inkommit.   
Detta innebär att en placering av förskola närmare Skee skola är möjlig. 

Trafikverket har inkommit med synpunkter på att det är en olämplig placering av 
förskolan vid ett fyrvägskorsning. Det överensstämmer med S tidigare synpunkter 
och reservationer i ärendet. 

Hans-Inge Sältenberg (C) bifaller Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut  

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/


               
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (34) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-11-08 KS/2017-0449 
       

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-196 78  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

Beslutsgång (1) 
Ordförande ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut mot  
Ronnie Brorssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Förslag till beslut på sammanträdet (2) 
Ronnie Brorsson (S) yrkar på att Strömstadslokaler till kommunfullmäktiges 
sammanträde den 23 november skall inkomma med uppgifter om ev. ytterligare 
kostnader i samband med köpet av Skee mejeri. Det kan t.ex. vara rivnings- och 
saneringskostnader eller annat. 

Beslutsgång (2) 
Ordförande ställer Ronnie Brorsson (S) yrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar bifalla Ronnie Brorssons yrkande. 

Beslutsgång (3) 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med 
Ronnie Brorssons tilläggsyrkande att Strömstadslokaler till kommunfullmäktiges 
sammanträde den 23 november skall inkomma med uppgifter om ev. ytterligare 
kostnader i samband med köpet av Skee mejeri, kan  antas och finner att så sker 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (24) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-10-25 KS/2017-0404 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KSAU § 170                         Dnr: KS/2015-0414 

Byggnation ny förskola i Skee 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att utifrån den av Strömstadslokaler genomförda projektering, besluta om 
byggnation gällande ny förskola i Skee (Grålös) omfattande sex avdelningar 

att Strömstadslokaler till kommunstyrelsens sammanträde den 8 november skall 
inkomma med uppgifter om ev. ytterligare kostnader i samband med köpet av Skee 
mejeri. Det kan t.ex. vara saneringskostnader eller annat. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 februari 2016 (KF § 34) att förorda en 
byggnation av ny förskola omfattande sex avdelningar på Grålös (Skee)  

Under våren 2017 har Strömstadslokaler ansökt om bygglov och projekterat för en ny 
förskola på Grålös (Skee). Den nya förskolan omfattar sex avdelningar.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse (2017-10-11) 
 Protokoll kommunfullmäktige 2016-02-25 KF § 34 
Protokoll kommunstyrelsen 2016-02-10 KS § 33 
Förprojektering Grålös förskola  

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att utifrån den av Strömstadslokaler genomförda projektering, besluta om 
byggnation gällande ny förskola i Skee (Grålös) omfattande sex avdelningar 

Förslag till beslut på sammanträdet (1) 
Ronnie Brorsson (S) yrkar på att placeringen av förskolan skall omprövas då  
ytterligare väsentlig och avgörande kunskap i ärendet gällande 200 års regn 
inkommit.   

Detta innebär att en placering av förskola närmare Skee skola är möjlig. 

Trafikverket har inkommit med synpunkter på att det är en olämplig placering av 
förskolan vid ett fyrvägskorsning.  
Det överensstämmer med S tidigare synpunkter och reservationer i ärendet. 

Tidigare argument gällande 200 års regn ang. placering av förskola närmare Skee 
skola är nu inte längre ett problem då bebyggelse söder om Lionshov nu fått 
klartecken. Detta innebär att en placering närmare Skee skola är möjlig. 
 

 

 

mailto:ks@stromstad.se
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (24) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-10-25 KS/2017-0404 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

Beslutsgång 1 
Ordförande ställer Ronnie Brorssons yrkande att placeringen av förskolan skall 
omprövas - mot avslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar avslå 
Ronnie Brorssons yrkande. 
 
Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 
Den som röstar för att avslå Ronnie Brorssons yrkande röstar nej. 
Den som röstar för att bifalla Ronnie Brorssons yrkande röstar ja. 
 
Strömstads kommun Omröstningsprotokoll  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-25 
Ledamot Parti Ersättare Ja Nej Avstår 
Peter Dafteryd C    x   
Margareta Fredriksson L    x   
Ronnie Brorsson S   x    
Kent Hansson S   x    

Summa 2 2   
 
Omröstningen utfaller med 2 ja-röster och 2 nej-röster.  
Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar (ordförandens 
utslagsröst) att avslå Ronnie Brorssons yrkande. 

Förslag till beslut på sammanträdet (2) 
Ronnie Brorsson (S) yrkar på att Strömstadslokaler till Kommunstyrelsens 
sammanträde den 8 november skall inkomma med uppgifter om ev. ytterligare 
kostnader i samband med köpet av Skee mejeri. Det kan t.ex. vara 
saneringskostnader eller annat. 
 
Beslutsgång 2 
Ordförande ställer Ronnie Brorsson (S) yrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bifalla Ronnie Brorssons yrkande. 
 
Beslutsgång 3 
Ordförande frågar om kommunledningsförvaltningens förslag till beslut med Ronnie 
Brorssons tilläggsyrkande antas och finner att så sker.  
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
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STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (1)

Kommunledningsförvaltningen 2017-10-11 Dnr: KS/2015-0414
Klicka här för att ange text.
Nicklas Faritzon, 0526-192 10

STRÖMSTADS KOMMUN

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-191 24 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress:  Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405

Byggnation ny förskola i Skee

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

1) att, utifrån den av Strömstadslokaler genomförda projektering, besluta om 
byggnation gällande ny förskola i Skee (Grålös) omfattande sex avdelningar

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 25 februari 2016 (KF § 34) att förorda en 
byggnation av ny förskola omfattande sex avdelningar på Grålös (Skee) 

Under våren 2017 har Strömstadslokaler ansökt om bygglov och projekterat för en 
ny förskola på Grålös (Skee). Den nya förskolan omfattar sex avdelningar. 

Beslutsunderlag
Protokoll kommunstyrelsen 2016-02-10 KS § 33
Protokoll kommunfullmäktige 2016-02-25 KF § 34 
Förprojektering Grålös förskola 
Tjänsteskrivelse (2017-10-11)

Nicklas Faritzon
Förvaltningschef
0526-192 10
nicklas.faritzon@stromstad.se

Maria Reinholdsson
Kommunchef
0526-190 55
maria.reinholdsson@stromstad.se

Beslutet skickas till
Strömstadslokaler

Kommunstyrelsen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida  45 (51) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2016-02-10 

  

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

KS § 33 
KSAU § 23 Dnr KS/2015-0414 

Byggnation av ny förskola i Skee 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta  

att förorda en byggnation av ny förskola omfattande sex avdelningar och 
tillagningskök enligt Strömstadslokalers alternativ 4 (vid gamla mejeriet) 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Ronnie Brorsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till 
beslut. 

Siwert Hjalmarsson (M) reserverar sig mot beslutet 

Mattias Gustafsson (SD) reserverar sig mot beslutet med motivering - Vi ställer oss 
bakom en byggnation av en ny förskola i Skee omfattande 6 avdelningar och 
tillagningskök. Däremot reserverar vi oss mot beslutet att förskolan skall byggas 
enligt alternativ 4 (vid gamla mejeriet). Förskolan kan byggas inom skolområdet. 
T.ex. längs med fastigheterna 3:12, 3:15 och 3:16. 
Sådana här beslut skall inte stressas fram pga. någon politisk prestige. Det är 
dessutom dumt att hamna i situation med att behöva inköpa fastigheter. Med 
tanke på tidigare erfarenheter med dåliga uppköp av exempelvis ridhus m.m.” 
Delar också uppfattningen om olämpligheten med placering enligt alternativ 4. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 26 augusti presenterade barn- och utbildningsförvaltningen och 
Strömstadslokaler den genomförda lokalutredningen ”En långsiktig och hållbar 
förskole- och skolstruktur”.  
Utifrån utredning fattade barn- och utbildningsnämnden den 10 september beslut 
om att föreslå kommunstyrelsen ge Strömstadslokaler i uppdrag att projektera och 
bygga en ny förskola omfattande sex avdelningar med ett tillagningskök i Skee 
enligt lokalutredningens Alternativ Tre – Etapp 1 och att förskolan skulle vara 
färdig och tas i bruk våren 2017.  
När ärendet behandlades i kommunstyrelsen den 30 september fick 
Strömstadslokaler i uppdrag att projektera och komplettera underlaget gällande 
lokalutredningens Alternativ 3 – Etapp 1 innan ärendet behandlas av 
kommunfullmäktige.  
 
 

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

mailto:ks@stromstad.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida  46 (51) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2016-02-10 

  

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

Den 2 december redogjorde Strömstadslokaler för sitt uppdrag dels inför 
kommunstyrelsens arbetsutskott och barn- och utbildningsnämndens arbets-
utskott och dels inför kommunstyrelsen. Strömstadslokaler konstaterar i sin 
föredragning att det tidigare förslaget om en byggnation av en ny förskola enligt 
Alternativ Tre – Etapp 1 skulle bli allt för kostsamt att genomföra på grund av 
översvämningsrisk. Istället presenterades två nya alternativa placeringar: 
Alternativ 3 (Byggnation på åkerhörnet öster om Lionshov) respektive Alternativ 4 
(Byggnation vid gamla mejeriet).  
Efter föredragningen fattade kommunstyrelsen beslut om att de nya alternativa 
placeringarna skulle remitteras till barn- och utbildningsnämnden för yttrande 
innan ärendet tas upp till behandling av kommunfullmäktige. 
Fastighetsförvaltare Gary Lyckell redogör för Strömstadslokaler utredning gällande 
möjliga fastigheter för byggnation av en ny förskola i Skee omfattande sex 
avdelningar och tillagningskök.  
Enligt Strömstadslokalers bedömning är Alternativ 3 (Byggnation på åkerhörnet 
öster om Lionshov) respektive Alternativ 4 (Byggnation vid gamla mejeriet) 
fastigheter där en ny förskola kan byggas (se bilaga).  

Utredare Nicklas Faritzon redogör för barn- och utbildningsförvaltningens 
ställningstagande. Förvaltningen förespråkar att den nya förskolan i Skee placeras 
på en annan plats än på skolgården. Skälet till förvaltningens ställningstagande är 
att Skee skola behöver kunna expandera och växa till en tvåparallellig skola inom 
de närmsta 10 åren. Detta kräver utrymme på skolgården, dels för byggnation och 
dels för ett ökat antal elever. En byggnation av en förskola omfattande sex 
avdelningar på skolgården skulle enligt barn- och utbildningsförvaltningen 
begränsa och försvåra en omställning av Skee skola till en tvåparallellig skola 

Beslutsunderlag 
Protokoll Barn- och Utbildningsnämnden 2015-12-10 
Utredning Gary Lyckell 2015-12-01 
Utredning Teresia Kling Ramboll  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att förorda en byggnation av ny förskola omfattande sex avdelningar och 
tillagningskök enligt Strömstadslokalers alternativ 4 (vid gamla mejeriet) 
I kommunstyrelsens arbetsutskott reserverade sig Ronnie Brorsson (S) och Ulf 
Gustafsson (S) mot placeringen. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ronnie Brorsson (S) föreslår en byggnation av ny förskola omfattande sex 
avdelningar och tillagningskök i anslutning till befintlig skola. 

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida  47 (51) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2016-02-10 

  

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

Mattias Gustafsson (SD), Siwert Hjalmarsson (M) och Ulf Gustafsson (S) bifaller  
Ronnie Brorssons förslag till beslut 

Hans-Inge Sältenberg (C), Margareta Fredriksson (L) och Morgan Gutke (C) bifaller 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förlag till beslut. 
 
Beslutsgång 1 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsen bifaller Kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut. 

Ordförande frågar om Kommunstyrelsen bifaller Ronnie Brorssons (S) förslag till 
beslut. 

Ordförande finner att Kommunstyrelsen har beslutat bifalla Kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut. 

Omröstning har begärts och den ska nu genomföras. Den som vill bifalla 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut röstar ja och den som vill 
bifalla Ronnie Brorssons (S) förslag till beslut röstar nej. 

Omröstningen utfaller med 6 ja-röster och 5 nej-röster.  
 

Omröstning §33 ja nej avstår 
Peter Dafteryd (C) ordförande X   
Hans-Inge Sältenberg (C) X   
Margareta Fredriksson (L)  X   
Bengt Bivrin (MP) X   
Ronnie Brorsson (S)   X  
Ulf Gustafsson (S)  X  
Siwert Hjalmarsson (M)  X  
Mattias Gustafsson (SD)  X  
Morgan Gutke (C) X   
Ingemar Nordström (L) X   
Leif Andersson (S)  X  

SUMMA 6 5  
 
 
Beslutsgång 2 
Ordförande finner att Kommunstyrelsen har beslutat bifalla Kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut. 

 
Beslutet skickas till   
Diariet 
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Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 
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KF § 34 
KS § 33 
KSAU § 23 Dnr KS/2015-0414 

Byggnation av ny förskola i Skee 

Kommunfullmäktige beslutar 

att förorda en byggnation av ny förskola omfattande sex avdelningar och 
tillagningskök enligt Strömstadslokalers alternativ 4 (vid gamla mejeriet) 

Reservationer och särskilda uttalanden  
På grund av jäv deltar inte Ulf Gustafsson (S) i handläggning och beslut i detta 
ärende. 
Ronnie Brorsson (S) Lena Martinsson (S) Marie Rask (S) Merry Johansson (S) Pia 
Tysklind (S) Mats Granberg (S) Terry Bergqvist (S) Lena Sundberg (S) Peter Sövig (S) 
Bengt Simonsson Fröjd (S) Mattias Gustafsson (SD) Fredrik Eriksson(SD) Ulf 
Johansson (SD) Siwert Hjalmarsson (M) Eva Borg (M) Bengt-Göran Bergstrand (M) 
Kurt Andersson (M) samt Lars Åke Karlgren (V) reserverar sig mot placeringen av ny 
förskola i Skee 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den 26 augusti presenterade barn- och utbildningsförvaltningen och 
Strömstadslokaler den genomförda lokalutredningen ”En långsiktig och hållbar 
förskole- och skolstruktur”.  
Utifrån utredning fattade barn- och utbildningsnämnden den 10 september beslut 
om att föreslå kommunstyrelsen ge Strömstadslokaler i uppdrag att projektera och 
bygga en ny förskola omfattande sex avdelningar med ett tillagningskök i Skee enligt 
lokalutredningens Alternativ Tre – Etapp 1 och att förskolan skulle vara färdig och 
tas i bruk våren 2017.  
När ärendet behandlades i kommunstyrelsen den 30 september fick 
Strömstadslokaler i uppdrag att projektera och komplettera underlaget gällande 
lokalutredningens Alternativ 3 – Etapp 1 innan ärendet behandlas av 
kommunfullmäktige.  
Den 2 december redogjorde Strömstadslokaler för sitt uppdrag dels inför 
kommunstyrelsens arbetsutskott och barn- och utbildningsnämndens arbets-utskott 
och dels inför kommunstyrelsen. Strömstadslokaler konstaterar i sin föredragning 
att det tidigare förslaget om en byggnation av en ny förskola enligt Alternativ Tre – 
Etapp 1 skulle bli allt för kostsamt att genomföra på grund av översvämningsrisk. 
Istället presenterades två nya alternativa placeringar: Alternativ 3 (Byggnation på 
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åkerhörnet öster om Lionshov) respektive Alternativ 4 (Byggnation vid gamla 
mejeriet).  
Efter föredragningen fattade kommunstyrelsen beslut om att de nya alternativa 
placeringarna skulle remitteras till barn- och utbildningsnämnden för yttrande innan 
ärendet tas upp till behandling av kommunfullmäktige. 
Fastighetsförvaltare Gary Lyckell redogör för Strömstadslokaler utredning gällande 
möjliga fastigheter för byggnation av en ny förskola i Skee omfattande sex 
avdelningar och tillagningskök.  
Enligt Strömstadslokalers bedömning är Alternativ 3 (Byggnation på åkerhörnet 
öster om Lionshov) respektive Alternativ 4 (Byggnation vid gamla mejeriet) 
fastigheter där en ny förskola kan byggas (se bilaga).  

Utredare Nicklas Faritzon redogör för barn- och utbildningsförvaltningens 
ställningstagande. Förvaltningen förespråkar att den nya förskolan i Skee placeras 
på en annan plats än på skolgården. Skälet till förvaltningens ställningstagande är att 
Skee skola behöver kunna expandera och växa till en tvåparallellig skola inom de 
närmsta 10 åren. Detta kräver utrymme på skolgården, dels för byggnation och dels 
för ett ökat antal elever. En byggnation av en förskola omfattande sex avdelningar 
på skolgården skulle enligt barn- och utbildningsförvaltningen begränsa och försvåra 
en omställning av Skee skola till en tvåparallellig skola 

Beslutsunderlag 
Protokoll Kommunstyrelsen 2016-02-10 
Protokoll Barn- och Utbildningsnämnden 2015-12-10 
Utredning Gary Lyckell 2015-12-01 
Utredning Teresia Kling Ramboll  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
 att förorda en byggnation av ny förskola omfattande sex avdelningar och 
tillagningskök enligt Strömstadslokalers alternativ 4 (vid gamla mejeriet) 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ronnie Brorsson (S) föreslår en byggnation av 6 förskoleavdelningar och att de byggs 
i anslutning till skolområdet vid Skee skola.  

Siwert Hjalmarsson (M) Fredrik Eriksson (SD) Eva Borg (M) Mattias Gustafsson (SD) 
Pia Tysklind (S) samt Lena Martinsson (S) bifaller Ronnie Brorssons (S) förslag till 
beslut. 

Peter Dafteryd (C) med bifall av Hans- Inge Sältenberg (C) Margareta Fredriksson (L) 
Elisabet Johansson (C) Bengt Bivrin (MP) samt Monica Larsen (C), bifaller 
Kommunstyrelsens förslag till beslut att förorda en byggnation av ny förskola 
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omfattande sex avdelningar och tillagningskök enligt Strömstadslokalers alternativ 4 
(vid gamla mejeriet). 

   Beslutsgång  
Ordförande frågar om Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
Ordförande frågar om Kommunfullmäktige bifaller Ronnie Brorssons (S) förslag till 
beslut. 
Ordförande finner att Kommunfullmäktige har beslutat bifalla Kommunstyrelsens  
förslag till beslut. 

Omröstning har begärts och den ska nu genomföras. Den som vill bifalla 
Kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja och den som vill bifalla Ronnie 
Brorssons (S) förslag till beslut röstar nej. 

Omröstningen utfaller med 20 ja-röster och 18 nej-röster. Se bilaga  

Ordförande finner att Kommunfullmäktig har beslutat bifalla Kommunstyrelsens  
förslag till beslut; att förorda en byggnation av ny förskola omfattande sex 
avdelningar och tillagningskök enligt Strömstadslokalers alternativ 4 (vid gamla 
mejeriet) 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Beslutet skickas till   
Kommunstyrelsens diarium 
Barn- och utbildningsnämnden 
AB Strömstadslokaler 
 



OMRÖSTNINGSPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige  

Justerandes sign Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

Datum (Månad och år) 

2016-02-25 
Paragraf 

§ 34 Byggnation av ny förskola i Skee

Den som vill bifalla Kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja och den 
som vill bifalla Ronnie Brorssons (S) förslag till beslut röstar nej. 

Vid omröstning 
JA NEJ AVSTÅR 

S Ronnie Brorsson X 
C Peter Dafteryd X 
L Margareta Fredriksson X 
S Lena Martinsson X 
C Åsa Torstensson X 
M Siwert Hjalmarsson X 
MP Karla Valdevieso X 
SD Mattias Gustafsson X 
S Ulf Gustafsson Lena Sundberg X 
C Anna-Lena Carlsson X 
L Lars Tysklind Anette Andersson X 
S Marie Rask X 
M Bengt-Göran Bergstrand X 
C Hans-Inge Sältenberg X 
V Malin Jansson 
MP Bengt Bivrin x 
S Merry Johansson x 
SD Fredrik Eriksson x 
L Anders Olsson x 
C Sveza Daceva Filipova Monica Larsen x 
S Pia Tysklind x 
KD Stefan Jensen x 
C Morgan Gutke x 
M Eva Borg x 
L Ingemar Nordström x 
S Mats Granberg x 
MP Per Nikkinen Ann-Sofi Sefton Johansson x 
C Elisabeth Johansson x 
S Terry Bergqvist x 
SD Ulf Johansson x 
C Tore Lomgård x 
L Mette H Johansson x 
S Leif Andersson Bengt Simonsson Fröjd x 
M Kurt Andersson x 
V Lars Åke Karlgren x 
S Peter Sövig x 
MP Anna Gravander x 
L Anne-Lise Lindmark Hans Robert Hansson X 
C Peter Heie Ordförande X 

Summa:  20  18 



Till Kommunful lmäktige 2016-02-25 

r 
Ärende 32 

Reservation mot placering och bristande beslutsunderlag för byggnation av 

ny förskola i Skee 

Moderaterna reserverar sig mot beslutet av ny förskola vid gamla mejeriet i Skee och anser 

att föreslagen placering är högst olämplig och att fullständigt beslutsunderlag saknas. 

Vi anser att bristen på medborgarkommunikation avseende placeringen samt avsaknad av 

fullständigt ekonomiskt underlag och kalkyler för beslutet är grunder för vår reservation t ill 

beslut. 

Nya Moderaterna 

(~lti:J·~ 
Siwert Hjalmarsson Kurt Andersson 



Reservation från Socialdemokraterna, avseende ärende nr 34 vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2016-02-25 avseende ”Byggnation av ny förskola i Skee” 
 
Motiv till reservationen 
 
Vi anser den valda platsen i Skee är mycket olämplig med dess placering intill en 4-
vägkorsning och utmed väg 164. Dåligt både ur trafiksäkerhets och barnperspektiv. 
 
Vid Skee skola finns en detaljplan som vunnit laga kraft 2012-06-22. Den är framtagen för att 
kunna göra byggnationer inom skolområdet. En nybyggnation inom antagen detaljplan borde 
således vara ett snabbaste sättet att kunna bygga förskola i Skee. I princip skulle det efter 
projektering bara behövas bygglov. 
 
Trafikverket har inga ytterligare synpunkter på byggnationer inom den antagna detaljplanen 
vilket de med stor säkerhet kommer att ha på förslaget att bygga vid ”gamla mejeriet”. 
Diskussioner med Trafikverket är alltså redan tagna. Även ut bullersynpunkt är det att föredra 
att bygga vid Skee skola. 
 
Att lägga en nybyggd förskola vid gamla mejeriet i Skee anser vi verkligen inte vara i 
överensstämmelse med Kommunfullmäktiges mål ”Trafik och omsorg” om bl.a. Säkrare 
skolvägar. 
 
Vi kan inte förstå majoritetens inriktning att vara positiv till byggnation vid gamla mejeriet av 
ovan nämnd anledningar. 
 
Ytterligare skäl som att föräldrar inte behöver åka med barn till två ställen, samordnings och 
logistikfördelar stärker oss socialdemokrater ännu mer i att en placering vid Skee skola är det 
rätta. 
 
  
 
För Socialdemokratiska fullmäktigegruppen. 

Ronnie Brorsson 
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Ingela Marberg
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 Kallelse/ärendelista 19 (21) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-11-23 KS/2017-0571 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KF §142                         Dnr: KS/2016-0599 

Detaljplan Kebal 1:38 m.fl 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att antaga Detaljplan för Kebal 1:38 m fl, upprättad 2017-04-20, reviderad  
2017-09-14 

Sammanfattning av ärendet 
Antagandehandlingar har godkänts av miljö- och byggnämnden 2017-09-04, § 136. 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-12, § 124 att ärendet återremitteras till 
kommunstyrelsen med motivering att; För beaktande av bland annat Miljö- och 
byggnämndens motivering i sitt beslut om att bevilja plantillstånd och vad 
kommunstyrelsen i sin remiss föreslagit. Det finns därutöver många synpunkter från 
sakägare bland annat vägföreningen, som också bättre borde beaktas. 

Miljö- och byggnämnden samt kommunstyrelsen har under planarbetets gång tagit 
ställning till de frågor som nämns i återremissen. Inga nya fakta har framkommit 
som ger anledning att ändra dessa ställningstaganden. 

Överensstämmelse med plantillståndet 
Samtliga skeden i detaljplanen har behandlats av miljö- och byggnämnden, som 
därigenom har haft möjlighet att ta ställning till eventuella förändringar i planens 
innehåll. Förändringar under planarbetets är en fråga som ligger inom miljö- och 
byggnämndens mandat. 

Kommunstyrelsens remiss 
Kommunstyrelsen har haft detaljplanen på remiss två gånger. Planen behandlades 
senast 2017-08-30, § 98. Av protokollet framgår följande: - KS lämnar yttrande utan 
erinran. De synpunkter som lämnades 2017-02-08 har i allt väsentligt tillgodosetts i 
förslaget daterat 170420.  

Beakta synpunkter 
PBL 5 kap föreskriver att ett granskningsutlåtande ska göras där alla inkomna 
synpunkter och kommunens ställningstaganden med anledning av detta redovisas. 
Granskningsutlåtande ingår i antagandehandlingarna. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2017-11-08 § 140 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-25  § 171 
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson översiktsplanerare 2017-10-17 
Planbeskrivning, plankarta med bestämmelser, daterade 2017-04-20, reviderade 
2017-09-14 
Granskningsutlåtande 2017-09-14 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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Ny stämpel 15
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 2017-11-23 KS/2017-0571 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

Beslut Miljö- och byggnämnden 2017-09-14, 136 
Beslut Kommunstyrelsen 2017-09-27, § 116 
Reservationer mot KS beslut § 116. Nya moderaterna och Socialdemokraterna 
Kommunfullmäktiges beslut om återremiss 2017-10-12, § 124 
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Strömstads Kommun 
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KS § 140 
KSAU § 171                         Dnr: KS/2016-0599 

Detaljplan Kebal 1:38 m.fl 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att antaga Detaljplan för Kebal 1:38 m fl, upprättad 2017-04-20, reviderad  
2017-09-14 

Sammanfattning av ärendet 
Antagandehandlingar har godkänts av miljö- och byggnämnden 2017-09-04, § 136. 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-12, § 124 att ärendet återremitteras till 
kommunstyrelsen med motivering att; För beaktande av bland annat Miljö- och 
byggnämndens motivering i sitt beslut om att bevilja plantillstånd och vad 
kommunstyrelsen i sin remiss föreslagit. Det finns därutöver många synpunkter från 
sakägare bland annat vägföreningen, som också bättre borde beaktas. 

Miljö- och byggnämnden samt kommunstyrelsen har under planarbetets gång tagit 
ställning till de frågor som nämns i återremissen. Inga nya fakta har framkommit som 
ger anledning att ändra dessa ställningstaganden. 

Överensstämmelse med plantillståndet 
Samtliga skeden i detaljplanen har behandlats av miljö- och byggnämnden, som 
därigenom har haft möjlighet att ta ställning till eventuella förändringar i planens 
innehåll. Förändringar under planarbetets är en fråga som ligger inom miljö- och 
byggnämndens mandat. 

Kommunstyrelsens remiss 
Kommunstyrelsen har haft detaljplanen på remiss två gånger. Planen behandlades 
senast 2017-08-30, § 98. Av protokollet framgår följande: - KS lämnar yttrande utan 
erinran. De synpunkter som lämnades 2017-02-08 har i allt väsentligt tillgodosetts i 
förslaget daterat 170420.  

Beakta synpunkter 
PBL 5 kap föreskriver att ett granskningsutlåtande ska göras där alla inkomna 
synpunkter och kommunens ställningstaganden med anledning av detta redovisas. 
Granskningsutlåtande ingår i antagandehandlingarna. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-25 
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson översiktsplanerare 2017-10-17 
Planbeskrivning, plankarta med bestämmelser, daterade 2017-04-20, reviderade 
2017-09-14 
Granskningsutlåtande 2017-09-14 
Beslut Miljö- och byggnämnden 2017-09-14, 136 
Beslut Kommunstyrelsen 2017-09-27, § 116 
Reservationer mot KS beslut § 116. Nya moderaterna och Socialdemokraterna 
Kommunfullmäktiges beslut om återremiss 2017-10-12, § 124 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/


               
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (34) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-11-08 KS/2017-0449 
       

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-196 78  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att antaga Detaljplan för Kebal 1:38 m fl, upprättad 2017-04-20, reviderad  
2017-09-14 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Siwert Hjalmarsson (M) med bifall av Mattias Gustafsson (SD) yrkar på att 
planarbetet ska avslutas. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut mot  
Siwert Hjalmarsson (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 

Den som röstar för att bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
röstar ja. 
Den som röstar för att bifalla Siwert Hjalmarsson (M) yrkande röstar nej. 

 
Strömstads kommun Omröstningsprotokoll §  
Kommunstyrelsen 2017-11-08 
Nr Ledamot Parti Ersättare Ja Nej Avstår 

1 Peter Dafteryd C   x   
2 Hans-Inge Sältenberg C   x   
3 Anna-Lena Carlsson C   x   
4 Margareta Fredriksson L  x   
5 Anette Andersson L   x   
6 Bengt Bivrin MP   x   
7 Ronnie Brorsson S    x  
8 Lena Martinsson S  Leif Andersson  x  
9 Kent Hansson S    x  

10 Siwert Hjalmarsson M    x  
11 Mattias Gustafsson SD    x  
  Summa 6 5  

 
Omröstningen utfaller med 6 ja-röster och 5 nej-röster.  
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enlig kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut. 

 

 

mailto:ks@stromstad.se
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (34) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-11-08 KS/2017-0449 
       

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-196 78  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

Förslag till beslut på sammanträdet (2) 
Ronnie Brorsson (S) yrkar på att de synpunkter som angavs vid återremissyrkandet på 
kommunfullmäktige 2017-10-12 skall beredas av miljö- och byggnämnden. 

Beslutsgång (2) 
Ordförande ställer Ronnie Brorssons (S) yrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att avslå Ronnie Brorssons (S) yrkande 
 
Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 
Den som röstar för att avslå Ronnie Brorssons yrkande röstar ja. 
Den som röstar för att bifalla Ronnie Brorssons yrkande röstar nej. 
 
Strömstads kommun Omröstningsprotokoll §  
Kommunstyrelsen 2017-11-08 
Nr Ledamot Parti Ersättare Ja Nej Avstår 

1 Peter Dafteryd C   x   
2 Hans-Inge Sältenberg C   x   
3 Anna-Lena Carlsson C   x   
4 Margareta Fredriksson L  x   
5 Anette Andersson L   x   
6 Bengt Bivrin MP   x   
7 Ronnie Brorsson S    x  
8 Lena Martinsson S  Leif Andersson  x  
9 Kent Hansson S    x  

10 Siwert Hjalmarsson M    x  
11 Mattias Gustafsson SD    x  
  Summa 6 5  

 
Omröstningen utfaller med 6 ja-röster och 5 nej-röster.  
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå Ronnie Brorssons (S) 
yrkande 

Förslag till beslut på sammanträdet (3) 
Ronnie Brorsson (S) yrkar på att fastigheterna Kebal 1:35, Kebal 1:36 samt Kebal 1:46 
ska ha utbyggnadsmöjlighet mot nordväst 
 
Beslutsgång (3) 
Ordförande ställer Ronnie Brorssons (S) yrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att avslå Ronnie Brorssons (S) yrkande 
 
Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 
Den som röstar för att avslå Ronnie Brorssons yrkande röstar ja. 
Den som röstar för att bifalla Ronnie Brorssons yrkande röstar nej. 
 

mailto:ks@stromstad.se
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (34) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-11-08 KS/2017-0449 
       

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-196 78  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

Strömstads kommun Omröstningsprotokoll §  
Kommunstyrelsen 2017-11-08 
Nr Ledamot Parti Ersättare Ja Nej Avstår 

1 Peter Dafteryd C   x   
2 Hans-Inge Sältenberg C   x   
3 Anna-Lena Carlsson C   x   
4 Margareta Fredriksson L  x   
5 Anette Andersson L   x   
6 Bengt Bivrin MP   x   
7 Ronnie Brorsson S    x  
8 Lena Martinsson S  Leif Andersson  x  
9 Kent Hansson S    x  

10 Siwert Hjalmarsson M    x  
11 Mattias Gustafsson SD    x  
  Summa 6 5  

 
Omröstningen utfaller med 6 ja-röster och 5 nej-röster.  
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå Ronnie Brorssons (S) 
yrkande 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (24) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-10-25 KS/2017-0404 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KSAU § 171                         Dnr: KS/2016-0599 

Detaljplan Kebal 1:38 m.fl 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att antaga Detaljplan för Kebal 1:38 m fl, upprättad 2017-04-20, reviderad 2017-09-
14 

Sammanfattning av ärendet 
Antagandehandlingar har godkänts av miljö- och byggnämnden 2017-09-04, § 136. 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-12, § 124 att ärendet återremitteras till 
kommunstyrelsen med motivering att; För beaktande av bland annat Miljö- och 
byggnämndens motivering i sitt beslut om att bevilja plantillstånd och vad 
kommunstyrelsen i sin remiss föreslagit. Det finns därutöver många synpunkter från 
sakägare bland annat vägföreningen, som också bättre borde beaktas. 

Miljö- och byggnämnden samt kommunstyrelsen har under planarbetets gång tagit 
ställning till de frågor som nämns i återremissen. Inga nya fakta har framkommit som 
ger anledning att ändra dessa ställningstaganden. 

Överensstämmelse med plantillståndet 
Samtliga skeden i detaljplanen har behandlats av miljö- och byggnämnden, som 
därigenom har haft möjlighet att ta ställning till eventuella förändringar i planens 
innehåll. Förändringar under planarbetets är en fråga som ligger inom miljö- och 
byggnämndens mandat. 

Kommunstyrelsens remiss 
Kommunstyrelsen har haft detaljplanen på remiss två gånger. Planen behandlades 
senast 2017-08-30, § 98. Av protokollet framgår följande: - KS lämnar yttrande utan 
erinran. De synpunkter som lämnades 2017-02-08 har i allt väsentligt tillgodosetts i 
förslaget daterat 170420.  

Beakta synpunkter 
PBL 5 kap föreskriver att ett granskningsutlåtande ska göras där alla inkomna 
synpunkter och kommunens ställningstaganden med anledning av detta redovisas. 
Granskningsutlåtande ingår i antagandehandlingarna. 

Beslutsunderlag 
Planbeskrivning, plankarta med bestämmelser, daterade 2017-04-20, reviderade 
2017-09-14 
Granskningsutlåtande 2017-09-14 
Beslut Miljö- och byggnämnden 2017-09-14, 136 
Beslut Kommunstyrelsen 2017-09-27, § 116 
Reservationer mot KS beslut § 116. Nya moderaterna och Socialdemokraterna 
Kommunfullmäktiges beslut om återremiss 2017-10-12, § 124 

 

mailto:ks@stromstad.se
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (24) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-10-25 KS/2017-0404 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att antaga Detaljplan för Kebal 1:38 m fl, upprättad 2017-04-20, reviderad  
2017-09-14 

Förslag till beslut på sammanträdet (1) 
Ronnie Brorsson (S) yrkar på att de synpunkter som angavs vid återremissyrkandet på 
kommunfullmäktige 2017-10-12 skall beredas av miljö- och byggnämnden. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer Ronnie Brorssons (S) yrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå Ronnie Brorssons (S) yrkande 
 
Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 
Den som röstar för att avslå Ronnie Brorssons yrkande röstar nej. 
Den som röstar för att bifalla Ronnie Brorssons yrkande röstar ja. 
 
Strömstads kommun Omröstningsprotokoll  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-25 
Ledamot Parti Ersättare Ja Nej Avstår 
Peter Dafteryd C    x   
Margareta Fredriksson L    x   
Ronnie Brorsson S   x    
Kent Hansson S   x    

Summa 2 2   
 
Omröstningen utfaller med 2 ja-röster och 2 nej-röster.  
Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar (ordförandens 
utslagsröst) att avslå Ronnie Brorssons (S) yrkande 

Förslag till beslut på sammanträdet (2) 
Ronnie Brorsson (S)  yrkar på att planen avslutas och läggs ned. 
 
Beslutsgång 2 
Ordförande ställer Ronnie Brorssons (S) yrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå Ronnie Brorssons (S) yrkande 
 
Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 
Den som röstar för att avslå Ronnie Brorssons yrkande röstar nej. 
Den som röstar för att bifalla Ronnie Brorssons yrkande röstar ja. 
 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (24) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-10-25 KS/2017-0404 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

Strömstads kommun Omröstningsprotokoll  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-25 
Ledamot Parti Ersättare Ja Nej Avstår 
Peter Dafteryd C    x   
Margareta Fredriksson L    x   
Ronnie Brorsson S   x    
Kent Hansson S   x    

Summa 2 2   
 
Omröstningen utfaller med 2 ja-röster och 2 nej-röster.  
Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar (ordförandens 
utslagsröst) att avslå Ronnie Brorssons (S) yrkande 

Beslutsgång 3 
Ordförande frågar kommunledningsförvaltningens förslag till beslut antas och finner 
att så sker. 

Ronnie Brorsson (S) begär omröstning  

Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 
Den som röstar för kommunledningsförvaltningens förslag till beslut röstar ja 
Den som röstar för att bifalla Ronnie Brorsson röstar nej. 
 
Strömstads kommun Omröstningsprotokoll  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-25 
Ledamot Parti Ersättare Ja Nej Avstår 
Peter Dafteryd C   x    
Margareta Fredriksson L   x    
Ronnie Brorsson S    x   
Kent Hansson S    x   

Summa 2 2   
 
Omröstningen utfaller med 2 ja-röster och 2 nej-röster.  
Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar (ordförandens 
utslagsröst) bifalla kommunledningsförvaltningens förslag till beslut. 

 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/


STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2017-10-17 Dnr: KS/2016-0599
KS - Utvecklingsavdelning MBN/2015-1662
Björn Richardsson, 0526-196 80

STRÖMSTADS KOMMUN

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-191 24 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405

Detaljplan Kebal 1:38 m fl

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut: kommunfullmäktige 
beslutar

- Antaga Detaljplan för Kebal 1:38 m fl, upprättad 2017-04-20, reviderad 
2017-09-14

Sammanfattning av ärendet
Antagandehandlingar har godkänts av miljö- och byggnämnden 2017-09-04, § 
136.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-12, § 124 att ärendet återremitteras till 
kommunstyrelsen med motivering att; För beaktande av bland annat Miljö- och 
byggnämndens motivering i sitt beslut om att bevilja plantillstånd och vad 
kommunstyrelsen i sin remiss föreslagit. Det finns därutöver många synpunkter 
från sakägare bland annat vägföreningen, som också bättre borde beaktas.

Miljö- och byggnämnden samt kommunstyrelsen har under planarbetets gång 
tagit ställning till de frågor som nämns i återremissen. Inga nya fakta har 
framkommit som ger anledning att ändra dessa ställningstaganden.

Ärendet

Överensstämmelse med plantillståndet
Samtliga skeden i detaljplanen har behandlats av miljö- och byggnämnden, som 
därigenom har haft möjlighet att ta ställning till eventuella förändringar i planens 
innehåll. Förändringar under planarbetets är en fråga som ligger inom miljö- och 
byggnämndens mandat.

Kommunstyrelsens remiss
Kommunstyrelsen har haft detaljplanen på remiss två gånger. Planen behandlades 
senast 2017-08-30, § 98. Av protokollet framgår följande: - KS lämnar yttrande 
utan erinran. De synpunkter som lämnades 2017-02-08 har i allt väsentligt 
tillgodosetts i förslaget daterat 170420. 

Beakta synpunkter
PBL 5 kap föreskriver att ett granskningsutlåtande ska göras där alla inkomna 
synpunkter och kommunens ställningstaganden med anledning av detta 
redovisas. Granskningsutlåtande ingår i antagandehandlingarna.

   

Kommunstyrelsen



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 2 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2017-10-17 Dnr: KS/2016-0599
KS - Utvecklingsavdelning

Beslutsunderlag
- Planbeskrivning, plankarta med bestämmelser, daterade 2017-04-20, 

reviderade 2017-09-14
- Granskningsutlåtande 2017-09-14
- Beslut Miljö- och byggnämnden 2017-09-14, 136
- Beslut Kommunstyrelsen 2017-09-27, § 116
- Reservationer mot KS beslut § 116. Nya moderaterna och 

Socialdemokraterna
- Kommunfullmäktiges beslut om återremiss 2017-10-12, § 124

  

Björn Richardsson
översiktsplanerare
0526-196 80
bjorn.richardsson@stromstad.se

Helene Evensen
utvecklingschef
0526-191 27
helene.evensen@stromstad.se

Beslutet skickas till
Diariet, MBN



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (22) 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum Diarienummer 
2017-10-12 KS/2017-0530 

Justerandes sign Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

KF §124   Dnr: KS/2016-0599 

Detaljplan Kebal 1:38 m. fl antagande 

Kommunfullmäktiges beslut 

att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen med motivering att; För beaktande 
av bland annat Miljö- och byggnämndens motivering i sitt beslut om att bevilja 
plantillstånd och vad kommunstyrelsen i sin remiss föreslagit. Det finns därutöver 
många synpunkter från sakägare bland annat vägföreningen, som också bättre 
borde beaktas. 

Sammanfattning av ärendet 
Antagandehandlingar har godkänts av miljö- och byggnämnden 2017-09-04, § 136.  
Planens syfte är att se över de gällande byggrätterna för att medge bättre 
förutsättningar för permanentboende och samtidigt ta tillvara områdets natur- och 
karaktärsvärden. De 19 bostadsfastigheterna inom planområdet är bebyggda med 
ett flertal byggnader som av olika anledningar inte följer de gällande 
byggnadsplanerna från 1950-talet. Möjligheten att skapa byggrätter för dessa 
byggnader ska studeras i planarbetet. Planförslaget syftar inte till att skapa några 
nya bostadsfastigheter inom jungfrulig mark. Exploateringsavtal krävs ej. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2017-09-27 KS § 116 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-20 KSAU § 155 
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson 2017-09-15 
Protokoll Miljö-och byggnämnden 2017-09-14  
Planbeskrivning, plankarta med bestämmelser, daterade 2017-04-20, reviderade 
2017-09-14  
Granskningsutlåtande 2017-09-14  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
att antaga Detaljplan för Kebal 1:38 m fl, upprättat 2017-04-20, reviderade 
2017-09-14 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mats Granberg (S) med bifall av Siwert Hjalmarsson (M), Mattias Gustafsson (SD) 
och Ronnie Brorsson (S) yrkar på att ärendet ska återremitteras med motivering att; 
För beaktande av bland annat Miljö- och byggnämndens motivering i sitt beslut om 
att bevilja plantillstånd och vad kommunstyrelsen i sin remiss föreslagit. Det finns 
därutöver många synpunkter från sakägare bland annat vägföreningen, som också 
bättre borde beaktas. 

Tore Lomgård (C) och Lars Tysklind (L) bifaller Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Ordförande ställer Mats Granbergs (S) yrkande om återremiss mot att ärendet ska 
avgöras idag och finner att kommunfullmäktige besluta att ärendet ska avgöras 
idag. 

 

mailto:ks@stromstad.se
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (22) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-10-12 KS/2017-0530 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 

Den som röstar för att ärendet ska avgöras idag röstar ja. 
Den som röstar för att bifalla Mats Granbergs (S) yrkande om återremiss röstar nej. 

Med 20 ja-röster för avslag till återremiss och 17 nej -röster för återremiss 
beslutar kommunfullmäktige bifalla återremiss via minoritetsbeslut enligt 
kommunallagen 5 kap. 36 §, se omröstningsprotokoll 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (22) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-10-12 KS/2017-0530 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omröstningsprotokoll kf § 124 Vid omröstning 
Namn             Ersättare Ja Nej Avstår 
1 Ronnie Brorsson S   X   

2 Peter Dafteryd C  X    

3 Margareta Fredriksson L  X    

4 Lena Martinsson S   X  

5 Åsa Torstensson C  X   

6 Siwert Hjalmarsson M   X  

7 Karla Valdevieso MP  X   

8 Mattias Gustafsson SD   X  

9 Jan Vidar Seljegren S   X  

10 Anna-Lena Carlsson C  X   

11 Lars Tysklind L  X   
12 Marie Rask S   X  

13 Bengt-Göran Bergstrand M Ingen ersättare    

14 Hans-Inge Sältenberg C  X   

15 Katharina Meyer V Sten Brodén  X  

16 Bengt Bivrin MP  X   

17 Merry Johansson S   X  

18 Fredrik Eriksson SD Morgan Gustafsson  X  

19 Anders Olsson L  X   
20 Sveza Daceva Filipova C Monica Larsen X   

21 Bengt Simonsson Fröjd S   X  

22 Stefan Jensen KD Arlette Lacabanne Raber X   

23 Morgan Gutke C  X   

24 Eva Borg M Ingen ersättare    

25 Ingemar Nordström L Hans-Robert Hansson X   

26 Mats Granberg S   X  

27 Andreas Nikkinen MP  X   

28 Elisabeth Johansson C  X   

29 Terry Bergqvist S   X  
30 Ulf Johansson SD Sanja Lilli Gohlke  X  

31 Tore Lomgård C  X   

32 Mette H Johansson L  X   

33 Leif Andersson S   X  

34 Kurt Andersson M   X  

35 Lars Åke Karlgren V   X  

36 Peter Sövig S   X  

37 Anders Karlsson MP Britt-Marie Winberg X   
38 Anne-Lise Lindmark L Håkan Eriksson X   

39 Peter Heie Ordförande C  X   

   Summa 20 17  

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/


               
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (27) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-09-27 KS/2017-0448 
       

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KS § 116 
KSAU § 155                         Dnr: KS/2016-0599 

Detaljplan Kebal 1:38 m. fl antagande 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att antaga Detaljplan för Kebal 1:38 m fl, upprättat 2017-04-20, reviderade  
2017-09-14 
 
Reservationer och särskilda uttalanden 
Siwert Hjalmarsson (M) reserverar sig mot beslutet och inkommer med en 
skriftlig reservation. 

S gruppen (S) reserverar sig mot beslutet och inkommer med en 
skriftlig reservation. 

Sammanfattning av ärendet 
Antagandehandlingar har godkänts av miljö- och byggnämnden 2017-09-04, § 136.  
Planens syfte är att se över de gällande byggrätterna för att medge bättre 
förutsättningar för permanentboende och samtidigt ta tillvara områdets natur- och 
karaktärsvärden. De 19 bostadsfastigheterna inom planområdet är bebyggda med ett 
flertal byggnader som av olika anledningar inte följer de gällande byggnadsplanerna 
från 1950-talet. Möjligheten att skapa byggrätter för dessa byggnader ska studeras i 
planarbetet. Planförslaget syftar inte till att skapa några nya bostadsfastigheter inom 
jungfrulig mark.  
Exploateringsavtal krävs ej. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-20 
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson 2017-09-15 
Protokoll Miljö-och byggnämnden 2017-09-14  
Planbeskrivning, plankarta med bestämmelser, daterade 2017-04-20, reviderade 
2017-09-14  
Granskningsutlåtande 2017-09-14  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att antaga Detaljplan för Kebal 1:38 m fl, upprättat 2017-04-20, reviderade  
2017-09-14 

Protokollsanteckning 
Jimmy Magnusson planarkitekt föredrar ärendet 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Siwert Hjalmarsson (M) med bifall av Mattias Gustafsson (SD) och Ronnie Brorsson (S) 
yrkar på att planarbetet ska avslutas  
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/


               
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (27) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-09-27 KS/2017-0448 
       

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut mot  
Siwert Hjalmarsson (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 

Den som röstar för att bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
röstar ja. 
Den som röstar för att bifalla Siwert Hjalmarsson (M) yrkande röstar nej. 
 
 
Strömstads kommun Omröstningsprotokoll § 116 
Kommunstyrelsen 2017-09-27 
Nr Ledamot Parti Ersättare Ja Nej Avstår 

1 Peter Dafteryd C   X   
2 Hans-Inge Sältenberg C   X   
3 Anna-Lena Carlsson C   X   
4 Margareta Fredriksson L  Ingemar Nordström X   
5 Anette Andersson L   X   
6 Bengt Bivrin MP   X   
7 Ronnie Brorsson S    X  
8 Lena Martinsson S  Leif Andersson  X  
9 Kent Hansson S    X  

10 Siwert Hjalmarsson M    X  
11 Mattias Gustafsson SD    X  
  Summa 6 5  

 
Omröstningen utfaller med 6 ja-röster och 5 nej-röster.  
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enlig kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut 
 

 

 

 

 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/


               

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (6) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-09-20 KS/2017-0402 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KSAU § 155                         Dnr: KS/2016-0599 

Detaljplan Kebal 1:38 m. fl antagande 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta  

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att antaga Detaljplan för Kebal 1:38 m fl, upprättat 2017-04-20, reviderade 2017-
09-14 
att denna paragraf förklaras omedelbart justerad   

Reservationer och särskilda uttalanden 
Lena Martinsson (S) och Leif Andersson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för Lena Martinssons yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 
Antagandehandlingar har godkänts av miljö- och byggnämnden 2017-09-14, § 136.  
Planens syfte är att se över de gällande byggrätterna för att medge bättre 
förutsättningar för permanentboende och samtidigt ta tillvara områdets natur- och 
karaktärsvärden. De 19 bostadsfastigheterna inom planområdet är bebyggda med 
ett flertal byggnader som av olika anledningar inte följer de gällande 
byggnadsplanerna från 1950-talet. Möjligheten att skapa byggrätter för dessa 
byggnader ska studeras i planarbetet. Planförslaget syftar inte till att skapa några 
nya bostadsfastigheter inom jungfrulig mark.  
Exploateringsavtal krävs ej. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson 2017-09-15 
Protokoll Miljö-och byggnämnden 2017-09-14  
Planbeskrivning, plankarta med bestämmelser, daterade 2017-04-20, reviderade 
2017-09-14  
Granskningsutlåtande 2017-09-14  

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att antaga Detaljplan för Kebal 1:38 m fl, upprättat 2017-04-20, reviderade 2017-
09-14 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Lena Martinsson (S) yrkar på att planarbetet ska avslutas med 
hänvisning till: 
Att detaljplanen inte är av allmänt intresse 
Likställighetsprincipen har åsidosatts 
Miljö- och byggnämndens majoritet har inte ens försökt att verkställa Mark och 
miljööverdomstolens beslut om rivning 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/


               

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (6) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-09-20 KS/2017-0402 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

Det vill säga att den strikta rättstillämpningen har åsidosatts 
Myndighetsutövningen har hanterats på ett felaktigt sätt som slutligen två 
gynnat två fastigheter i detaljplanen. En viktig princip är synpunkter från 
fastighetsägare i samband med samråd och granskning ska beaktas, så har 
inte skett. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunledningsförvaltningens förslag till beslut mot  
Lena Martinssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar enligt kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

 
Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 
Den som röstar för att bifalla kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
röstar ja. 
Den som röstar för att bifalla Lena Martinssons (S) yrkande röstar nej. 
 
Strömstads kommun Omröstningsprotokoll  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-20 
Nr Ledamot Parti Ersättare Ja Nej Avstår 

1 Peter Dafteryd C   x    
4 Margareta Fredriksson L   x    
7 Lena Martinsson S    x   
8 Kent Hansson S  Leif Andersson  x   

  Summa  2   2   
 
Omröstningen utfaller med 2 ja-röster och 2 nej-röster.  
Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar (ordförandens 
utslagsröst) enlig kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/


 

STRÖMSTADS KOMMUN  Tjänsteskrivelse 1 (1) 

Kommunledningsförvaltningen 2017-09-15 Dnr: KS/2016-0599 
KS - Utvecklingsavdelning  MBN/2015-1662 
Björn Richardsson, 0526-196 80   
   

 

    

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-191 24 Bankgiro: 5492-8379 
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405 

 

 

Detaljplan Kebal 1:38 m fl 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut: kommunfullmäktige 
beslutar 

- Antaga Detaljplan för Kebal 1:38 m fl, upprättat 2017-04-20, reviderade 
2017-09-14 
 
Klicka här för att ange text. 

Sammanfattning av ärendet 
Antagandehandlingar har godkänts av miljö- och byggnämnden 2017-09-04, § 
136. 

Planens syfte är att se över de gällande byggrätterna för att medge bättre 
förutsättningar för permanentboende och samtidigt ta tillvara områdets natur- 
och karaktärsvärden. De 19 bostadsfastigheterna inom planområdet är bebyggda 
med ett flertal byggnader som av olika anledningar inte följer de gällande 
byggnadsplanerna från 1950-talet. Möjligheten att skapa byggrätter för dessa 
byggnader ska studeras i planarbetet. Planförslaget syftar inte till att skapa några 
nya bostadsfastigheter inom jungfrulig mark. 

Exploateringsavtal krävs ej. 

 

Beslutsunderlag 
• Planbeskrivning, plankarta med bestämmelser, daterade 2017-04-20, 

reviderade 2017-09-14 
• Granskningsutlåtande 2017-09-14 
• Beslut Miljö- och byggnämnden 2017-09-14, § 136   

 

 

Björn Richardsson 
översiktsplanerare 
0526-196 80 
bjorn.richardsson@stromstad.se 

Helene Evensen 
utvecklingschef 
0526-191 27 
helene.evensen@stromstad.se 

  

Beslutet skickas till 
Diariet, MBN, TN, Exploatören 

Kommunstyrelsen 



   Sida 4 
STRÖMSTADS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnämnden 2017-09-14 

         Justerandes sign Adress: 
Strömstads kommun 
Miljö- och byggnämnden 
452 80 Strömstad 

Telefon: 0526-196 90  Fax: 0526-191 10 
Nämndens E-postadress: mbn@stromstad.se  
Kommunens webbsida: 
www.stromstad.se 

 

 
MBN § 136 Dnr MBN-2015-1662 
 
Kebal 1:38 m fl – detaljplan 
 
Sökande: Kent Hedström, Långedalsvägen 22, 475 51 Källö Knippla 
 
Ärendebeskrivning: 
Föreligger tjänsteskrivelse från Miljö- och byggförvaltningen, 
planeringsarkitekt Jimmy Magnusson, daterad 2017-09-04. 
 
Miljö- och byggförvaltningens förslag till Miljö- och byggnämndens beslut: 
 
att godkänna granskningsutlåtandet daterat 2017-09-14 
 
att med godkännande överlämna planförslaget, upprättat 2017-04-20, 
reviderat 2017-09-14, till Kommunfullmäktige för antagande. 
__________ 
 
Miljö- och byggnämndens protokollsanteckningar: 
 
Yrkanden 
 
Tore Lomgård (C) med instämmande av Sveza Daceva Filipova (C) yrkar 
bifall till Miljö- och byggförvaltningens förslag. 
 
Mats Granberg (S) med instämmande av Siwert Hjalmarsson (M) Peter 
Sövig (S) och Terry Bergqist (S) yrkar att planarbetet ska avslutas med 
hänvisning till: 
 
Att detaljplanen inte är av allmänt intresse 
Likställighetsprincipen har åsidosatts 
Miljö- och byggnämndens majoritet har inte ens försökt att verkställa Mark- 
och miljööverdomstolens beslut om rivning 
Det vill säga att den strikta rättstillämpningen har åsidosatts 
Myndighetsutövningen har hanterats på ett felaktigt sätt som slutligen två 
gynnat två fastigheter i detaljplanen. En viktig princip är synpunkter från 
fastighetsägare i samband med samråd och granskning ska beaktas, så har 
inte skett. 
 
 forts 

http://www.stromstad.se/


   Sida 5 
STRÖMSTADS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnämnden 2017-09-14 

         Justerandes sign Adress: 
Strömstads kommun 
Miljö- och byggnämnden 
452 80 Strömstad 

Telefon: 0526-196 90  Fax: 0526-191 10 
Nämndens E-postadress: mbn@stromstad.se  
Kommunens webbsida: 
www.stromstad.se 

 

 
MBN § 136 forts Dnr MBN-2015-1662 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och Mats 
Granbergs yrkande och finner att Miljö- och byggnämnden beslutar i 
enlighet med Miljö- och byggförvaltningens förslag. 
 
Omröstning begärs. Miljö- och byggnämnden godkänner följande 
propositionsordning: 
 
Ja-röst för bifall till att Miljö- och byggförvaltningens förslag. 
Nej-röst för bifall till Mats Granbergs yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 5 ja-röster för Miljö- och byggförvaltningens förslag mot 4 nej-röster 
för Mats Granbergs yrkande beslutar Miljö- och byggnämnden  
i enlighet med Plan- och byggavdelningens förslag. 
 
Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

Parti Ja-röst Nej-röst 

Morgan Gutke (C) Ja  
Sveza Daceva Filipova (C) Ja  
Tore Lomgård (C) Ja  
Åke Sundemar (L) Ja  
Mats Granberg (S)  Nej 
Terry Bergqvist (S)  Nej 
Peter Sövig (S)  Nej 
Siwert Hjalmarsson (M)  Nej 
Bengt Bivrin (MP) Ja  
Summa  5 4 

 
Yrkanden 
 
Mats Granberg (S) yrkar att denna paragraf inte förklaras omedelbart 
justerad med hänvisning till att ärendet inte är av brådskande art och ska 
därför användas endast i undantagsfall. 
 
Bengt Bivrin (MP) yrkar att denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 
 
 forts 

http://www.stromstad.se/


   Sida 6 
STRÖMSTADS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnämnden 2017-09-14 

         Justerandes sign Adress: 
Strömstads kommun 
Miljö- och byggnämnden 
452 80 Strömstad 

Telefon: 0526-196 90  Fax: 0526-191 10 
Nämndens E-postadress: mbn@stromstad.se  
Kommunens webbsida: 
www.stromstad.se 

 

 
MBN § 136 forts Dnr MBN-2015-1662 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkanden och finner att nämnden beslutar 
att denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 
 
Omröstning begärs. Miljö- och byggnämnden godkänner följande 
propositionsordning: 
 
Ja-röst för bifall till Bengt Bivrins yrkande. 
Nej-röst för bifall till Mats Granbergs yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 5 ja-röster för Bengt Bivrins yrkande mot 4 nej-röster för Mats 
Granbergs yrkande beslutar Miljö- och byggnämnden  
I enlighet med Bengt Bivrins yrkande. 
 
Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

Parti Ja-röst Nej-röst 

Morgan Gutke (C) Ja  
Sveza Daceva Filipova (C) Ja  
Tore Lomgård (C) Ja  
Åke Sundemar (L) Ja  
Mats Granberg (S)  Nej 
Terry Bergqvist (S)  Nej 
Peter Sövig (S)  Nej 
Siwert Hjalmarsson (M)  Nej 
Bengt Bivrin (MP) Ja  
Summa  5 4 

 
Miljö- och byggnämnden beslutar 
 
att godkänna granskningsutlåtandet daterat 2017-09-14 
 
att med godkännande överlämna planförslaget, upprättat 2017-04-20, 
reviderat 2017-09-14, till Kommunfullmäktige för antagande. 
 
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 
__________ 
 
 forts 

http://www.stromstad.se/


   Sida 7 
STRÖMSTADS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnämnden 2017-09-14 

         Justerandes sign Adress: 
Strömstads kommun 
Miljö- och byggnämnden 
452 80 Strömstad 

Telefon: 0526-196 90  Fax: 0526-191 10 
Nämndens E-postadress: mbn@stromstad.se  
Kommunens webbsida: 
www.stromstad.se 

 

 
MBN § 136 forts Dnr MBN-2015-1662 
 
Peter Sövig (S), Mats Granberg (S), Terry Bergqvist (S) och Siwert 
Hjalmarsson (M) reserverar sig mot beslutet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras till: 
Kommunfullmäktige – endast digitalt till: ks.diarie@stromstad.se 
Länsstyrelsen Västra Götalands län, Samhällsbyggnadsenheten, 
462 82 Vänersborg – endast digitalt till: vastragotaland@lansstyrelsen.se 
Lantmäteriet – endast digitalt till: detaljplaner-f0402@lm.se 
Sökanden 
Akten 

http://www.stromstad.se/


 

STRÖMSTADS KOMMUN  Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Miljö- och byggförvaltningen 2017-09-05 Dnr: MBN-2015-1662 
Plan- och byggavdelningen   
Jimmy Magnusson, 0526-194 69   
   

 

    

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: mbn@stromstad.se Telefon: 0526-196 90 Bankgiro: 5492-8379 
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405 

 

 Miljö- och byggnämnden 
 
 
Förslag till beslut 

Kebal 1:38 m fl - detaljplan 

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut 
att godkänna granskningsutlåtande daterat 2017-09-14. 
 
Att med godkännande överlämna planförslaget, upprättat 2017-04-20, reviderat 
2017-09-14, till Kommunfullmäktige för antagande 
 

Beslutsmotivering 
Samråd och granskning har genomförts enligt PBL 5 kap § 11 och 18. De 
synpunkter som kommit in under samrådet och granskningen har nu 
sammanställts i ett granskningsutlåtande och besvarats. 

Granskningsutlåtandet kan därför nu godkännas och planen kan överlämnas till 
kommunfullmäktige för antagande. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden beslutade om planbesked för ärendet den 17 december 
2015. Syftet med planförslaget är att se över byggrätterna för ett område i Kebal 
för att medge bättre förutsättningar för permanentboende.  

Många synpunkter har inkommit men utgör inget hinder för ett antagande av 
detaljplanen. 

Ärendet 
Ett stort antal synpunkter har inkommit i ärendet. Sammanlagt har 37 
remissinstanser och enskilda parter yttrat sig i förslaget. Bland dessa ingår 13 av 
19 fastighetsägare i planområdet, fem fastighetsägare i områdets närhet, sex 
fastighetsägare från andra delar av Kebalområdet och vägföreningen. 

Synpunkterna är övervägande negativa både angående detaljplanens utformning 
och själva beslutet att ta fram en ny detaljplan som av flera upplevs som onödig. 
Många av synpunkterna tar upp likartade frågor. Av dessa är de vanligaste: 

• Att kommunen inte har följt likabehandlingsprincipen 
• Att områdets karaktär borde bevaras 
• Att förslagets utökade byggrätter är oönskade 
• Att § 113 förordnandet i området inte borde tas bort 

Synpunkterna som berör likställighetsprincipen bottnar ofta i en uppfattning av 
att en del fastighetsägare får generösare byggrätter än andra. En del personer 
menar också att dessa skillnader beror på att miljö- och byggnämnden medvetet 
givit de sökande oskäliga fördelar på andra fastighetsägares bekostnad. 



 STRÖMSTADS KOMMUN   2 (3) 

Miljö- och byggförvaltningen 2017-09-05 Dnr: MBN-2015-1662 
Plan- och byggavdelningen   

 

Likställighetsprincipen i 2 kap. 2 § kommunallagen innebär att det inte är tillåtet 
att särbehandla vissa kommunmedlemmar eller grupper annat än på objektiva 
grunder. Kommunens verksamhet bör därför vara systematisk och rättvis. 
Däremot innebär inte likabehandlingsprincipen att alla kan förvänta sig samma 
reglering av sina fastigheter i en detaljplan. Att inte alla får samma minskning av 
prickmark på sina fastigheter innebär inte att likabehandlingsprincipen har 
frångåtts. Nämnden anser att bedömningen är objektivt grundad utifrån 
fastigheternas skilda terräng- och utsiktsförhållanden. 

Det finns inte heller något i likställighetsprincipen som innebär att alla i 
Kebalområdet måste få detaljplanens utökade rättigheter samtidigt. Miljö- och 
byggnämnden måste vid detaljplanering avgränsa planområdet och att det blir 
skillnad mellan den nya och de gamla planerna är naturligt eftersom en 
detaljplans syfte är att medge något nytt som inte tidigare var tillåtet. 

Synpunkterna på hanteringen av § 113 förordnandet bottnar ofta i missförstånd. 
Beskrivningen av förordnandet, som avser upplåtande av allmän mark till 
vägföreningen, var felaktig i samrådsförslaget. Detta har redigerats till 
granskningsförslaget. Detaljplanen innebär ingen förändring av förordnandet. 
Förordnandet kommer att upphöra att gälla automatiskt den 1 januari 2019 vare 
sig en ny detaljplan tas fram eller inte. 

Synpunkterna på utformningen av bestämmelserna som reglerar bebyggelsens 
utformning är mer öppen för hantering. Majoriteten av de som yttrat sig uttrycker 
på olika sätt att de ser positiva egenskaper i Kebalområdets befintliga bebyggelse 
och önskar att den får stöd i detaljplan. Det handlar bland annat om ett bestämt 
takvinkelintervall, oförändrad byggnadsarea, utformningsbestämmelser och en 
striktare reglering av placering än vad som föreslås. 

Många byggnader i Kebalområdet är av den typ som fastighetsägarna som lämnat 
in synpunkter efterfrågar. Det går samtidigt att hitta ett flertal byggnader i 
området som inte har dessa egenskaper och antingen är av modernare snitt eller 
avviker från gällande detaljplaner på annat sätt.  

Miljö- och byggnämnden kan hantera dessa frågor på tre sätt. Ett alternativ är att 
inte ändra de gällande detaljplanerna vilket innebär att många byggnader fortsatt 
inte är planenliga och inte kan byggas ut eller anpassas till helårsboende så som 
var ambitionen i planändringen år 2001. Ett andra alternativ är att successivt 
ersätta de äldre detaljplanerna med planer med friare reglering inriktat mot 
helårsboende för att möjliggöra fortsatt omvandling i området. Ett tredje 
alternativ är att ta fram nya detaljplaner som reglerar bebyggelsen till att likna 
den befintliga majoriteten. Även detta alternativ resulterar dock i flera 
planstridiga byggnader. 

Förvaltningen bedömer att alla dessa alternativ är möjliga. Att medvetet lämna 
kvar eller skapa nya planstridiga byggnader skapar dock stora svårigheter för de 
berörda fastighetsägarna. De nyare byggnaderna i området har också bidragit till 
att områdets karaktär delvis har förändrats. Denna förändring kommer troligtvis 
att fortsätta även med gällande detaljplaner eftersom de inte innehåller något 
skydd för de befintliga byggnaderna utan bara talar om hur byggnation ska 
utformas. 
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SAMMANFATTNING 
Planens syfte är att se över de gällande byggrätterna för att medge bättre förutsättningar för 
permanentboende och samtidigt ta tillvara områdets natur- och karaktärsvärden. De 19 
bostadsfastigheterna inom planområdet är bebyggda med ett flertal byggnader som av olika anledningar 
inte följer de gällande byggnadsplanerna från 1950-talet. Möjligheten att skapa byggrätter för dessa 
byggnader ska studeras i planarbetet. Planförslaget syftar inte till att skapa några nya bostadsfastigheter 
inom jungfrulig mark. 
 
Detaljplanen hanteras enligt Plan- och bygglagen (PBL 2010:900, SFS 2014:900). 
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Dnr MBN/2015-1662  
 
 

Antagandehandling 
 

Detaljplan för Kebal 1:38 m fl 
 
 

Planbeskrivning 
 

1. Inledning 
 

Planens syfte och huvuddrag  

Planens syfte är att se över de gällande byggrätterna för att medge bättre förutsättningar för 
permanentboende och samtidigt ta tillvara områdets natur- och karaktärsvärden. De 19 
bostadsfastigheterna inom planområdet är bebyggda med ett flertal byggnader som av olika anledningar 
inte följer de gällande byggnadsplanerna från 1950- och 60-talet. Möjligheten att skapa byggrätter för 
dessa byggnader ska studeras i planarbetet. Planförslaget syftar inte till att skapa några nya 
bostadsfastigheter inom jungfrulig mark. 
 

Handlingar 

Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande. 
Till planen hör en planbeskrivning. Efter granskning tillkommer ett granskningsutlåtande med svar på 
inkomna synpunkter. Planbeskrivningen ska underlätta förståelsen av planförslagets innebörd, samt 
redovisa de förutsättningar och syften planen har. Den har ingen egen rättsverkan. Avsikten är att den 
ska vara vägledande vid tolkningen av planen.  
 
Till planhandlingarna hör 
 

 Planbeskrivning 

 Plankarta med bestämmelser 

 Fastighetsförteckning  
 
Övriga handlingar och utredningar 
 

 Siktstudie 
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Läge och areal 

 
Planområdet ligger nordväst om Strömstad tätort och har en areal på cirka 14,3 hektar. 
 

Markägare 

Planområdet är i privat ägo och det finns 19 enskilda fastigheter bebyggda med fritids- och 
permanentbostadshus. Grönytor och vägar inom planområdet ligger på Kebal 1:5 som ägs av ett 
dödsbo och förvaltas av Kebal vägförening. 
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2. Kommunala ställningstaganden  

Översiktsplan  

I Strömstads gällande översiktsplan, ÖP 2013, ingår planområdet i det tätortsomfattande området för 
utveckling av Strömstad-Skee. I översiktsplanen anges en ambition att Strömstad ska växa nordväst 
mot Seläter-Kebalområdet. Eftersom området omfattas av den kommande fördjupade översiktsplanen 
för Strömstad-Skee är avsikterna för området inte presenterade i mer detalj. 
 

Gällande detaljplaner 

Planområdet omfattas av tre gällande byggnadsplaner: den för Kebal Norra 1:5 m fl (Akt nr Ske-1177, 
fastställd den 30 oktober 1954), den för del av Kebal Norra 1:5 (Akt nr Ske-1188, fastställd 8 juni 1955) 
och den för del av Södra Kebal 2:3 m fl (Akt nr Ske-1407, fastställd den 26 september 1962). 
Gemensamt för byggnadsplanerna var att de medgav små byggrätter på under 100 kvm och styrde 
placeringen hårt med punktprickad mark som inte får bebyggas. 
 

 
Del av Ske-1177 
 
År 2001 gjordes en ändring av samtliga detaljplaner i Kebalområdet (Akt Nr Ske-1443 utöver de ovan 
nämnda) med syftet att kunna anpassa bostäderna till hel- eller delårsboende. Med denna planändring 
ökades bland annat den tillåtna byggnadsarean i området från 75 till 180 kvadratmeter och den tillåtna 
byggnadshöjden från 3,2 meter till 4,7 meter. Den tillåtna takvinkeln ändrades också från maximalt 30 
grader till mellan 27 och 35 grader. 
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Däremot upprättades inte några nya kartor för reglering av byggrätternas utbredning. Avsikten i 
planändringen var att byggnadsnämnden skulle pröva framtida avvikelser. Detta innebär att 
plankartorna från 50- och 60-talen fortfarande gäller vid placering av nya byggnader.  
 
En av konsekvenserna av denna reglering är att ett flertal byggnader i Kebalområdet är placerade på 
mark som inte får bebyggas. En del av dessa byggnader har fått bygglov i strid med gällande detaljplan 
efter år 2001, medan andra medgivits som avvikelser eller med dispens längre tillbaka i tiden. 
Kommunen har inte några legala möjligheter att meddela denna typ av lov (som innebär stora 
avvikelser från gällande detaljplan) enligt den nu gällande plan- och bygglagen. 
 

Planbesked 

Ansökan om planbesked inkom den 27 oktober 2015 från ägarna av Kebal 1:38, vars huvudbyggnad 
helt och hållet ligger på punktprickad mark. Ägarna till fastigheterna Kebal 1:42 och 1:33 inkom med 
önskemål om att få ansluta sig till ett eventuellt planarbete kort därefter.  
 
Miljö- och byggnämnden meddelade utifrån detta ett positivt planbesked under förutsättning att ett 
gemensamt bebyggelseområde (planområdet i detta planförslag) studerades i ett sammanhang. 
Nämnden gav också som syfte att de bygglov kommunen lämnat ska vara utgångspunkten vid 
planläggning, och att byggrätterna ska anpassas så att alla har möjlighet att utnyttja de ökningar 
planändringen från 2001 medgav. 
 

Behovsbedömning 

Plan- och byggavdelningen gör bedömningen att planförslaget för Kebal 1:38 m fl inte kan antas utgöra 
risk för betydande miljöpåverkan. 
 
Motivet till denna bedömning är planområdet redan är ianspråktaget för bostadsbebyggelse. De 
omkringliggande naturvärden som finns kommer att säkerställas som naturmark. Kuststigen Bohuslän 
som passerar längs med strandlinjen genom planområdet har säkerställs genom 
egenskapsbestämmelsen ”led” (vandringsled) på plankartan. Planens genomförande bedöms inte 
medföra risk för påtaglig skada på nedan redovisade miljöaspekter. Då samtliga tomter inom 
planområdet redan är ianspråktagna för bebyggelse och kopplade till kommunalt VA bedöms inga 
miljömål beröras av planens genomförande. 
 
Efter samråd med Länsstyrelsen beslutade Miljö- och byggnämnden 2017-04-20 att planens 
genomförande inte kan antas medföra risk för betydande miljöpåverkan. Detaljplanen uppfyller inte 
bedömningskriterierna i bilagorna 2 och 4 i Förordningen 1998:905 om miljökonsekvensbeskrivningar 
(MKB). 
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3. Förutsättningar och förändringar 

Beskrivning av området 

Planområdet består av 19 fritids- och permanentbostadshus i kustnära läge. Fastigheterna ligger i en 
sluttning ner mot havet med en höjdskillnad på 26 meter mellan de bakersta tomterna och 
strandkanten.  
 

Naturmiljö 

 
Vy över hällmark som också är en del av flera bostadstomter 
 
Naturmiljön består huvudsakligen av berghällar med inslag av vegetation. Berghällarna är 
karakteristiska för norra Bohuslän och har ofta ett stort värde för den biologiska mångfalden, även om 
den ofta upplevs som trivial ur ett lokalt perspektiv. Hällmarken finns både inom allmän mark och 
tomtmark, och de två skiljs oftast bara åt av ett lågt staket eller dylikt.  
 

Byggnadskultur 
Tomterna i området är över lag stora, de flesta på cirka 1500 kvadratmeter eller större, och är bebyggda 
med varierande stil. En huvudbyggnad fanns då området planlades i mitten av 50 talet, medan 
ytterligare tolv är uppförda under 50- och 60-talet som tidstypiska mindre fritidshus. Resterande 
huvudbyggnader är uppförda eller har bygglov från 1979, 1986, 1989, 1991 (på äldre husgrund), 2004 
och 2005. 
 
Som en konsekvens planändringen från år 2001 har områdets karaktär delvis förändrats. Åtta av de 
tretton äldre huvudbyggnaderna har byggts ut i varierande omfattning, i flera fall till mer än dubbelt sin 
ursprungliga volym. I ett par fall har dessa utbyggnader skett under 1990-talet innan planändringen 
kom till stånd genom att kommunen medgav avvikelser mot gällande plan. 
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Exempel på huvudbyggnader i området 
 
De ny- och ombyggda huvudbyggnaderna skiljer sig mycket åt i hur väl de anpassats till den äldre 
byggnadskulturen. Planändringen från år 2001 innebar dock att kommunen oåterkallerligt ändrade 
byggnadskulturen i Kebalområdet sett till den kraftiga ökningen av tillåten yta och höjd. 
 
I planändringen från 2001 anges också att hänsyn ska tas till områdets och bebyggelsens särdrag. 
Möjligheterna att göra detta hamnar dock i konflikt med de generösa rättigheter planändringen medger. 
 

Riksintressen 

Planområdet omfattas likt hela Bohuskusten i Strömstad av riksintresse för rörligt friluftsliv, turism och 
obruten kust. Eftersom planens syfte enbart är att förändra byggrätter inom befintliga tomtplatser 
bedöms den inte få någon påverkan på riksintressenas syfte. Allmänhetens tillgänglighet säkerställs 
genom att den kringliggande naturen planläggs som allmän plats med kopplingar till vägarna i området. 
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Strandskydd  

Eftersom området var planlagt när strandskyddslagstiftningen infördes 1975 så har strandskyddet aldrig 
funnits i området. När en ny detaljplan ersätter en gällande inträder dock strandskydd inom 100 meter 
från strandlinjen. Det inträdande strandskyddet kan upphävas i planprocessen om det finns några 
särskilda skäl för det. 
 
I det aktuella planområdet föreslås strandskyddet upphävas inom ianspråktagen tomtmark (mark som 
utgör del av hemfridszon eller tydligt avgränsats med staket, anläggningar eller liknande) och inom 
områden som är avskilda från strandlinjen av bebyggelse. 
 

 
Bild på den del av Kebal 1:17 där strandskyddet inte föreslås att upphävas. Båtförrådet syns till vänster om trappan 
närmast strandlinjen. 
 
Strandskydd föreslås däremot inte upphävas inom delar av naturmarken samt inom en mindre del av 
den strandnära fastigheten Kebal 1:17 efter planens genomförande. Denna del av fastigheten är tydligt 
avskild från bostadshuset i höjd, ligger i direkt anslutning till strandlinjen och består av vildvuxen natur. 
Inom det aktuella området finns ett litet båtförråd och en trappa upp till huvudbyggnaden. 
 
Kommunen bedömer dock inte att dessa byggnadsverk innebär att marken tagits i anspråk på ett sätt 
som gör att området kan sägas vara i anspråkstaget, eller att det saknar betydelse för strandskyddets 
syfte. Ett upphävande av strandskyddet inom området skulle också kunna medföra att fastigheten kan 
nyttjas på ett sätt som får en avhållande effekt för allmänheten, då passagen förbi fastigheten längs 
vattnet är mycket smal. 
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Byggnaders utformning och placering 

Vid utformningen av de planförslagets bestämmelser har kommunen utgått från ambitionen att enklare 
möjliggöra helårsboende i Kebalområdet. Det var även ambitionen vid planändringen år 2001, men 
flera av bestämmelserna i ändringen har försvårat genomförandet av ändringens syfte. 
 

 
 
Eftersom planområdet är en del av ett större bebyggelseområde i Kebal på cirka 250 fastigheter har 
kommunen valt att utforma bestämmelserna på ett sätt som gör dem tillämpbara i andra delar av 
området. Avsikten med detta är att samma bestämmelser ska kunna användas i delområden med 
liknande förutsättningar om dessa detaljplaner i också ersätts. Kommunen bedömer att detta är en god 
utgångspunkt eftersom bebyggelsen i många delar av Kebal har liknande förutsättningar och 
egenskaper. 
 
Vid utformningen av planbestämmelserna har hänsyn tagits till hur den befintliga bebyggelsen i 
Kebalområdet ser ut (enligt PBL 4 kap 36 §). I och med planändringarna från 2001 samt de bygglov 
som lämnats med avvikelser har områdets karaktär förändrats kraftigt de senaste årtiondena. Enskilda 
områden med ursprungskaraktär finns kvar, men över lag är bebyggelsestrukturen i Kebalområdet 
numera mycket blandad med äldre fritidshus, moderna, större fritidshus och nyare 
permanentbostadshus i både modern och traditionell stil. 
 

Placering 
Planförslagets största förändring är en reducering av andelen mark som inte får bebyggas (prickmark). 
Detta ersätter intentionen i ändringen från 2001 att avvikelser skulle prövas av Miljö- och 
byggnämnden. Minskningen av prickmarken innebär att utsikten från vissa fastigheter påverkas 
negativt. 
 
Ett allmänt intresse finns i planen i kommunens strävan att möjliggöra för ytterligare helårsboende. 
Planförslaget innefattar dock även en omfattande avvägning mellan de motstående enskilda intressena 
att få bebygga sin tomt jämte att få behålla sin havsutsikt.  
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Kommunens utgångspunkt har vid denna avvägning varit att förväntan på bibehållen havsutsikt bör 
minska då avståndet till havet ökar. Hänsyn har också tagits till antalet bostadsfastigheter mellan 
utsiktspunkten och strandlinjen. Störst hänsyn har tagits till utsikt där endast en fastighet ligger i 
siktlinjen. 
 
En siktstudie har tagits fram för att mer detaljerat visa kommunens avvägningar. Siktlinjerna finns 
säkerställda på plankartan genom begränsningar i höjd eller mark som inte får bebyggas. 
 

Höjd 

  
Byggnadshöjd och totalhöjd: Byggnadshöjd mäts upp till mötet mellan takfall och fasad, totalhöjd till den högsta 
byggnadsdelen. 
 
Ingen förändring föreslås i regleringen av byggnaders tillåtna höjd jämfört med gällande plan. En 
begränsning i höjd har övervägts för de byggnader som ligger i bakomliggande fastigheters siktlinje. 
Denna begränsning hade dock medfört en betydligt försämrad möjlighet att utnyttja fastighetens 
byggrätt, särskilt för helårsboende. Kommunen bedömer att denna begränsning hade inneburit en så 
stor olägenhet för de berörda fastighetsägarna att den inte kan accepteras. 
 
 

Minsta avstånd till tomtgräns 
Flera byggnader i planområdet är placerade i eller nära gräns mot granne. I denna typ av områden finns 
en lång tradition där komplement- och huvudbyggnader kunnat placeras närmare tomtgräns än de 
brukliga 4,5 meterna med grannens medgivande. Detta är dock inte en lämplig planbestämmelse 
eftersom det gör bygglovsprövningen beroende av en tredje part. 
 
Samtidigt anser kommunen att en generell bestämmelse om minsta avstånd till tomtgräns är för hård, 
då flera lämpligt placerade byggnader i och med detta skulle bli icke planenliga. Alternativet skulle 
kunna vara en anpassad reglering mellan varje fastighetsgräns, men detta blir allt för detaljerat och tar 
inte hänsyn till hur byggnaders utformning kan anpassas för att minska påverkan. 
 
Detaljplanen anger därför inte ett byggnadsfritt avstånd från tomtgräns. Detta innebär att byggnadens 
lämplighet i denna fråga prövas i bygglovet. För att en byggnad ska vara lämplig bör det dock vara 
möjligt att sköta den från den egna fastigheten, vilket kräver ett större avstånd allt eftersom byggnadens 
höjd ökar.  
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Exempel på komplementbyggnader placerade i fastighetsgräns med små avstånd till varandra 
 
Byggnaden får inte heller innebära en betydande olägenhet genom att t.ex. inkräkta på grannens 
hemfridszon. Ett garage kan därför i vissa lägen vara lämpligt där en gäststuga eller huvudbyggnad inte 
är det, men utformningen av byggnaden (genom t.ex. fönsterfri fasad) kan också påverka 
bedömningen. 
 

Takvinkel 
Den största tillåtna takvinkeln (35 grader) ändras inte i förslaget. Den undre gränsen på 27 grader tas 
bort i förslaget, dels för att åter göra de sju äldre fritidshusen (med takvinklar mellan ca 15 - 22 grader) 
planenliga, men också för att öka flexibiliteten vid nybyggnation. Utöver de sju äldre fritidshusen finns 
två nybyggda hus med flacka eller platta tak i planområdet. 
 

Byggnadsarea 
I planförslaget föreslås en ökning av byggnadsarean från 180 kvm till 200 kvm, vilket är den storlek 
kommunen bedömt som lämplig även i de två senaste planläggningarna i Kebalområdet (Akt nr P87 
för del av Kebal 2:97 m fl samt Akt nr P96 för Kebal 2:206-2:208). Byggnadsarean är även lämplig sett 
till fastigheternas minsta tillåtna storlek på 1000 kvm och storleken på byggnader som efterfrågas vid 
helårsboende. 
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Anpassning till terrängförhållanden 
Planförslaget innehåller en bestämmelse om att hällmarkskaraktären i området ska bibehållas. 
Sprängning/schaktning och utfyllnad är ej tillåtet annat än vad som erfordras för att på ett lämpligt sätt 
kunna utföra grundläggning av byggnader, göra ledningsdragningar samt anlägga bilplats och in/utfart. 
 

Bygglovsbefriade byggnader 
Det finns flera möjligheter i PBL att uppföra bygglovsbefriade byggnader eller tillbyggnader – till 
exempel friggebodar, attefallshus och att bygga till huvudbyggnaden med 15 kvadratmeter. Alla dessa 
kan påverka utsikt utan man som granne kan påverka placeringen. Undantaget för detta är om 
byggnaden placeras närmare än 4,5 meter från tomtgräns, då grannen måste godkänna placeringen, 
eller om påverkan innebär en stor olägenhet.  
 
I detaljplaner kan kommunen ta bort möjligheten att uppföra dessa bygglovsbefriade byggnader, men 
bara i värdefulla kulturmiljöer. Kommunen har inte bedömt att planområdet ingår i en värdefull 
kulturmiljö och dessa möjligheter finns därför kvar även i det nya planförslaget. 
 

Gator och trafik 

Vägarna i området förvaltas av Kebals vägförening och består av tre mindre grusvägar (Båtviksvägen, 
Skonarevägen och Fiskarebacken) med 30 km/h som skyltad hastighet. Vägarnas befintliga läge 
stämmer inte helt och hållet med hur de planlagts i den gällande byggnasdplanen, men överensstämmer 
med Lantmäteriförrättningen. Vägarna i planförslaget har därför planlagts enligt det läge de har i 
verkligheten och i förrättningen. 
 
 

Byggnadsarea: är den yta som en byggnad 
upptar på marken. Den utgörs av 
horisontalprojektionen av byggnadens fasadliv 
omedelbart ovan sockel. Om sockellivet ligger 
utanför byggnadens fasadliv gäller sockeln som 
begränsning. Vid överbyggnad (skärmtak, 
balkong etc.) tas måtten från konstruktionens 
utsida exkl. hängrännor, balkongräcken etc. 
Altaner, balkonger etc. högre än 5 meter ovan 
mark inräknas inte. 
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Eftersom trafiken i princip enbart består av de 19 bostadsfastigheter med tillfart via Båtviksvägen 
föreslås ingen förändring av vägarna i planförslaget. Vägar fram till bostadsfastigheter har planlagts 
som GATA (planbestämmelsen som används för mindre vägar) med två meter dike på var sida 
vägbanken. 
 

 
Sikttrianglar (blåmaskerade ytor) för de fyra vägkrökarna/korsningarna som berör fastigheter inom planområdet 
 
Detaljplanen föreskriver också ett byggnadsfritt avstånd inom 4,5 meter från vägområdet, vilket 
regleras med punktprickad mark. Vägföreningen har utöver detta önskat ett byggnadsfritt avstånd på 6 
meter i vägkrökar och korsningar. Detta avstånd är större än vad kommunen normalt sett använder sig 
av vid planläggning av villatomter. Kommunen har därför utgått från sin gällande policy om sikt i 
kurvor med en sikttriangel på 10 meter i vartdera hörn på fastighetsgräns. 
 
Kommunens kartmaterial indikerar också att en liten del av vägen i kurvan vid Kebal 1:33 över den 
privata bostadstomten. Eftersom detaljplanens användningsgränser är relativt generösa jämfört med 
vägens faktiska bredd finns det möjlighet att justera detta förhållande.  
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Fornlämningar 

Det finns inga registrerade fornlämningar inom planområdet. Något utanför planområdet mot Monelid 
finns registrerade lämningar men dessa ligger cirka 120 meter från närmaste bostadstomt. Enligt 
uppgift från fastighetsägare i området finns det också fornlämningar inom naturmarken bakom Kebal 
1:45 som rapporterades in till Länsstyrelsen på 1980-talet. Denna synpunkt har förts fram till 
Länsstyrelsen för komplettering av den digitala databasen. 
 

Rekreation och friluftsliv 

Kuststigen Bohuslän passerar längs med strandlinjen genom planområdet. Stigen har givits utrymme i 
detaljplanen genom egenskapsbestämmelsen ”led” (vandringsled) på plankartan. 
 

Geoteknik 

Planområdet utgörs av berg i dagen med inslag av vegetation. De geotekniska förutsättningarna 
bedöms som goda. Planbestämmelse som reglerar sprängning och schaktningsarbete har införts i 
plankartan för att säkerställa att hällmarken bibehålls. Bestämmelserna om schaktning och fyllning 
utgör dock inga hinder för de markarbeten som krävs för att kunna anlägga bostadshus, bilplats och 
dylikt. Tomterna ska eftersträvas att ha en naturlig karaktär som följer terrängen. 
 

Radon 

Enligt översiktliga inventeringar utgör marken i Strömstads kommun ett högriskområde vad avser 
radon. Berggrunden i hela Strömstads kommun (undantaget Kosteröarna) består till största delen av 
granit som innehåller uran och är radonförande. Byggnader inom högriskområde ska normalt utföras 
med radonsäker konstruktion eller motsvarande åtgärder vidtas så att högsta tillåtna radonhalt inte 
kommer att överskridas i byggnaden. Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken på varje 
byggplats och vidta tillräckliga skyddsåtgärder åligger dock den som skall bygga. 
 

Teknisk försörjning 

Planområdet är anslutet till kommunalt vatten och avlopp. El-, tele- och fibernät finns också 
framdraget till samtliga fastigheter. 
 

Dagvatten 

Eftersom planförslaget enbart förändrar byggrätter för befintliga småhus föreslås ingen förändring av 
det befintliga dagvattensystemet. Kommunen har sedan tidigare bildat verksamhetsområde för färsk- 
och spillvatten i området, men har bedömt att det inte finns ett behov av en gemensam 
dagvattenhantering. Kommunalt verksamhetsområde för dagvatten ska bildas först då cirka 20-30 
fastigheter har behov av dagvattenhantering. 
 
Infiltration av takvatten bör i huvudsak kunna ske inom den egna fastigheten. Fastigheter som ligger 
nära eller delvis på hällmark kan däremot ha ett behov av att avleda detta dagvatten. Förutsättningarna 
för avledning är mycket goda då området lutar kraftigt (cirka 20 meter på en sträcka av 230 meter) mot 
havet.  
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Dagvatten avleds idag via vägdiken och friliggande diken till havet. Eftersom utbyggnaden av systemet 
redan är genomfört, och planförslaget inte innebär att någon ny mark tas i anspråk, bör det befintliga 
systemet även fortsättningsvis ligga till grund för områdets dagvattenlösning. Systemet kan behöva 
förbättras genom t.ex. djupare grävning av de befintliga dikena, men dessa åtgärder ryms inom 
regleringen av marken som allmän platsmark. 
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6. Genomförande 

Organisatoriska frågor  

Tidplan 

Samråd  Vinter 2016 
Granskning  Vår/Sommar 2017 
Antagande  Sommar/Höst 2017 
 

Genomförandetid 

Enligt Plan- och bygglagen ska alla detaljplaner förses med en genomförandetid på minst fem år och 
som mest femton år.  
 
Genomförandetiden räknas från den dag då planen vinner laga kraft. Före genomförandetidens utgång 
får planen inte ändras, ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares vilja. Ett undantag är dock 
om en ändring är nödvändig på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat 
förutses vid planläggningen. Om planen ersätts med en ny, ändras eller upphävs under 
genomförandetiden har fastighetsägarna rätt till ersättning av kommunen för den skada som 
uppkommer för dem. 
 
Genomförandetiden för detaljplanen är fem år från det datum planen vinner laga kraft. 
 

Huvudmannaskap 

Kommunen är inte huvudman för allmän plats. Som motiv för detta är att området huvudsakligen 
består av fritidsboende och att kringliggande bebyggelseområden i Kebal (drygt 200 fastigheter) också 
förvaltas enligt enskilt huvudmannaskap. 
 

Planförfarande 

Planarbete handläggs med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (PBL) 2010:900, SFS 
2014:900. Detta innebär att förslaget samråds och därefter granskas. Berörda fastighetsägare har 
möjlighet att inkomma med synpunkter under både samråd och granskning, men svar på synpunkterna 
kommer först i och med granskningsutlåtandet. 
 

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsrättsliga konsekvenser 

Fastighet Konsekvens 
Samtliga fastigheter exkl Kebal 1:5  Ökning av byggnadsarea från 180 kvm 

till 200 kvm 
Ökning av andel mark som får bebyggas 
(se illustrationer i nästa avsnitt) 
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 Bestämmelse om minsta tillåtna takvinkel 
utgår 

 Bestämmelse om begränsning av 
utfyllnad och sprängning tillkommer 

Kebal 1:5  Specificering av område där vandringsled 
ska vara tillåten 

 Regleringen ändras från ”Park” till 
”Natur” 

 

 

Redovisning av förändring av mark som inte får förses med byggnader 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Befintliga huvudbyggnader är orangemarkerade. 
Områden där byggnadsfri mark upphör (och i 
detaljplanen föreslås att få bebyggas) är markerad 
med grön maskering. Områden där mark som får 
bebyggas enligt gällande plan föreslås att inte 
längre få bebyggas är markerade solitt rött (berör 
enbart Kebal 1:38). 
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Förordnande enligt 113 § Byggnadslagen 

All allmän mark inom planområdet omfattas av ett förordnande enligt 113 § Byggnadslagen. 
Förordnandet innebar att markägaren utan ersättning skulle upplåta eller avstå den obebyggda mark 
som i detaljplanen upptagits som väg, park/natur eller annan s.k. allmän plats. Förordnandet 
säkerställde att de som köpte tomterna i planområdet fick rätt att nyttja den allmänna platsmarken även 
om den ursprungliga ägaren ofta hade kvar äganderätten till marken. 
 
Inom det aktuella planområdet har det redan bildats en gemensamhetsanläggning, Kebal ga:2 (Kebal 
vägförening) som förvaltar den allmänna platsmarken. Frågan om ersättning som 113 § avser att reglera 
är därmed i praktiken utagerad, men förordnandet fortsätter att gälla till dess att det ändras eller 
upphävs. 
 
Eftersom planförslaget inte innebär någon förändring av fördelningen mellan allmän mark och 
kvartersmark berörs inte 113 §-förordnandet av planförslaget. Förordnandet kommer fortsättningsvis 
att gälla, men kommer (likt alla 113 §-förordnanden i landet) att försvinna automatiskt efter 2018 års 
utgång.  
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Gemensamhetsanläggningar 

Fastigheten Kebal 1:45 har en befintlig utfart som inte har stöd i gällande plan. I planförslaget har 
denna mark planlagts som allmän platsmark, gata. Det innebär att utfarten är säkerställd i förslaget, 
men eftersom området redan förvaltas av Kebal ga:2 behövs ingen omprövning av 
gemensamhetsanläggningen. 
 

Tekniska frågor 

Dagvatten 

Dagvattenlösningen i området är redan genomförd på en principnivå. Lösningen bygger i stort på att 
vattnet som rinner ut med de omfattande hällmarkerna ovanför bebyggelseområdet transporteras 
vidare i vägdiken och friliggande diken till havet. Ett par fastigheter leder också sitt eget 
dräneringsvatten till detta system. 
 
Kommunen avser inte att bilda något verksamhetsområde för dagvatten i och med planförslaget. 
Motiven till detta är att antalet fastigheter som har behov av omhändertagande av dagvatten bedöms 
vara få, samt att det finns goda förutsättningar för att lösa omhändertagandet lokalt. I praktiken 
hamnar ansvaret för att ta hand om dagvattnet i området på de enskilda fastighetsägare som har behov 
av att leda bort vatten. 
 

Administrativa frågor 

Planavgift 

Planavgift ska inte tas ut vid prövning av lovärenden som överensstämmer med detaljplanen i enlighet 
med upprättat plankostnadsavtal. 
 

Medverkande tjänstemän/samverkan 

Detaljplanen har utarbetats i samverkan mellan representanter från Miljö- och byggförvaltningen och 
Tekniska förvaltningen. 
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Revideringar inför antagande 

 
Efter granskning har planhandlingarna reviderats: 

 Användningsgränserna för bostad kring Kebal 1:17 har redigerats så att de stämmer överens 
med fastighetsgränsen 

 En mindre del prickmark har tagits bort på Kebal 1:29 eftersom den inte säkerställde någon 
befintlig utsikt 

 Prickmarken på Kebal 1:33 har utökats något mot Kebal 1:34 och minskats med cirka 0,5 
meter närmast vägen i fastighetens nordöstra hörn 

 Användningsgränsen för vägen utanför Kebal 1:33 har justerats så att vägområdet är cirka 1 
meter bredare än i granskningsförslaget 

 Bestämmelsen om upphävande av strandskydd har reviderats så att den administrativa 
bestämmelsen bara är placerad inom områden där strandskyddet återinträder 

 En karta som visar det återinträdande strandskyddet har lagts till på s. 8 

 Beskrivningen av planbestämmelsernas generalitet över Kebalområdet och planens 
allmänintresse på s. 9 har förtydligats 

 Beskrivningen av planens tillåtna takvinkel på s. 11 har rättats så att beskrivningen stämmer 
överens med regleringen på plankartan 

 Beskrivningen på s. 12 om hur utsikt kan påverkas av bygglovsbefriade komplementbyggnader 
har reviderats för att tydliggöra att även dessa inte får innebära en stor olägenhet 

 En beskrivning av hur vägen i området enligt kartmaterialet tycks snedda över fastighetsgräns 
för Kebal 1:33 har lagts till på s. 13. 

 Beskrivningen på s. 20 i genomförandedelen av hur Kebal 1:45 och Kebal ga:2 påverkas av 
förslaget har rättats då ingen omprövning av ga:n är nödvändig. 

 Siktstudien har kompletterats med en bedömning av hur Kebal 1:34 påverkas av planförslaget 
 
 
 
Miljö- och byggförvaltningen 
2017-04-20 
Reviderad 2017-09-14 
 
 
Jimmy Magnusson   
Planeringsarkitekt    
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Siktstudie 
Följande siktstudie har tagits fram för att tydligare redovisa kommunens avvägningar vid bedömningen 
av planförslagets påverkan på utsikt. Siktstudien är också tänkt att underlätta för fastighetsägare som 
berörs av planarbetet att bedöma planens konsekvenser på utsikten.  
 
Siktstudien utgår antingen från en punkt som valts vid platsbesök tillsammans med fastighetsägaren, 
eller från den mest relevanta punkten på fastigheten som kommunen har kunnat hitta. Detta är oftast 
en punkt i huvudbyggnadens allrum/vardagsrum eller vid fasaden på en punkt som motsvarar detta, 
om det inte funnits särskilda skäl för att välja en annan punkt. 
 
Skälen vid kommunens avvägningar 
Vid bedömningen av planens påverkan har kommunen tagit hänsyn till fastighetens läge i förhållande 
till havet. En fastighet som ligger på ett litet avstånd från havet och avskiljs av få andra bostadstomter 
fram till strandlinjen bör i kommunens mening ha en högre förväntan på bibehållen havsutsikt än 
fastigheter som ligger på ett stort avstånd från havet. 
 
Även andelen befintlig och kvarstående havsutsikt har vägts in vid bedömningen. Om en fastighet har 
en mycket omfattande havsutsikt anser kommunen att man kan få tåla en mindre reducering av den. 
Andelen reducering man får tåla bör öka med fastighetens avstånd från havet. Även i de fall där det 
bara finns en liten skymt av havet kan det vara relevant att säkerställa siktlinjen så att havsutsikten inte 
försvinner helt och hållet. 
 
Kommunen anser också att utsikt som går över en annan privat bostadstomt inte kan tillskrivas samma 
värde som utsikt över orörd naturmark. Inom tomtmark bör det kunna förväntas att en viss påverkan 
kan ske trots gällande plan, sett till möjligheterna att bygga altaner, takkupor, friggebodar och andra 
bygglovsbefriade konstruktioner. Havsutsikten har fortfarande ett stort värde, men i dessa fall kan man 
som fastighetsägare få tåla en viss påverkan. 
 
En påverkan på utsikten följer också som en konsekvens av planändringen från 2001. Vid 
planändringen utökades byggrätterna från utan att prickmarken förändrades. Den gällande prickmarken 
har i därmed inte utformats för att kunna inrymma de utökade byggnadsvolymerna, och möjligheterna 
att utnyttja dem är beroende av vad som bedömdes vara en lämplig placering för fritidshus då 
ursprungsplanerna togs fram. Kommunen anser att även detta faktum innebär att en viss påverkan kan 
få tålas när planen nu ses över för att bättre medge de utökade byggrätterna. 
 
Allmänt om siktstudien 
Siktstudien utgår från en jämförelse mellan den gällande byggnadsplanen och planförslaget. På ett par 
ställen finns byggnader som inte har stöd i gällande plan och som påverkar utsikten – dessa är 
beskrivna på studierna där de har en påverkan.  
 
Studiens utgångspunkt har varit att inte ta hänsyn till vegetation, vilket kan innebära att man ser mindre 
i verkligheten från sin fastighet än vad studien visar. Motivet till detta är att vegetationen snabbt kan 
förändras medan en byggnad är mer bestående. 
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Studien tar inte heller hänsyn till möjligheten att placera friggebodar, attefallshus eller bygga ut sin 
huvudbyggnad 15 kvadratmeter bygglovsfritt. Allt detta kan påverka utsikten och det är inte möjligt för 
kommunen att styra placeringen av denna typ av byggnader. Eftersom dessa byggnader dels är 
begränsade till nockhöjd (3,0 respektive 4,0 meter för friggebodar och attefallshus) eller storlek (15-20 
kvadratmeter) får de inte nödvändigtvis lika stor påverkan som en huvudbyggnad på utsikten. 
 
Siktstudien består, förutom kartan, av en kort beskrivning av fastighetens läge, skälen för kommunens 
bedömning och foton som i huvudsak är tänkt att visa den utsikt som finns från fastighetens 
huvudbyggnad eller annan relevant punkt. Samtliga studier är ritade i skala 1:1000 förutom de för 
Kebal 1:47 och 1:50, som är ritade i skala 1:1500. 
  
 
 
 
 
Miljö- och byggförvaltningen 
2017-04-20 
reviderad 2017-09-14 
 
 
Jimmy Magnusson   
Planeringsarkitekt    
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Fastigheter som inte påverkas
Markerade fastigheter påverkas inte av planförslaget vad gäller utsikt då de ligger på en högre höjd eller saknar framförliggande bebyggelse.
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Kebal 1:40
Huvudbyggnaden på fastigheten ligger cirka 140 meter från strandlinjen och delvis bakom en bostadsfastighet.

Befintlig utsikt som inte förändras av planförslaget. Siktlinjen går över byggnadsfri tomtmark och allmän mark både i gällande och föreslagen plan.

Utsikt som försvinner i och med planförslaget. Siktlinjen går över tomtmark (1:38) där byggrätten utökas.

Befintlig utsikt som säkerställs i planförslaget. Siktlinjen går över byggrätt för 1:38 där fullt utnyttjade av placering enligt gällande plan skulle blockera
utsikten. Utsikten är idag delvis skymd av vegetation.

Utsikten från Kebal 1:40 går delvis över naturmark och delvis över tomtmark på Kebal 1:38. Byggrätten för 1:38 i den gällande planen är liten och ligger bara
i fastighetens sydöstra hörn. Redan 1961 placerades dock den befintliga huvudbyggnaden helt och hållet på prickmark. 1989 uppfördes en gäststuga inom
den gällande byggrätten.

Havsutsikten från 1:40 är god med dagens förhållanden, men är beroende av hur 1:38 regleras. En av kommunens utgångspunkter i planförslaget är att om
möjligt inte inskränka befintliga byggrätter, men eftersom 1:40 ligger nära vattnet och har en omfattande havsutsikt bör en betydande finnas kvar även i
framtiden.

Kommunen anser att huvudbyggnaden på Kebal 1:38 bör ges en byggrätt. Kommunen anser också att det är rimligt att huvudbyggnaden kan byggas ut i
någon omfattning från de närvarande 82 kvadratmeterna. På grund av byggnadens placering och tomtens höjdförhållanden sker en sådan utbyggnad
lämpligast åt norr.

Med detta som bakgrund har hela den befintliga siktvinkeln från Kebal 1:40:s vardagsrum säkerställts med prickmark. Säkeställandet innebär att cirka 9 meter
av den gällande byggrättens långsida på 1:38 tas bort. Utsikten från den västra delen av vardagsrummet (och från uteplatsen intill huvudbyggnaden) har
säkerställts undantaget byggrätten för huvudbyggnaden på 1:38 med en mindre utbyggnadsmöjlighet (cirka 6 meter) mot norr.

Kommunen bedömer denna påverkan som acceptabel då omfattande havsutsikt fortfarande kvarstår för Kebal 1:40, inkluderat säkerställandet av den
befintliga havsutsikten som saknar planstöd.

Utsiktspåverkan från vardagsrum. Rött visar havutsikt (ej synlig på grund av befintlig byggnation) som försvinner i och med förslaget,
orange visar utsikt utan planstöd som säkerställs i förslaget.

Siktlinjer från vardagsrum och uteplats



Kebal 1:40

Utsikt från uteplats framför allrum (se ursprungspunkt för siktlinjer på föregående sida). Rött visar havutsikt (delvis ej synlig på grund av befintlig byggnation) som försvinner i och med förslaget, orange visar utsikt utan planstöd som säkerställs i förslaget.



Kebal 1:41

Utsiktspåverkan från huvudbyggnadens allrum. Fotografiet är taget framför byggnaden på en lägre höjd än ögonnivå inomhus.
Röd markering visar utsikt som försvinner i och med planförslaget.

Utsiktspåverkan från huvudbyggnadens norra del (siktlinjen norr om Kebal 1:17)Utsiktspåverkan från huvudbyggnadens allrum. Fotografiet är taget framför byggnaden på en lägre höjd än ögonnivå inomhus och
visar utsikten till höger om föregående foto (bild ovan t h). Röd markering visar utsikt som försvinner i och med planförslaget, blå
utsikt som saknar planstöd.

Huvudbyggnaden på fastigheten ligger cirka 95 meter från strandlinjen och bakom en bostadsfastighet och allmän mark.

Befintlig utsikt som inte har stöd i gällande detaljplan.

Befintlig utsikt som inte förändras av planförslaget. Siktlinjen går över byggnadsfri tomtmark och allmän mark både i gällande och föreslagen plan.

Utsikt som försvinner i och med planförslaget. Siktlinjen går över tomtmark (1:17) där byggrätten utökas.

Utsikten från huvudbyggnaden på Kebal 1:41 är omfattande och har till stor del stöd i gällande plan. Den del av utsikten som inte har stöd i gällande består
av en havsglimt ovanför taket på huvudbyggnaden på Kebal 1:17. Planförslaget innebär en liten påverkan till följd av de utvidgade byggrätterna för Kebal
1:38 och Kebal 1:17. Eftersom havsutsikten från Kebal 1:41 fortfarande är mycket omfattande bedömer kommunen denna påverkan som acceptabel.
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Siktlinjer från huvudbyggnaden
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Utsiktspåverkan från uteplats intill allrum. Röd markering visar utsikt som försvinner i och med planförslaget.

Huvudbyggnaden på fastigheten ligger cirka 170 meter från strandlinjen och delvis bakom två bostadsfastigheter.

Befintlig utsikt som inte förändras av planförslaget. Siktlinjen går över byggnadsfri tomtmark och allmän mark i gällande och föreslagen plan.

Utsikt som försvinner i och med planförslaget. Siktlinjen går över tomtmark (1:40 och 1:38) där byggrätten utökas.

Havsutsikten från huvudbyggnaden på Kebal 1:42 går över byggnadsfri tomtmark på fastigehterna Kebal 1:38, 1:40 och 1:41 samt över allmän mark. I teorin
påverkas havsutsikten i planförslaget av den utökade byggrätten på Kebal 1:38, men detta syns inte på bild på grund av den kraftiga vegetationen mellan
Kebal 1:42 och 1:40.

Byggrätten för Kebal 1:38 föreslås utökas för att medge den befintliga huvudbyggnaden och en mindre utbyggnadsmöjlighet. Motiven för detta finns
redovisade på nästkommande sida, som berör hur Kebal 1:38 påverkar utsikten från Kebal 1:40. Eftersom Kebal 1:42 ligger ytterligare ett steg i ordningen
bakom 1:40 bedömer kommunen denna påverkan som acceptabel även för 1:42. Byggrätten för Kebal 1:40 har också utökats i denna siktlinje eftersom det
kan ske utan att Kebal 1:42 påverkas i större utsträckning än vad som följde av utökningen för Kebal 1:38. Utökningarna innebär sammantaget dock att en
betydande del havsutsikt fortfarande kvarstår.

Siktlinjer från uteplats intill huvudbyggnadens allrum
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Utsiktspåverkan från uteplats intill allrum. Röd markering visar utsikt som försvinner i och med planförslaget.

Huvudbyggnaden på fastigheten ligger cirka 185 meter från strandlinjen och bakom två bostadsfastigheter.

Befintlig utsikt som inte förändras av planförslaget. Siktlinjen går över byggnadsfri tomtmark i gällande och föreslagen plan.

Utsikt som försvinner i och med planförslaget. Siktlinjen går över tomtmark (1:42) där byggrätten utökas.

Havsutsikten från Kebal 1:43 består av en siktlinje som går över byggnadsfri tomtmark på Kebal 1:41 och 1:42. En mycket liten del av havsutsikten
blockeras av taket på Kebal 1:42, som står placerad på mark som enligt gällande plan inte får bebyggas.

Kommunen har i planförslaget önskat utöka byggrätten för Kebal 1:42 för att inrymma den befintliga byggnaden, samt om möjligt skapa förutsättningar för
att bygga till den. De lämpligaste delarna för en utökning av byggnaden är mot 1:43:s och 1:41:s fastighetsgränser eftersom marken i motsatt rikning är lågt
liggande och fuktig.

Planförslaget innebär att cirka en tredjedel av den befintliga havsutsikten från Kebal 1:43 påverkas. Merparten av denna påverkan är nödvändig för att kunna
inrymma den befintliga byggnaden på Kebal 1:42. Byggnaden på 1:42 har givits en takutformning som innebär att merparten av havsutsikten från 1:43
fortfarande kvarstår. Kommunen anser dock det som allt för restriktivt mot Kebal 1:42 att tvinga denna takutformning även i framtiden. En konsekvens av
detta blir därmed att utsikten ovanför taket kan påverkas för Kebal 1:43. Till höger om fasadknuten på 1:42 (se bilden t h) syns den möjliga utökning av
byggnaden som planförslaget medger.

Kommunen bedömer denna påverkan som acceptabel då  fastigheten ligger relativt långt från strandlinjen och bakom två bostadsfastigheter, oc då en
betydande del av havsutsikten från Kebal 1:43 fortfarande kvarstår.

Siktlinjer från uteplats intill huvudbyggnadens allrum
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Utsiktspåverkan från vardagsrum. Blå markering visar befintlig utsikt som inte är säkerställd i gällande detaljplan. Fotot är taget på
uteplatsen framför vardagsrummet.

Huvudbyggnaden på fastigheten ligger cirka 250 meter från strandlinjen och bakom en till två bostadsfastigheter. Delar av den markerade utsikten skyms av
vegetation.

Befintlig utsikt som inte har stöd i gällande detaljplan.

Befintlig utsikt som inte förändras av planförslaget. Siktlinjen går över byggnadsfri tomtmark och allmän mark både i gällande och föreslagen plan.

Havsutsikten från Kebal 1:44 består till strax över hälften av hav som syns bortom taket på huvudbyggnaden på Kebal 1:37. Denna byggnad är placerad
inom befintlig byggrätt och utsikten saknar i och med detta planstöd. Den resterande havsutsikten från Kebal 1:44 har stöd i gällande detaljplan.

Det aktuella planförslaget innebär inte någon rättslig förändring av utsikten. Havsutsikten över taket på huvudbyggnaden på Kebal 1:37 kan påverkas vid
om- eller nybyggnation, men förvaltningen anser inte att det är rimligt att begränsa byggrätten så att denna möjlighet tas bort. Kommunens motiv till detta
ställningstagande är att havsutsikt fortfarande kvarstår från Kebal 1:44, att fastigheten ligger på ett relativt stort avstånd från havet och att gällande detaljplan
redan medger denna påverkan.

Siktlinjer från vardagsrum
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Utsiktspåverkan från huvudbyggnad. Blå markering visar befintlig utsikt som inte är säkerställd i gällande detaljplan. Fotot är taget
från uteplatsen framför huvudbyggnadens entré.

Huvudbyggnaden på fastigheten ligger cirka 240 meter från strandlinjen och bakom en till två bostadsfastigheter. Delar av den markerade utsikten skyms av
vegetation.

Befintlig utsikt som inte har stöd i gällande detaljplan.

Befintlig utsikt som inte förändras av planförslaget. Siktlinjen går över byggnadsfri tomtmark och allmän mark både i gällande och föreslagen plan.

Havsutsikten från Kebal 1:45 består huvudsakligen av en siktlinje mellan huvudbyggnaderna på Kebal 1:29 och 1:37. Byggnaderna är placerade inom
befintliga byggrätter och en liten del av utsikten i vardera kant saknar i och med detta planstöd. Den resterande havsutsikten från Kebal 1:45 har stöd i
gällande detaljplan.

Det aktuella planförslaget innebär inte någon rättslig förändring av utsikten. Havsutsikten i kanterna mot Kebal 1:29 och 1:37 kan påverkas vid om- eller
nybyggnation, men förvaltningen anser inte att det är rimligt att begränsa dessa byggrätter så att denna möjlighet tas bort. Kommunens motiv till detta
ställningstagande är att havsutsikt fortfarande kvarstår från Kebal 1:45, att fastigheten ligger på ett relativt stort avstånd från havet och att gällande detaljplan
redan medger denna påverkan.

Siktlinjer från vardagsrum
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Utsiktspåverkan från byggnadens kök. Röd markering visar utsikt som försvinner i och med planförslaget, blå utsikt som saknar
planstöd.

Huvudbyggnaden på fastigheten ligger cirka 230 meter från strandlinjen och bakom en till tre bostadsfastigheter.

Befintlig utsikt som inte har stöd i gällande detaljplan.

Befintlig utsikt som inte förändras av planförslaget. Siktlinjen går över byggnadsfri tomtmark och allmän mark både i gällande och föreslagen plan.

Utsikt som försvinner i och med planförslaget. Siktlinjen går över tomtmark (1:29) där byggrätten utökas.

Utsikten från huvudbyggnaden på Kebal 1:39 är omfattande men består till ungefär hälften av mark på Kebal 1:29 som får bebyggas enligt gällande
detaljplan. Havet är också synligt på båda sidor om Kebal 1:29 och över taket på byggnaderna. De befintliga byggnaderna är under den tillåtna totalhöjden,
men får endast byggas tre decimeter över den vänstra byggnadens skorsten (bakom flaggstången, syns ej på bilden till höger).

Siktlinjen till vänster om Kebal 1:29 går helt och hållet över mark på Kebal 1:48 som inte får bebyggas. Samma förutsättningar gäller för siktlinjen till höger
om 1:29, men i detta fallet är det mark på 1:37 som inte får bebyggas.

Även om Kebal 1:39 ligger relativt långt från strandlinjen är havsutsikten från huvudbyggnaden så omfattande att kommunen anser att den i möjligaste mån
bör säkerställas. Detta görs i kommunens mening lämpligast genom att bibehålla den byggnadsfria marken på Kebal 1:48 och 1:37 i de aktuella siktlinjerna.
Byggrätterna på dessa fastigheter har istället utökats på andra delar av tomterna.

Kommunen bedömer också att en inskränkning av byggrätten på Kebal 1:29 innebär ett för stort intrång för den fastigheten sett till resultatet, eftersom en
sänkt höjd fortfarande bara säkerställer en smal strimma ovanför hustaken. Alternativet att lägga prickmark mellan byggnaderna innebär också en mycket
stor påverkan på de gällande rättigheterna.

Kommunen anser också att byggätten för Kebal 1:29 bör justeras mot vägen. I den gällande planen får mark närmare än 6 meter från vägen inte bebyggas. I
kommunens mening bör detta avstånd vara 4,5 meter så länge det inte finns särskilda skäl för något annat. Eftersom denna utökning kan ske med endast
minimal påverkan på utsikten från Kebal 1:39 har den medgivits även för 1:29. Denna påverkan (rödmarkerat fält) är också den enda rättsliga konsekvens
planförslaget får för utsikten från Kebal 1:39.

Siktlinjer från byggnadens kök
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Utsiktspåverkan från uteplats intill vardagsrum. Röd markering visar utsikt som försvinner i och med planförslaget, blå utsikt som
saknar planstöd.

Huvudbyggnaden på fastigheten ligger cirka 210 meter från strandlinjen och bakom en till två bostadsfastigheter.

Befintlig utsikt som inte har stöd i gällande detaljplan.

Befintlig utsikt som inte förändras av planförslaget. Siktlinjen går över byggnadsfri tomtmark och allmän mark både i gällande och föreslagen plan.

Utsikt som försvinner i och med planförslaget. Siktlinjen går över tomtmark (1:29) där byggrätten utökas.

Utsikten från huvudbyggnaden på Kebal 1:48 är omfattande och har till stor del stöd i gällande plan. Den största delen av utsikten som inte har stöd i
gällande plan går över tomtmark på Kebal 1:29. Planförslaget innebär en liten påverkan till följd av de utvidgade byggrätterna för Kebal 1:35 och Kebal 1:29.
Eftersom havsutsikten från Kebal 1:48 fortfarande är mycket omfattande bedömer kommunen denna påverkan som acceptabel.

Siktlinjer från uteplats intill huvudbyggnadens vardagsrum
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Utsikt från allrum. Bilden till höger visar resten av siktvinkeln, se telestolpen för referens. Röd markering visar utsikt som försvinner i och med planförslaget, blå utsikt som saknar planstöd.

Huvudbyggnaden på fastigheten ligger cirka 130 meter från strandlinjen och
bakom en bostadsfastighet.

Befintlig utsikt som inte har stöd i gällande detaljplan.

Befintlig utsikt som inte förändras av planförslaget. Siktlinjen går över
byggnadsfri tomtmark både i gällande och föreslagen plan.

Utsikt som försvinner i och med planförslaget. Siktlinjen går över
tomtmark (1:35) där byggrätten utökas.

Utsikten från huvudbyggnaden på Kebal 1:36 påverkas huvudsakligen av
regleringen av fastigheten framför, Kebal 1:35. Kebal 1:35 har en mycket
liten byggrätt (10 meter bred i sidled och 187 kvm i yta) i gällande plan som
bör ökas så den kan utnyttjas bättre. Utökningen sker huvudsakligen mot
vattnet, vilket inte påverkar utsikten från 1:36, men även med 2,1 meter i
sidled.

Ökningen i sidled innebär att en mindre del av havsutsikten från Kebal 1:36
påverkas. Kommunen anser att påverkan är motiverad då Kebal 1:35 annars
hade fått en mycket smal byggrätt och eftersom en betydande del av havs-
utsikten från 1:36 kvarstår.

Siktlinjer från allrum
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Kebal 1:46
Huvudbyggnaden på fastigheten ligger cirka 170 meter från strandlinjen och bakom två bostadsfastigheter.

Befintlig utsikt som inte har stöd i gällande detaljplan.

Befintlig utsikt som inte förändras av planförslaget. Siktlinjen går över byggnadsfri tomtmark både i gällande och föreslagen plan.

Utsikt som försvinner i och med planförslaget. Siktlinjen går över tomtmark (1:36) där byggrätten utökas.

Utsikten från huvudbyggnaden på Kebal 1:46 påverkas av regleringen av fastigheten framför, Kebal 1:36. Kebal 1:36 har en begränsad byggrätt i gällande
plan. Redan när fastigheten bebyggdes på 1950-talet placerades en del av huvudbyggnaden närmare vägen på prickmark. Kommunen anser att det är rimligt
att utöka byggrätten på Kebal 1:36 så att det befintliga huset kan inrymmas med en mindre utbyggnadsmöjlighet.

Eftersom huvudbyggnaden på 1:46 ligger långt in på fastigheten är utsikten från den begränsad. En del av utsikten går över den befintliga byggrätten på
Kebal 1:36, och kommunen bedömer inte att det är rimligt att inskränka byggrätten på 1:36 för att upprätthålla denna utsikt. Utsikten är också av en sådan
art att den bara hade säkerställts av planbestämmelser som kräver exakt samma takutformning som idag.

Förslaget innebär en minskning av den i planen säkerställda havsutsikten. Kommunen anser att denna påverkan får tålas sett till huvudbyggnadernas
innebördes placering, då detaljplanen medger en lika stor utvidgning av byggrätten för Kebal 1:46 som 1:36. Det finns därmed mycket goda möjligheter att
bebygga Kebal 1:46 på ett sätt som medför omfattande havsutsikt. En förlust av havsutsikten på det sätt som redovisas kräver också ett fullständigt
utnyttjande av detaljplanens rättigheter på Kebal 1:36. Byggnation längre från tomtgräns eller med sadeltak likt den befintliga huvudbyggnaden på 1:36 ökar
andelen kvarstående havsutsikt avsevärt.

Havsutsikten från andra delar av fastigheten är omfattande. För att illustrera detta visas även ett foto från det fristående uterummet (markerat på kartan med
ett X). Uterummets har inte givits någon byggrätt i planen. Det får dock fortsatt finnas kvar av hävd, och det finns möjlighet att uppföra ett bygglovsbefriat
komplementbostadshus i så gott som samma läge.

Utsiktspåverkan från allrum. Röd markering visar utsikt som försvinner i och med planförslaget, blå utsikt som saknar planstöd.

Utsiktspåverkan från uterum. Markeringsfält som ovan.

Siktlinjer från allrum
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Utsiktspåverkan från vardagsrum. Röd markering visar utsikt som försvinner i och med planförslaget, blå utsikt som saknar planstöd.

Huvudbyggnaden på fastigheten ligger cirka 215 meter från strandlinjen och bakom tre bostadsfastigheter.

Befintlig utsikt som inte har stöd i gällande detaljplan.

Befintlig utsikt som inte förändras av planförslaget. Siktlinjen går över byggnadsfri tomtmark både i gällande och föreslagen plan.

Utsikt som försvinner i och med planförslaget. Siktlinjen går över tomtmark (1:36) där byggrätten utökas.

Utsikten från Kebal 1:33 går helt över Kebal 1:46 tomt. Havsutsikten från fastigheten är omfattande, men cirka en tredjedel av den består av mark som får
bebyggas i gällande detaljplan. Den tillåtna höjden är också högre än huvudbyggnadens faktiska höjd.

Kommunen bedömer att en mindre utökning av byggrätten på Kebal 1:46 är motiverad för att kunna inrymma planförslagets ökade byggrätter. Eftersom
fastigheten lutar mot havet bör det finnas flexibilitet att utnyttja byggrätten i sidled med hänseende till tillgänglighet och höjd på husgrunden.

Havsutsikten från Kebal 1:33 minskar i och med att byggrätten för Kebal 1:46 utökas mot vägen. Byggrätten för Kebal 1:33 utökas dock i ungefär samma
omfattning (4 meter för 1:46, 5 meter för 1:33). Skillnaden är att Kebal 1:33 redan bebyggts inom området som utökas, och minskningen av havsutsikten är
en konsekvens av att planens utbyggnadsmöjligheter fördelas likvärdigt. Likt fallet 1:36-1:46 tidigare bedömer kommunen att en sänkning av den tillåtna
höjden för Kebal 1:46 skulle innebära en alltför stor inskränkning av fastighetens gällande rättigheter.

Sammantaget bedömer kommunen att reduceringen av havsutsikt för Kebal 1:33 är acceptabel sett till byggnadens läge och avstånd till havet, samt det
faktum att en betydande del havsutsikt kvarstår i och med förslaget.

Siktlinjer från vardagsrum
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Huvudbyggnaden på fastigheten ligger cirka 220 meter från strandlinjen och bakom två bostadsfastigheter.

Befintlig utsikt som inte har stöd i gällande detaljplan.

Befintlig utsikt som inte förändras av planförslaget. Siktlinjen går över byggnadsfri tomtmark både i gällande och föreslagen plan.

Utsikten från huvudbyggnaden på Kebal 1:34 går över tomtmark på Kebal 1:33 och 1:46. Den nedre delen av vyn har inte stöd i gällande plan eftersom
huvudbyggnaden på Kebal 1:46 får byggas högre än vad den är idag enligt den gällande detaljplanen. Även Kebal 1:33 har en byggrätt enligt gällande plan
som inte har utnyttjats. Eftersom tomtmarken på 1:33 ligger högre än 1:46 innebär eventuell byggnation större påverkan än byggnation på 1:46. Denna del
av utsikten består dock inte av havsutsikt.

Utsiktspåverkan från allrum. Blå fält visar utsikt som saknar planstöd.

Siktlinjer från allrum

Utsiktspåverkan från allrum (högra delen av synfältet, se grillklotet för referens)

All havsutsikt från allrummet som kan påverkas av byggnation har stöd i gällande detaljplan och omfattande havsutsikt kommer att kvarstå även om denna
byggnation genomförs. Kommunen anser därför att det inte är motiverat att belägga fastigheterna framför med ytterligare restriktioner utöver vad den
gällande detaljplanen reglerar.
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Byggrätten för huvudbyggnaden på fastigheten ligger cirka 440 meter från strandlinjen och bakom fyra bostadsfastigheter. Fastigheten är obebyggd med
undantag för en gäststuga.

Befintlig utsikt som inte förändras av planförslaget.

År 2004 lämnades ett bygglov för en ny huvudbyggnad på Kebal 1:50 som i ansökan var helt och hållet placerades på prickmark. Byggnaden färdigställdes
dock aldrig och lovet har förfallit. Eftersom det inte finns någon huvudbyggnad på fastigheten har siktstudien utförts från den gällande byggrätten.

Det finns, enligt kommunens bedömning, inga förutsättningar att uppnå havsutsikt från den gällande byggrätten. Sikten från denna går rakt in i berget på
vänstra sidan om Båtviksvägen på väg ner mot planområdet. Det enda möjliga undantaget är om en byggnad kunde uppföras så det från övre våningsplan
går att se över berget, men i detta fall har siktpunkten kommit upp på en sådan höjd (cirka +32,5 meter, cirka 11 meter ovanför marknivån för de högst
belägna fastigheterna i denna eventuella siktlinje) att byggnader med en totalhöjd på 7,5 meter knappast innebär någon påverkan. Kommunen bedömer
därför att Kebal 1:50 inte påverkas av planförslaget på grund av minskad utsikt.

Utsikt från befintlig byggrätt

Siktlinjer från befintlig byggrätt
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Utsiktspåverkan från uterum på första våningsplan. Röd markering visar utsikt som försvinner i och med planförslaget.

Huvudbyggnaden på fastigheten ligger cirka 480 meter från strandlinjen och bakom fem bostadsfastigheter.

Befintlig utsikt som inte förändras av planförslaget. Siktlinjen går över byggnadsfri tomtmark både i gällande och föreslagen plan.

Utsikt som försvinner i och med planförslaget. Siktlinjen går över tomtmark (1:36) där byggrätten utökas.

Utsikten från Kebal 1:47 går över mark på bostadstomterna Kebal 1:50 och 1:33 som i gällande planer inte får bebyggas samt allmän platsmark. En del av
siktlinjen som har stöd i gällande detaljplan blockeras av huvudbyggnaden på Kebal 1:33. På Kebal 1:50 finns markarbeten för en påbörjat men ej färdigställd
huvudbyggnad där bygglovet har förfallit. Huvudbyggnaden på Kebal 1:33 är färdigställd men saknar ett giltigt bygglov då detta upphävdes år 2006.

På grund av områdets terrängförhållanden är havsutsikten från den första våningen från huvudbyggnaden på Kebal 1:47 begränsad till en smal ränna där
Båtviksvägen går ner till planområdet. En liten glimt av havet syns innan ön Syd-Långö tar vid. Från det övre våningsplanet (se foto på nästa sida) skymtar
havet bortom Syd-Långö. En smal strimma av vattnet mellan fastlandet och Syd-Långö syns över taket på huvudbyggnaden på Kebal 1:33.

Byggrätten på Kebal 1:33 har likt övriga fastigheter i planområdet utökats för att bättre kunna inrymma byggnadsvolymerna som medges i denna plan och
planändringen från 2001. En utökning av byggrätten på Kebal 1:33 innebär att den detaljplanemässigt säkerställda utsikten från Kebal 1:47 minskar.
Kommunen bedömer, med hänseende till det mycket stora avståndet mellan Kebal 1:47 och havet, denna påverkan som acceptabel då viss havsutsikt
kvarstår.

Siktlinjer från uterum på första våningen mot havet



Kebal 1:47

Utsikt från andra våningsplanet. Röd markering visar utsikt som försvinner i och med planförslaget. Blå markering visar befintlig utsikt som inte är säkerställd i gällande detaljplan.
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Utsiktspåverkan från uteplats framför huvudbyggnadens allrum. Röd markering visar utsikt som försvinner i och med planförslaget.

Huvudbyggnaden på fastigheten ligger cirka 270 meter från strandlinjen och delvis bakom tre bostadsfastigheter.

Befintlig utsikt som inte förändras av planförslaget. Siktlinjen går över byggnadsfri tomtmark och allmän mark både i gällande och föreslagen plan.

Utsikt som försvinner i och med planförslaget. Siktlinjen går över tomtmark (2:64) där byggrätten utökas.

Utsikten från huvudbyggnaden på Kebal 2:59 är omfattande och har stöd i gällande plan. Utsikten påverkas i planförslaget av en utökning av byggrätten för
Kebal 2:64. Kebal 2:64 har en mycket begränsad byggrätt i gällande plan och huvudbyggnaden är placerad helt och hållet på prickmark. Eftersom fastigheten
är liten (cirka 1000 kvadratmeter) bedömer kommunen det som rimligt att en större del av fastigheten kan bebyggas för att kunna utnyttja byggrätten detta
planförslag och planändringen från år 2001 medger.

Planförslaget innebär att en mindre del av havsutsikten från Kebal 2:59 försvinner. Kommunen bedömer dock denna påverkan som acceptabel sett till det
stora avståndet mellan fastigheten och strandlinjen, den begränsade utökningen av byggrätten på 2:64 (cirka 3 meter närmare vägen) och det faktum att en
mycket omfattande havsutsikt fortfarande kvarstår från Kebal 2:59.

Siktlinjer från uteplats framför allrum
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Granskningsutlåtande 
 

Hur samrådet har bedrivits 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2016-11-03 § 215 att genomföra ett samråd gällande rubricerat ärende. 
Planhandlingarna har varit utsända för samråd den 14 november till den 15 december 2016. Under 
samrådet inkom många synpunkter på regleringen av byggnaders utseende, tillåtna höjd, placering och 
exploateringsgrad. 
 

Hur granskningen har bedrivits 
Miljö- och byggnämnden godkände 2017-04-20 § 80 det reviderade förslaget för granskning. Planförslaget 
har varit utsänt för granskning den 15 juni till den 6 juli 2017. I det reviderade förslaget hade skillnaden i 
höjd mellan olika fastigheter tagits bort. I övrigt var förändringarna i förslaget små och många framförde 
kritik liknande vad som inkom under samrådet. 

 
 ____________________________________________________________________________  

Inkomna synpunkter 
Följande skriftliga synpunkter har kommit in till och med 2017-08-31 
 
Part Samråd Granskning 
1. Länsstyrelsen Inkom 2016 12-05 Inkom 2017-06-27 
2. Lantmäteriet Inkom 2016-12-15 Inkom 2017-06-16 
3. Statens Geotekniska Institut (SGI) Inkom 2016-12-15 Inkom 2017-07-04 
4. Bohusläns museum 

Samt komplettering 
Inkom 2016-12-07 
Inkom 2017-01-24 

 

5. Skanova Inkom 2016-11-28  
6. Kommunstyrelsen Inkom 2017-02-15 Inkom 2017-08-31 
7. Tekniska förvaltningen Inkom 2016-12-15 Inkom 2017-06-26 

samt 2017-07-06 
8. Socialdemokraterna i Strömstad  Inkom 2017-06-30 
9. Nya Moderaterna i Strömstad  Inkom 2017-07-05 
10. Strandskyddarna  Inkom 2017-07-04 
11. Anders Wilhelmsson och Katarina Wilhelmsson 

(lagfarna ägare av Kebal 1:17) 
Inkom 2016-12-05  

12. Maria Bylock Bergström (lagfaren ägare av  
Kebal 1:29) 

Inkom 2016-12-15 Inkom 2017-07-04 

13. Anders Lindberg (lagfaren ägare av Kebal 1:34) Inkom 2016-12-14  
14. Ingrid Olsson (lagfaren ägare av Kebal 1:35) Inkom 2016-12-13  
15. Jonas Georgsson (lagfaren ägare till ½ av  

Kebal 1:36) gm Sören Eriksson 
Samt komplettering 
 

Inkom 2016-11-28 
 
Inkom 2016-11-28 

Inkom 2017-07-04 
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 16. Gunilla Georgsson (lagfaren ägare till ½ av  
Kebal 1:36) gm Lars Georgsson 
Samt tillägg 

Inkom 2016-11-28 Inkom 2017-07-04 
 
Inkom 2017-07-06 

17. Trine Jacobsen (lagfaren ägare av Kebal 1:37) samt 
Morten D. Lie 

Inkom 2016-12-15  

18. Helene Engberg Skaara (lagfaren ägare av  
Kebal 1:39) 

Inkom 2016-12-15 Inkom 2017-07-06 

19. Thomas och Kersti Skrolsvik (lagfarna ägare av 
Kebal 1:40) 

Inkom 2016-12-14 Inkom 2017-07-06 

20. Jan och Lars Wogel (lagfarna ägare av Kebal 1:42) Inkom 2016-12-12 Inkom 2017-07-06 
21. Lars Nordén och Mai Vik (lagfarna ägare av  

Kebal 1:44) 
Samt separat yttrande från Lars Nordén 
Samt separat yttrande från Mai Vik 

Inkom 2016-12-12  
 
Inkom 2017-07-05 
Inkom 2017-07-05 

22. Daniela Ölmunger (lagfaren ägare av Kebal 1:45) Inkom 2016-12-14 Inkom 2017-07-04 
23. Åke och Katrine Letting (lagfarna ägare av  

Kebal 1:46) 
Inkom 2016-12-09  

24. Aadne Skolt (lagfaren ägare av Kebal 1:48) Inkom 2016-12-15  
25. Jonas och Louise Ekström (lagfarna ägare av  

Kebal 1:47) 
Inkom 2016-12-13 Inkom 2017-07-05 

26. Kjell Grengmark (lagfaren ägare av Kebal 1:50) och 
Barbro Grengmark 

Inkom 2016-12-15 Inkom 2017-07-05 

27. Hans Bergqvist (lagfaren ägare av Kebal 1:55) Inkom 2016-12-12  
28. Marie och Per Wogel (lagfarna ägare av Kebal 1:62) Inkom 2016-12-12  
29. Lena Marai och Per Lennart Ardelt (lagfarna ägare 

av Kebal 2:59) 
Inkom 2016-12-07 Inkom 2017-07-05 

30. Kebal ga:2 – Kebal Vägförening gm Per Thorsell Inkom 2016-12-14 Inkom 2017-07-06 
31. Kebal ga:10 – Båtvikens samfällighetsförening gm 

Anders Ekström 
Inkom 2016-12-06  

32. Elisabeth och Jan Resen (lagfarna ägare av  
Kebal 1:81 – inte med i fastighetsförteckning) 

Inkom 2016-12-13 Inkom 2017-07-06 

33. Per och Gunvor Thorsell (lagfarna ägare av Kebal 
1:92 – inte med i fastighetsförteckning) 

Inkom 2016-12-14 Inkom 2017-07-06 

34. Daniel Andersson (lagfaren ägare av Kebal 1:116 – 
inte med i fastighetsförteckning) 

Inkom 2016-12-14  

35. Louise och Maria Moosberg gm Sven Moosberg 
(lagfarna ägare av Kebal 2:39 – inte med i 
fastighetsförteckning) 

Inkom 2016-12-14  

36. Stein och Liv Rukin (lagfarna ägare av Kebal 2:68 – 
inte med i fastighetsförteckning) 

Inkom 2016-12-14  

37. Helena Sund (lagfaren ägare av Kebal 1:101 och 
1:109 samt ½ av Kebal 1:96) och Hans Norrström 
(lagfaren ägare till ½ av Kebal 1:96 – inte med i 
fastighetsförteckning) 

Inkom 2016-12-19  
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 Sammanfattning 
Ett stort antal synpunkter har inkommit i ärendet. Sammanlagt har 37 remissinstanser och enskilda parter 
yttrat sig i förslaget. Bland dessa ingår 13 av 19 fastighetsägare i planområdet, fem fastighetsägare i 
områdets närhet, sex fastighetsägare från andra delar av Kebalområdet och vägföreningen. 
 
Synpunkterna är övervägande negativa både angående detaljplanens utformning och själva beslutet att ta 
fram en ny detaljplan som av flera upplevs som onödig. Många av synpunkterna tar upp likartade frågor. 
Av dessa är de vanligaste: 
 

 Att kommunen inte har följt likställighetsprincipen 

 Att områdets karaktär borde bevaras 

 Att förslagets utökade byggrätter är oönskade 

 Att § 113 förordnandet i området inte borde tas bort 
 
Synpunkterna som berör likställighetsprincipen bottnar ofta i en uppfattning av att en del fastighetsägare 
får generösare byggrätter än andra. En del personer menar också att dessa skillnader beror på att miljö- 
och byggnämnden medvetet givit de sökande oskäliga fördelar på andra fastighetsägares bekostnad. 
 
Likställighetsprincipen i 2 kap. 2 § kommunallagen innebär att det inte är tillåtet att särbehandla vissa 
kommunmedlemmar eller grupper annat än på objektiva grunder. Kommunens verksamhet bör därför 
vara systematisk och rättvis. Däremot innebär inte likabehandlingsprincipen att alla kan förvänta sig 
samma reglering av sina fastigheter i en detaljplan. Att inte alla får samma minskning av prickmark på sina 
fastigheter innebär inte att likabehandlingsprincipen har frångåtts. Nämnden anser att bedömningen är 
objektivt grundad utifrån fastigheternas skilda terräng- och utsiktsförhållanden. 
 
Det finns inte heller något i likställighetsprincipen som innebär att alla i Kebalområdet måste få 
detaljplanens utökade rättigheter samtidigt. Miljö- och byggnämnden måste vid detaljplanering avgränsa 
planområdet och att det blir skillnad mellan den nya och de gamla planerna är naturligt eftersom en 
detaljplans syfte är att medge något nytt som inte tidigare var tillåtet. 
 
Synpunkterna på hanteringen av § 113 förordnandet bottnar ofta i missförstånd. Beskrivningen av 
förordnandet, som avser upplåtande av allmän mark till vägföreningen, var felaktig i samrådsförslaget. 
Detta har redigerats till granskningsförslaget. Detaljplanen innebär ingen förändring av förordnandet. 
Förordnandet kommer att upphöra att gälla automatiskt den 1 januari 2019 vare sig en ny detaljplan tas 
fram eller inte. 
 
Synpunkterna på utformningen av bestämmelserna som reglerar bebyggelsens utformning är mer öppen 
för hantering. Majoriteten av de som yttrat sig uttrycker på olika sätt att de ser positiva egenskaper i 
Kebalområdets befintliga bebyggelse och önskar att den får stöd i detaljplan. Det handlar bland annat om 
ett reglerat takvinkelintervall, oförändrad byggnadsarea, utformningsbestämmelser och en striktare 
reglering av placering än vad som föreslås. 
 
Många byggnader i Kebalområdet är av den typ som fastighetsägarna som lämnat in synpunkter 
efterfrågar. Det går samtidigt att hitta ett flertal byggnader i området som inte har dessa egenskaper och 
antingen är av modernare snitt eller avviker från gällande detaljplaner på andra sätt. De nyare byggnaderna 
i området har dock bidragit till att områdets karaktär delvis har förändrats. 
 
Med grund i detta och utifrån ambitionen i planändringen från 2001 och översiktsplaneringen om att göra 
området mer lämpat för helårsboende anser miljö- och byggnämnden planens övergripande utformning är 
motiverad. 
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 1. Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen bedömer att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas av Länsstyrelsen om 
den antas. 
 
Länsstyrelsen anser inte heller att strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser men har med 
anledning av Lantmäteriets yttrande också kommit till slutsatsen att det endast är det generella 
strandskyddet som inträder. Kommunen bör revidera planhandlingarna efter detta. Länsstyrelsen anser att 
det bör framgå i plankartan inom vilka delar strandskyddet återinträder. 
 
I övrigt har kommunen tillmötesgått de synpunkter Länsstyrelsen framförde under samrådsskedet gällande 
beskrivningen av 113 § förordnandets utgång den 1 januari 2019. 
 
Kommentar: Avståndet för det återinträdande strandskyddet har redan justerats på gransknings-
handlingens plankarta. Miljö- och byggnämnden medger dock att hanteringen är otydlig då 
planbeskrivningen fortfarande anger ett avstånd på 300 meter och ytan där strandskyddet återinträder inte 
har markerats. Antagandehandlingarna kommer att revideras enligt Länsstyrelsens synpunkter. 

 
 

2. Lantmäteriet 
Lantmäteriet hade i samrådsskedet synpunkter på utformningen av utfarten för Kebal 1:45 till allmän väg. 
Eftersom planen har enskilt huvudmannaskap ska allmän plats per definition upplåtas för 
gemensamhetsanläggningar. Då det inte går att upplåta en rätt för enskild fastighet på allmän platsmark är 
det gemensamhetsanläggningen Kebal ga:2 som behöver omprövas. Alternativt kan området fram till väg 
planläggas som kvartersmark. I båda fall krävs dock en omprövning av ga:n. Lantmäteriet önskade en 
redovisning av den avsedda lösningen i planbeskrivningen. 
 
Lantmäteriet har inte haft några synpunkter på kommunens hantering av utfartsfrågan i 
granskningsskedet. 
 
Kommentar: Miljö- och byggnämnden anser inte att det finns skäl att utöka Kebal 1:45. Den avsedda 
vägen är cirka 13 meter lång och bör enkelt kunna förvaltas av gemensamhetsanläggningen. 
Planhandlingarna reviderades inför granskningen enligt Lantmäteriets synpunkter med en inriktning på en 
omprövning av ga:n. Denna revidering har dock visat sig något bristfällig och kommer att ändras inför 
antagandet. 
 
I samrådsskedet framförde Lantmäteriet även mindre synpunkter gällande formuleringar i 
planbeskrivningen och utformningen av plan- och grundkartan. Dessa synpunkter har tillmötesgått och 
återkom inte under granskningsskedet. 
 
Lantmäteriet var även den remissinstans som uppmärksammade kommunen om att det generella 
strandskyddet endast återinträder inom 100 meter från strandlinjen. I granskningshandlingen har detta 
redigerats, men bestämmelsen där strandskydd upphävs för gata behöver förtydligas. Med den nuvarande 
bestämmelsen upphävs strandskydd även mer än 100 meter från strandlinjen där det alltså inte 
återinträder. 
 
Kommentar: Planhandlingarna kommer att justeras enligt Lantmäteriets synpunkt. 
 
 

3. SGI 
Ingen erinran 

 
 

  



Detaljplan för Kebal 1:38 m fl, Strömstads kommun 

 

 

 4. Bohusläns museum 
Planområdet ligger inte inom uttagen kommunal kulturmiljö eller inom något riksintresse för 
kulturmiljövården. Generellt brukar museets svar vara förbehållna utpekade värdefulla områden. De 
uppger dock att de uppmärksammats på att planen får konsekvenser för bebyggelsen på ett sätt som de 
upplever som olyckligt, och har därmed valt att yttra sig även om detta. 
 
Bohusläns museum bedömer att planen knappast kan anses syfta till att bevara de karaktärsvärden, 
åtminstone inte de som ligger i den befintliga bebyggelsen och att planen därmed knappast kan anses 
uppfylla sina angivna syften. Museet kan se värdet av att medge viss utvidgning av byggrätterna för äldre 
hus och i äldre byggnadsplaner men ser det som en mycket oroande tendens att fastigheter i kustnära 
lägen köps upp och bebyggs med stora bostadshus. Dessa bostadshus skiljer sig enligt museet ofta kraftigt 
från den bebyggelse som präglar den bohuslänska kusten och blir närmast dominerade i förhållande till 
den traditionella bebyggelsen.  
 
Museet ser en stor risk i att dessa nya byggnader i kustnära lägen kommer att bilda norm för all framtida 
bebyggelsen utmed kusten. Man anser att en sådan utveckling är mycket olycklig och att denna strider mot 
värnandet av vår kust och den miljö, ”Obrutna kusten”, som finns utpekat i MB § 4. 
 
Kommentar: Miljö- och byggnämnden delar inte museets bedömning. Planområdet består av en blandad 
bebyggelsestil som finns redovisad i planhandlingarna. I området finns allt från välbevarade äldre 
fritidshus, kraftigt ombyggda fritidshus och större moderna hus från 80-, 90- och 2000-talet. Liknande 
bebyggelsestruktur återfinns i stora delar av Kebalområdet i planområdets anslutning – ett område på cirka 
200 – 250 fastigheter. 
 
Miljö- och byggnämnden håller med om att äldre fritidshusområden kan ha ett bevarandevärde. Nämnden 
bedömer dock inte att bevarandevärdet i Kebalområdet är så stort på grund av den omfattande förändring 
som redan skett genom åren. De bevarandevärda fritidshusområdena museet beskriver bör i nämndens 
mening bestå av en sammanhållen bebyggelsekaraktär där en omfattande förändring ännu inte har skett. 
 
Utöver den förändring som redan skett i området vill miljö- och byggnämnden också peka på vilka 
förutsättningar den gällande detaljplanen ger. Gällande plan medger byggnader på 180 kvadratmeter med 
en byggnadshöjd på 4,7 meter och totalhöjd på 7,5 meter. Den tillåtna takvinkeln är mellan 27 och 35 
grader.  
 
Dessa planbestämmelser innebär att den föregående bebyggelsemiljön med mindre, lägre byggnader med 
flacka tak redan frångåtts. Byggnader enligt gällande detaljplan på 180 kvadratmeter med brant tak och 
hög fasad saknar koppling till dåtidens fritidshusbebyggelse i lika stor utsträckning som byggnader med 
modernare formspråk. Fastighetsägarna i området har i och med den gällande planen givits en utökad 
byggrätt och att frånta dem denna är inte rimligt.  
 
Ett sådant förfarande får också konsekvensen att de som ännu inte utnyttjat sin byggrätt förhindras att 
göra så enbart av anledningen att de önskade bygga senare än sin granne. Miljö- och byggnämnden anser i 
och med att den ovan beskrivna viljan att värna om bebyggelsemiljön saknar förankring till platsen. 
 
Vad som återstår att pröva är därmed förändringen från gällande detaljplan till planförslaget och hur detta 
påverkar landskapsbilden. Dessa består av en utökning av byggnadsarean med 20 kvadratmeter, en mer 
flexibel placering av byggnaderna och elimineringen av den undre tillåtna takvinkeln vilket möjliggör flacka 
och platta tak. För nämnden framstår det som givet att en utökning på 20 kvadratmeter och möjligheten 
till flackare tak kommer att ha en obetydlig påverkan på hur området upplevs från kusten.  
 
När det gäller placeringen hänvisar miljö- och byggnämnden till planbeskrivningen och plankartan, där 
placering på exponerade berghällar specifikt inte har tillåtits och en begränsning om tillåten utfyllnad och 
schaktning införts. Förändringen i placering sker i stort på mark som är i samma nivå som den vilken 
befintliga byggnader är placerad på och innebär därmed endast minimala förändringar i påverkan på 
landskapsbilden.  
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5. Skanova 
Ingen erinran 
 
 

6. Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnade i samrådsskedet ett yttrande där man ansåg att planförslaget borde bearbetas 
så att samtliga tomter ges likartade utbyggnadsmöjligheter. I granskningsskedet har Kommunstyrelsen 
inkommit med ett yttrande där man noterar att denna synpunkt i all väsentlighet tillgodosetts. 
 
Kommentar: Informationen noteras. 
 
 

7. Tekniska förvaltningen 
Ingen erinran 
 
 

8. Socialdemokraterna i Strömstad 
Socialdemokraterna är kritiska till att majoriteten inte genomfört en rivning av byggnaden på Kebal 1:33 
som saknar bygglov. Man anser att majoriteten inväntat preskriptionstidens utlöpande i oktober 2016 och 
att motivet till avvaktandet har varit en vilja att bekräfta byggnaden i planförslaget. 
 
Kommentar: Frågan om en rivning av huvudbyggnaden på Kebal 1:33 berör inte planarbetet. I 
detaljplanen prövas en lämplig byggrätt för fastigheten där utgångspunkten har varit att undersöka om 
befintlig byggnadsvolym kan medges. Miljö- och byggnämnden bedömer att byggrätten på Kebal 1:33 kan 
utformas på ett sätt som medger att den befintliga byggnaden kan medges utan att någon betydande 
olägenhet uppstår för grannar. 
 
Upplysningsvis genomfördes under 2016 en revision av kommunstyrelsens och nämndens hantering av 
rivningsärendet. I revisionen gjordes bedömningen att vare sig kommunstyrelsen eller miljö- och 
byggnämnden brustit i sitt ansvar. Den förhållandevis långa tidsutdräkten i ärendet var i huvudsak en följd 
av ett stort antal överklaganden. Den politiska majoriteten har dessutom under fyra mandatperioder under 
perioden 2004 – 2016 haft olika uppfattningar i frågan om rivning ska ske eller om ny detaljplan ska antas 
och bygglov beviljas för fastigheten Kebal 1:33. 
 
Partiet menar att förslaget saknar allmänintresse och inte heller är av intresse för de 17 fastigheter utöver 
Kebal 1:38 och 1:33 som medtagits i planområdet. Partiet är kritiskt till att övriga fastighetsägare inte 
tillfrågats om de ville ha en detaljplan. De anser också att det i första hand är dessa två fastighetsägares 
behov som tillgodosetts och att planen inte följer likabehandlingsprincipen. De menar att nämndens 
planbesked inte har följts i planarbetet annat än för Kebal 1:38 och 1:33 medan övriga delvis har fått 
försämringar eller marginella förbättringar. 
 
Kommentar: Planens allmänintresse ligger i att den tillåtna placeringen utformas så framförliggande 
fastigheter kan utnyttja gällande och föreslagna byggrätter för helårsboende mer funktionellt än vad som 
är möjligt enligt fritidshusplanerna från 1950-talet. 
 
Miljö- och byggnämnden kan konstatera att tolv av de nitton fastighetsägarna i området framfört kritik 
mot förslaget som inte har tillgodosetts. Att tillfråga samtliga fastighetsägare i ett område om de vill att en 
planändring ska genomföras innan dess ingår inte i en normal planprocess eftersom möjligheten till denna 
påverkan ges i samråds- och granskningsskedet. Beslutet om huruvida detaljplanen ska antas är i slutändan 
politiskt baserat på hur nämnden vill att området ska utvecklas. 
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 Likställighetsprincipen i 2 kap. 2 § kommunallagen innebär att det inte är tillåtet att särbehandla vissa 
kommunmedlemmar eller grupper annat än på objektiva grunder. Kommunens verksamhet bör därför 
vara systematisk och rättvis. Däremot innebär inte likabehandlingsprincipen att alla kan förvänta sig 
samma reglering av sina fastigheter i en detaljplan. Nämnden anser att bedömningarna i planförslaget är 

genomförda på objektivt grund utifrån fastigheternas skilda terräng- och utsiktsförhållanden. 
 
Miljö- och byggnämndens planbesked sätter en ram för detaljplanearbetet och är sällan möjligt för 
förvaltningen att följa ordagrant. Nämnden anser att planarbetet stämmer överens med nämndens vilja 
och hade om så inte varit fallet återremitterat planen vid de aktuella beslutstillfällena. 
 
Avslutningsvis anser Socialdemokraterna att kommunen nonchalerat domstolens beslut och att 
planarbetet bör avbrytas. 
 
Kommentar: Det framgår inte vilket domstolsbeslut Socialdemokraterna anser att miljö- och 
byggnämnden har nonchalerat. Miljö- och byggnämndens och kommunstyrelsens hantering av bygglovet 
för Kebal 1:33 kommenteras ovan. 
 
 

9. Nya Moderaterna i Strömstad 
Moderaterna vidhåller sina tidigare yrkanden att planarbetet ska avbrytas och menar att förslaget bryter 
mot likabehandlingsprincipen.  
 
Likställighetsprincipen i 2 kap. 2 § kommunallagen innebär att det inte är tillåtet att särbehandla vissa 
kommunmedlemmar eller grupper annat än på objektiva grunder. Kommunens verksamhet bör därför 
vara systematisk och rättvis. Däremot innebär inte likabehandlingsprincipen att alla kan förvänta sig 
samma reglering av sina fastigheter i en detaljplan. Nämnden anser att bedömningarna i planförslaget är 

genomförda på objektivt grund utifrån fastigheternas skilda terräng- och utsiktsförhållanden. 
 
Beslutet om att avbryta planarbetet är politiskt och bör därmed framföras i samband med 
nämndssammanträdet. 
 
Partiet anser att förslaget inte är av allmänt intresse utan enbart berör enskilda ekonomiska intressen för 
de som sökt om planändringen. Förslaget innebär enligt partiet en förmögenhetsökning för vissa 
fastighetsägare, främst beställarna av planen. Man menar också att förslaget vare sig följer nämndens 
planbesked eller kommunstyrelsens samrådsyttrande. 
 
Kommentar: Planens allmänintresse ligger i att den tillåtna placeringen utformas så framförliggande 
fastigheter kan utnyttja gällande och föreslagna byggrätter för helårsboende mer funktionellt än vad som 
är möjligt enligt fritidshusplanerna från 1950-talet. Det finns dock inget hinder för en kommun att ta fram 
en detaljplan där enskilda intressen också är framträdande. 
 
Förslaget innebär sannolikt en positiv effekt för de sökande. Detta är en vanlig konsekvens när en enskild 
part ansöker hos kommunen om en förändring. Miljö- och byggnämnden ansvarar då för att ta fram ett 
förslag som uppfyller ansökan och planbeskedet inom Plan- och bygglagens ramar. 
 
Miljö- och byggnämndens planbesked sätter en ram för detaljplanearbetet och är sällan möjligt för 
förvaltningen att följa ordagrant. Nämnden anser att planarbetet stämmer överens med nämndens vilja 
och hade om så inte varit fallet återremitterat planen vid de aktuella beslutstillfällena. 
 
Synpunkterna i kommunstyrelsens samrådsyttrande har tillgodosetts. 
 
Partiet är kritiskt till att hänsyn inte tagits till de kritiska yttranden som kom in under samrådet. Man anser 
också att förslaget strider mot egendomsskyddet, retroaktivitetsförbudet, objektivitetsprincipen samt 
proportionalitetsprincipen. 
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 Kommentar: Miljö- och byggnämnden kan konstatera att tolv av de nitton fastighetsägarna i området 
framfört kritik mot förslaget som inte har tillgodosetts. Det har dock varit svårt att tillmötesgå enskildas 
synpunkter då de ofta går emot nämndens inriktning för planarbetet eller är praktiskt svåra att genomföra. 
 
Resterande synpunkter om skydd eller principer har vid behov förankrats av lagstiftaren i plan- och 
bygglagen eller kommunallagen eller saknar tydlig koppling till planarbetet. Nya moderaterna har inte 
heller utvecklat på vilket sätt nämndens agerande skulle bryta mot de angivna principerna. 
 
 

10. Strandskyddarna 
Föreningen anser att redovisningen av strandskyddsfrågan är ofullständig. De anser att områdets 
naturmark i sin helhet ska behålla strandskydd upp till 300 meter från strandlinjen. Föreningen anser också 
att plankartan är svårtolkad i vart strandskyddet upphävs. 
 
Föreningen anser med ledning av ovan att strandskyddet inte bör upphävas på någon mark som är 
naturmark. 
 
Kommentar: För närvarande gäller inget strandskydd i området. När en ny detaljplan tas fram återinträder 
det generella strandskyddet inom 100 meter från strandlinjen. Det saknas därmed legala förutsättningar för 
kommunen att införa utökat strandskydd utöver detta avstånd. Inget strandskydd inom naturmark 
upphävs. 
 
Planförslaget kommer att kompletteras med en tydligare redovisning av var strandskyddet återinträder. 
  
 

11. Anders Wilhelmsson och Katarina Wilhelmsson (lagfarna ägare av Kebal 1:17) 
Fastighetsägarna ser inget skäl till att ta fram en ny detaljplan för området. De ser inte heller skälet till att 
strandskyddet inte upphävs i helhet för deras fastighet när så är fallet för alla andra fastigheter i 
planområdet.  
 
Fastighetsägarna menar att det strandskyddade området på deras tomt är brant och otillgängligt, och att 
strandskyddet i förslaget placeras så nära bostadshuset att hemfriden äventyras. De anser också ytan där 
strandskyddet inte upphävs är en del av den intima tomten och att det stora avståndet mellan fastigheten 
och strandkanten innebär att allmänheten också fortsättningsvis kan röra sig längs stranden. 
 
Kommentar: Miljö- och byggnämnden kan upphäva det återinträdande strandskyddet inom alla områden 
där det finns särskilda skäl för det. De särskilda skälen finns angivna i miljöbalken och är uttömmande, 
vilket innebär att det inte är möjligt att använda något motiv utöver vad som anges där. Ett upphävande 
får inte heller strida mot strandskyddets syften. 
 
Miljö- och byggnämnden bedömer inte att den del av Kebal 1:17 som ligger närmast vattnet är i 
anspråkstagen. Detta motiv har tillämpats för de övriga bostadsfastigheterna i området. De huvudsakliga 
motiven till detta är markens vildvuxna karaktär och avsaknaden av privatiserande byggnation. 
 
Miljö- och byggnämnden bedömer också att ett upphävande skulle stå i strid med strandskyddets syfte på 
grund av det korta avståndet mellan fastighetsgränsen och strandlinjen på cirka 6-7 meter. Även om 
marken enligt planförslaget inte får bebyggas får trots detta exempelvis altandäck och attefallshus 
uppföras. Om dessa placeras så pass nära strandlinjen skapar de en avhållande effekt som minskar 
allmänhetens möjlighet att passera fritt. 
 
Att strandskydd finns nära inpå bostadshuset innebär inte att hemfridszonen upphör. Eftersom 
strandskyddet också återinträder över naturmarken kommer bostadshuset i det här fallet ha strandskydd 
mot sin nordvästra fasad – ett betydligt kortare avstånd än den aktuella delen av 1:17. Det återinträdande 
strandskyddet berör också en höjdmässigt avskild del av fastigheten som ligger cirka fem meter lägre än 
tomtmarken kring bostadshuset. 
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 Fastighetsägarna vänder sig också mot utformningen av gatan närmast deras fastighet. Denna del av gatan 
är utformad som en vändplats vilket de inte anser är nödvändigt. De anser att man inte bör särskilja 
tillfarten från de till Kebal 1:43 och 1:44 eller 1:39 och 1:45. De anser också att gatumarkeringen är utförd 
på ett sätt som går emot naturliga hällmarksutsträckningar. 
 
Vidare anser fastighetsägarna att särskilt skydd måste ges till inkörning via hällmark till Kebal 1:17 och 
1:41. De menar att det är en mycket säregen del av området och att en mer tillgänglig infart skulle förändra 
karaktären dramatiskt. 
 
Kommentar: Den del av vägen som går fram till Kebal 1:17 och 1:41 är infart för fem fastigheter. På 
grund av höjdskillnader och vegetation har en utomstående svårt att uppfatta att vägen slutar abrupt utan 
vändplats. Vägen är också mycket smal – cirka 2,2 till 2,5 meter i sin nuvarande utformning. Eftersom det 
finns en tillgänglig yta mellan Kebal 1:17 och 1:41 har miljö- och byggnämnden därför valt att möjliggöra 
en vändplats. 
 
Det saknas utrymme mellan 1:43 och 1:44 för att kunna skapa en vändplats och sikten till 1:39 och 1:45 är 
så pass god att vägens utformning är tydlig. Dessa vägar leder också fram till färre fastigheter (tre och två) 
än den aktuella vägen. 
 
Omfattningen av hällmarksskydd är en avvägning mot de funktioner som möjliggörs. Inom 
bostadstomterna är ett reglerat skydd motiverat eftersom funktionen boende påverkas minimalt och en 
påverkan inte får gemensam nytta för området. Vändplatsen innebär däremot en gemensam nytta och kan 
vara svår att anlägga utan att beröra hällmarken. Detaljplanen avsätter dock endast en yta och ett 
eventuellt genomförande kan anpassas efter behov av vägföreningen. 
 
Fastighetsägarna ifrågasätter samrådshandlingens skillnad i byggnadshöjd mellan olika fastigheter. Denna 
synpunkt har tillgodosetts i granskningshandlingen. Ägarna anser också att det råder en stark obalans 
mellan föreslagen utvidgning av mark som får bebyggas mellan fastigheterna i området. De hävdar att det 
inte finns skäl att exempelvis särskilja deras fastighet från Kebal 1:38, men är för en restriktiv reglering 
som tar hela områdets karaktär i beaktande. 
 
Fastighetsägarna ser ingen anledning till att byggrätterna utökas då de menar att områdets karaktär av 
naturanpassad bebyggelse kommer att förändras. De vänder sig mot att varsamhets- och 
gestaltningsbestämmelser tas bort och anser att nya hus som byggts i strid mot gällande plan inte ska 
tillåtas utgöra norm i området. 
 
Kommentar: Regleringen av byggbar mark tar hänsyn till områdets karaktärsvärden. Detta har framför allt 
fått genomslag i att större sammanhängande berghällar inte tillåts att bebyggas. Även områden med stora 
höjdskillnader där byggnader hamnar i exponerade lägen har begränsats. På grund av fastigheternas olika 
egenskaper, där exempelvis sammanhängande berghällar och stora höjdskillnader saknar på Kebal 1:38, 
blir därmed omfattningen av byggbar mark olika. 
 
Områdets delvis naturanpassade bebyggelse saknar stöd i gällande detaljplan. Den gällande planen tillåter 
större och högre byggnader än de äldre sommarstugor som delvis finns i området. I och med att flera 
fastigheter utnyttjat sin nya byggrätt – även planenligt – skulle nya restriktiva bestämmelser slå ojämnt mot 
fastighetsägarna i området.  
 
Bestämmelsen om anpassning till områdets natur- och karaktärsvärden i den gällande planen är allt för 
diffus för att kunna tillämpas vid lovprövning och har därmed ingen praktisk effekt. Detta framgår bland 
annat av att byggnaden på Kebal 1:37, en stor och modern byggnad, i bygglovet har ansetts uppfylla dessa 
egenskaper. Miljö- och byggnämnden bedömer därför att det framför allt är den tillåtna placeringen som 
påverkar karaktären och att en generell utformningsbestämmelse vid det här laget är av mindre vikt. 
 
Fastighetsägarna anser också att 113 §-förordnandet inte bör ändras och att texten om förordnandet bör 
utgå ur planförslaget. 
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 113 § förordnandet förändras inte av planförslaget och upphör att gälla automatiskt den 1 januari 2019. På 
grund av de omfattande diskussionerna som uppstått om förordnandet anser miljö- och byggnämnden 
dock att det är motiverat att redogöra för det faktiska läget i planbeskrivningen. 
 
 

12. Maria Bylock Bergström (lagfaren ägare av Kebal 1:29) 
Fastighetsägaren har i samrådsskedet motsatt sig sänkningen av tillåten nockhöjd för hennes fastighet. 
Synpunkten har tillgodosetts i granskningshandlingen. 
 
Fastighetsägaren anser att förslaget innebär väsentliga nackdelar för hennes fastighet och anser att 
förslaget genomförts med ojämlik behandling mellan fastigheterna i området. Ägaren påpekar att 
prickmarken på hennes fastighet endast utökas minimalt och undrar vad motivet till de stora skillnaderna 
mellan fastigheterna är. Fastighetsägaren kräver ett liknande borttagande på sin fastighet i exempelvis den 
sydvästra delen av tomten. 
 
Kommentar: Regleringen av byggbar mark tar hänsyn till områdets karaktärsvärden och utsiktspåverkan. 
Detta har fått genomslag i att större sammanhängande berghällar inte tillåts att bebyggas. Även områden 
med stora höjdskillnader där byggnader hamnar i exponerade lägen har begränsats. Områden där en 
byggnad hade blockerat en annan fastighetsägares utsikt på ett oacceptabelt sätt har inte heller tillåtits att 
bebyggas. På grund av fastigheternas olika egenskaper blir därmed omfattningen av byggbar mark olika. 
 
Byggnation på delar av Kebal 1:29 skulle få en påverkan på havsutsikt för bakomliggande fastigheter 
(Kebal 1:44, 1:45, 1:39, 1:33 och 1:46) som om även andra fastigheter i deras siktlinjer bebyggdes skulle få 
en sammantaget oacceptabel påverkan. Det är dock riktigt påpekat av fastighetsägaren att det finns en 
mindre del i fastighetens södra hörn där byggnation inte innebär någon påverkan. Planen kommer att 
justeras inför antagandet för att tillgodose synpunkten. 
 
Fastighetsägaren vill att varsamhets- och karaktärsbestämmelserna i den gällande planen ska vara med i 
den nya planen. Hon undrar varför nya hus som inte följt planen gynnas medan de själva som följt den 
missgynnas. Ägaren anser också att befintliga allmänna grönområden bör säkerställas så att den vackra 
karaktären inte förfulas genom förtätning och ser inget skäl till att göra en ny plan för området förutom att 
tillgodose ett fåtal fastighetsägares önskemål. 
 
Fastighetsägaren anser även att bestämmelsen om markutfyllnad bör gälla på samma sätt för alla 
fastigheter i planområdet. 
 
Kommentar: Karaktärs- och varsamhetsbestämmelserna i den gällande planen är för generella för att 
kunna neka åtgärder vid bygglovsprövningar. Bestämmelserna står också i konflikt med de ökade 
byggrätter i yta, höjd och takvinkel som medgavs.  
 
En byggnadshöjd på 4,7 meter och en yta på 180 kvadratmeter är långt ifrån karaktären i ett äldre 
fritidshusområde. Takvinkeln ändrades också i den gällande planen till mellan 27 och 35 grader, vilket är 
brantare än vad som är vanligt för äldre fritidshus och innebar att flera byggnader redan vid ändringen år 
2001 blev planstridiga. Eftersom de befintliga byggnaderna i området nu har så olika karaktär anser miljö- 
och byggnämnden därför att det inte längre är lämpligt att styra bebyggelsen så specifikt med 
utformningsbestämmelser. 
 
Planförslaget innebär inte att någon naturmark tas i anspråk för att skapa nya tomter och all denna mark 
har säkerställts som allmän platsmark i förslaget. Planbestämmelsen om markutfyllnad gäller för samtliga 
bostadsfastigheter. 
 
Fastighetsägaren anser att den maximala byggnadsarean på 180 kvadratmeter bör vara kvar och att en 
ökning till 200 kvadratmeter är negativt för områdets karaktär på grund av den förtätning ökningen 
innebär. 
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 Kommentar: Miljö- och byggnämnden bedömer att en ökning med 20 kvadratmeter från 180 till 200, med 
som minst 1000 kvadratmeter stora tomter, innebär en försumbar effekt på känslan av täthet. Nämnden 
anser också att 200 kvadratmeter är en rimlig utnyttjandegrad för helårsboende. 
 
Vidare anser fastighetsägaren att det är fel att bara göra en ny detaljplan för bebyggelseområdet och att 
förutsättningarna för likabehandling skulle vara bättre om hela stugområdet inom Kebal 1:5 behandlades 
inom ramarna för ett gemensamt förslag. 
 
Kommentar: En av miljö- och byggförvaltningens uppgifter vid planläggning är att göra en detaljerad 
avgränsning av planområdet utifrån nämndens beslut. Miljö- och byggnämnden anser att det avgränsade 
området är tillräckligt stort för att en gemensam nytta ska uppstå samtidigt som förslaget inte blir 
ohanterligt omfattande. Kebalområdet består av mer än 200 fastigheter över vilka flera detaljplaner gäller 
och nämnden anser inte att delområdet kring stamfastigheten 1:5 är den mest relevanta avgränsningen för 
förslaget. 
 
Fastighetsägaren kräver också att texten om 113 §-förordnandet inte ska utgå ur planförslaget. 
 
113 § förordnandet förändras inte av planförslaget och upphör att gälla automatiskt den 1 januari 2019. På 
grund av de omfattande diskussionerna som uppstått om förordnandet anser miljö- och byggnämnden 
dock att det är motiverat att redogöra för det faktiska läget i planbeskrivningen. 
 
 

13. Anders Lindberg (lagfaren ägare av Kebal 1:34) 
Fastighetsägaren invänder mot avsaknaden av prickmark eller bestämmelse om minsta avstånd till 
tomtgräns mellan sin fastighet och Kebal 1:33. Vid den händelse att Kebal 1:33 bebyggs med en ny 
huvudbyggnad vill ägaren inte att den placeras i gräns mot hans fastighet och han ser också en risk med att 
en attefallsutbyggnad görs mot sin tomtgräns. 
 
Ägaren anser att det är onödigt att man tränger ihop bebyggelsen i ett område som detta med stora 
tomter. Ägaren menar att detta på sikt ändrar områdets karaktär till att bli mer likt ett villaområde med 
parhus och liknande. Det är viktigt för honom att minsta avstånd till tomtgräns förblir 4,5 meter som i 
gällande plan men att det inte spelar någon roll om detta regleras med en bestämmelse i text eller med 
prickmark. 
 
Kommentar: Vid utformningen av nya bestämmelser för området anser miljö- och byggnämnden att 
hänsyn måste tas till befintlig bebyggelse. Flera byggnader är redan idag placerade närmare än 4,5 meter 
från fastighetsgräns men bedöms av förvaltningen trots detta inte utgöra någon betydande olägenhet för 
grannar. Nämnden anser därför att de inte bör göras planstridiga i planförslaget. 
 
Alternativen blir utifrån detta bestämmelser om kortare avstånd till fastighetsgräns, prickmark mellan 
fastigheter eller ingen bestämmelse om avstånd. Ett kortare avstånd har inte bedömts som lämpligt 
eftersom byggnadens utformning får stor påverkan på olägenheten som uppstår. En sluten fasad innebär 
exempelvis en mindre påverkan än en med stora fönster.  
 
Prickmark har inte heller bedömts som lämplig då det inte heller löser denna problematik och även låser in 
nuvarande fastighetsindelning. En bestämmelse som anger att en närmare placering kräver godkännande 
av granne har inte heller bedömts som lämpligt då detta gör lovprövningen beroende av en tredje part. 
Det ska dock nämnas att prickmark har lagts till på delar av Kebal 1:33 och 1:34 för att bevara utsikt och 
berghällar, vilket delvis tillgodoser fastighetsägarens synpunkt. 
 
Miljö- och byggnämnden anser därför att det minsta tillåtna avståndet till fastighetsgräns inte bör regleras i 
planen och att detta istället bör hanteras i bygglovsskedet. I lovprövningen kan placeringens effekter bättre 
bedömas sammanvägt sett till hur grannar påverkas och vilket avstånd som behövs för att kunna sköta om 
fasaden från egen fastighet. 
 



Detaljplan för Kebal 1:38 m fl, Strömstads kommun 

 

 

 Vad gäller eventuella attefallstillbyggnader så behöver dessa inte följa planens bestämmelser och en 
reglering av minsta avstånd till fastighetsgräns får därmed ingen effekt på dessa. Däremot kräver de 
medgivande från berörd granne om de placeras närmare än 4,5 meter från fastighetsgränsen. 
 
Fastighetsägaren vill inte att någon del av Kebal 1:33 ska få bebyggas till en högre höjd än +24,8 meter. 
Ägaren menar att det inte är helt uppenbart vilken nivå som ska ligga till grund för beräkningen av höjden 
för byggnadsdelen närmast hans fastighet och att han inte kan acceptera att delen av Kebal 1:33 närmast 
hans fastighet tillåts bebyggas med den i samrådshandlingen föreslagna nockhöjden på 7,5 meter. 
 
(Som förtydligande kan nämnas att flera fastigheter i samrådsförslaget, däribland Kebal 1:33, reglerades 
med en plushöjd över nollplanet om de påverkade någons utsikt. Detta innebar en sänkning från den 
gällande totalhöjden på 7,5 meter. Övriga fastigheter ändrades från denna totalhöjd till en nockhöjd på 7,5 
meter. Just Kebal 1:33 reglerades med båda höjderna eftersom bara en del av fastigheten påverkade 
utsikten. Baserat på yttrandena i samrådet togs dessa regleringar bort och alla fastigheter har i 
granskningsförslaget samma högsta tillåtna totalhöjd som i gällande plan på 7,5 meter.) 
 
Kommentar: Planförslagets reviderade utformning innebär ingen ändring av den högsta tillåtna 
totalhöjden på 7,5 meter. Denna nivå räknas från höjden på marken invid byggnaden. Förslaget begränsar 
också den högsta tillåtna byggnadshöjden till 4,7 meter. Dessa höjder kan enligt miljö- och byggnämndens 
bedömning även accepteras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter beroende på andra förutsättningar 
som nivåskillnader, väderstreck och fasadutformning. Dessa frågor prövas i nämndens mening lämpligast i 
bygglovsskedet. 
 
Fastighetsägaren till att beskrivningen av byggnadskultur och gestaltning i gällande plan ska finnas kvar. 
Ägaren menar att det utan den finns en uppenbar risk att områdets karaktär förändras. Han anser också att 
detsamma gäller bestämmelsen om minsta tillåten takvinkel. 
 
Kommentar: Karaktärs- och varsamhetsbestämmelserna i den gällande planen är för generella för att 
kunna neka åtgärder vid bygglovsprövningar. Bestämmelserna står också i konflikt med de ökade 
byggrätter i yta, höjd och takvinkel som medgavs.  
 
En byggnadshöjd på 4,7 meter och en yta på 180 kvadratmeter är långt ifrån karaktären i ett äldre 
fritidshusområde. Takvinkeln ändrades också i den gällande planen till mellan 27 och 35 grader, vilket är 
brantare än vad som är vanligt för äldre fritidshus och innebar att flera byggnader redan vid ändringen år 
2001 blev planstridiga. Eftersom de befintliga byggnaderna i området nu har så olika karaktär anser miljö- 
och byggnämnden därför att det inte längre är lämpligt att styra bebyggelsen så specifikt med 
utformningsbestämmelser. 
 
Fastighetsägaren anser att bastutornet på Kebal 1:33 skymmer kvällssolen på sin fastighet och hävdar att 
detta inte hade varit fallet om man följt nu gällande detaljplan. Ett antagande av planförslaget skulle därför 
innebära en försämring för honom. Ägaren menar också att en byggnad på Kebal 1:33 som följer den 
föreslagna planen kommer att ha stor påverkan på deras sikt mot havet om den byggs längs tomtgränsen. 
 
Kommentar: Detaljplanens siktstudie har reviderats för att även inkludera en bedömning av hur utsikten 
från Kebal 1:34 påverkas. Som ett resultat av detta har en mindre del av prickmarken på Kebal 1:33 
utökats för att säkerställa utsikten från 1:34. Merparten av utsikten går dock över Kebal 1:46 och det 
reviderade planförslaget bedöms inte innebära någon betydande påverkan på utsikten från Kebal 1:34 
jämfört med gällande detaljplan. 
 
Det av fastighetsägaren omnämnda bastutornet är med ett par decimeters marginal placerad inom befintlig 
byggrätt och följer gällande höjdbestämmelser. Miljö- och byggnämnden anser därför att påverkan 
byggnadsdelen innebär får tålas av fastighetsägaren.  
 
Fastighetsägaren påpekar att redogörelsen om 113 § förordnandet i samrådshandlingen är felaktigt och 
anser att stycket bör tas bort ur planbeskrivningen eftersom förordnandet inte påverkas av förslaget. 
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 Kommentar: Beskrivningen av förordnandet har rättats till i granskningshandlingen. På grund av de 
omfattande diskussionerna som uppstått om förordnandet anser miljö- och byggnämnden dock att det är 
motiverat att redogöra för det faktiska läget i planbeskrivningen. 
 

 
14. Ingrid Olsson (lagfaren ägare av Kebal 1:35) 
Fastighetsägaren har i samråddskedet framfört kritik mot regleringen av höjd i förslaget där fastigheter 
som bedömdes påverka andras havsutsikt reglerades med plushöjd. Synpunkten har tillgodosetts i 
granskningsförslaget. 
 
Fastighetsägaren anser att planförslaget gynnar vissa på andras bekostnad på grund av att de bekostar 
planen och kräver att likställighetsprincipen ska följas. 
 
Kommentar: Likställighetsprincipen i 2 kap. 2 § kommunallagen innebär att det inte är tillåtet att 
särbehandla vissa kommunmedlemmar eller grupper annat än på objektiva grunder. Kommunens 
verksamhet bör därför vara systematisk och rättvis. Däremot innebär inte likabehandlingsprincipen att alla 
kan förvänta sig samma reglering av sina fastigheter i en detaljplan. Nämnden anser att bedömningarna i 
planförslaget är genomförda på objektivt grund utifrån fastigheternas skilda terräng- och 

utsiktsförhållanden. 
 
Fastighetsägaren kräver att siktstudien ska lyftas ur planen. Ägaren menar att den inte är objektivt 
genomförd och gynnar de som begärt planändringen. Hon menar att byggrätterna i dalen i den gällande 
planen lades tätt intill berget för att alla skulle ha utsikt även om byggnaderna är högre än befintliga 
byggnader. I siktstudien har man dock på Kebal 1:33 utgått från en plats långt utanför byggrätten på en del 
av en byggnad som saknar lov och dessutom är ålagd att rivas. Fastighetsägaren anser att en objektiv 
siktstudie bör utgå från befintlig byggrätt. 
 
Fastighetsägaren är också kritisk till hur Kebal 1:40:s utsikt över Kebal 1:38 hanteras i förslaget. Ägaren 
menar att Kebal 1:38 ges fördelar som innebär stora negativa konsekvenser för 1:40 och att ändringens 
påverkan på bakomliggande fastigheter har ignorerats. 
 
Fastighetsägaren anser också att kommunen bör fråga ägaren om tillstånd inför platsbesök för att inte göra 
sig skyldig till eventuellt hemfridsbrott. 
 
Kommentar: Siktstudien är ett sätt för miljö- och byggnämnden att tydligare redogöra för motiven bakom 
bedömningarna av förslagets påverkan på utsikten i området. Siktstudien har inför granskningen 
kompletterats med en skriftlig beskrivning av varje bedömning för att tydliggöra nämndens 
ställningstaganden. 
 
Motiven till regleringen av prickmark anges inte i den gällande detaljplanen. Siktstudien från Kebal 1:33 är 
utförd cirka 2,7 meter utanför befintlig byggrätt. Vid bedömningen av utsiktspåverkan har hänsyn tagits till 
att utsikten saknar planstöd och därmed har en större påverkan på fastighetens utsikt bedömts som 
acceptabel. 
 
Skälen för regleringen av Kebal 1:38 anges i siktstudien och i svaret till yttrandet från Kebal 1:40. 
 
Miljö- och byggförvaltningens handläggare har, när privata tomter beträtts, knackat dörr för att underrätta 
boende om det funnits tecken på att någon vistats i byggnaderna. Eftersom de flesta husen i området 
används som fritidshus har detta dock endast varit fallet ett fåtal gånger. Förvaltningens handläggare har 
vid myndighetsutövning rätt att beträda privata fastigheter. Miljö- och byggnämnden beklagar om 
informationen inte nått upp till den grad som önskas. 
 
Fastighetsägaren anser inte att planförslaget stämmer överens med planbeskedet och anser att bara de 
ändringar som behövs för att uppfylla detta ska föreslås. 
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 Kommentar: Miljö- och byggnämndens planbesked sätter en ram för detaljplanearbetet och är sällan 
möjligt för förvaltningen att följa ordagrant. Nämnden anser att planarbetet stämmer överens med 
nämndens vilja och hade om så inte varit fallet återremitterat planen vid de aktuella beslutstillfällena. 
 
Fastighetsägaren vill inte att gällande plans varsamhets- och gestaltningsbestämmelser ska tas bort. Ägaren 
anser att förslaget saknar sakliga skäl för att ta bort dessa och att områdets karaktär kommer att förändras 
om dessa inte bibehålls. 
 
Kommentar: Karaktärs- och varsamhetsbestämmelserna i den gällande planen är för generella för att 
kunna neka åtgärder vid bygglovsprövningar. Bestämmelserna står också i konflikt med de ökade 
byggrätter i yta, höjd och takvinkel som medgavs.  
 
En byggnadshöjd på 4,7 meter och en yta på 180 kvadratmeter är långt ifrån karaktären i ett äldre 
fritidshusområde. Takvinkeln ändrades också i den gällande planen till mellan 27 och 35 grader, vilket är 
brantare än vad som är vanligt för äldre fritidshus och innebar att flera byggnader redan vid ändringen år 
2001 blev planstridiga. Eftersom de befintliga byggnaderna i området nu har så olika karaktär anser miljö- 
och byggnämnden därför att det inte längre är lämpligt att styra bebyggelsen så specifikt med 
utformningsbestämmelser. 
 
Fastighetsägaren kräver också att förslaget ska kompletteras med en dagvattenutredning och hävdar att 
deras och andras fastigheter har utsatts för stora mängder dagvatten som orsakat skador på både fast och 
lös egendom. 
 
Kommentar: Miljö- och byggnämnden har inte bedömt att det är nödvändigt att ta fram en 
dagvattenutredning. En sådan ska enbart tas fram om det finns ett behov av det för att undersöka 
områdets lämplighet för bebyggelse. 
 
Kommunen har inte fått in några klagomål angående omfattande dagvattenproblem innan planarbetet 
påbörjades. De inkomna synpunkterna har inte heller redogjort för några specifika problemområden. 
Frågan har diskuterats med kommunens VA-avdelning och nämnden bedömer utifrån detta och de lokala 
terrängförhållandena att dagvattenhanteringen i området är löst på ett tillfredsställande sätt.  
 
Fastighetsägaren vill att prickmarken i förslaget ska justeras så att varje fastighet kan utnyttja sin byggrätt, 
dock inte mer än nödvändigt så att sikt från ovanliggande fastigheter inte påverkas mer än nödvändigt. 
Ägaren anser att utformningen av prickmarken på Kebal 1:35 är tillfredsställande men att den tas bort för 
mycket på vissa andra fastigheter i förslaget med konsekvensen att andras utsikt påverkas. Reduceringen 
kommer enligt ägaren också att inverka på områdets karaktär. 
 
Fastighetsägaren vill också att markuppfyllnad ska tillåtas av byggnadstekniska skäl. 
 
Kommentar: Eftersom en detaljplan inte ska reglera mer än vad som är nödvändigt har miljö- och 
byggnämndens utgångpunkt varit att prickmark endast ska användas där det finns sakliga skäl för det. 
Prickmark har i förslaget använts för att säkerställa områdets karaktär och fastigheters utsikt. 
Bedömningen av utsikten framgår av planens siktstudie och områdets karaktär säkerställs genom att 
sammanhängande hällmarker inte får bebyggas. 
 
Bestämmelsen om markuppfyllnad tillåter utfyllnad som behövs för att möjliggöra en lämplig 
grundläggning. 
 
Fastighetsägaren kräver att förslaget inte påverkar 113 § förordnandet som gäller för grönområdena inom 
Kebal 1:5. 
 
Kommentar: Planförslaget påverkar inte 113 § förordnandet som gäller i området. 
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 15. Jonas Georgsson (lagfaren ägare till ½ av Kebal 1:36) gm Sören Eriksson 
Fastighetsägaren var i samrådsförslaget kritisk till den sänkta nockhöjden som fastigheten hade reglerats 
med. Denna synpunkt har tillgodosetts i granskningshandlingen. 
 
Fastighetsägaren anser att planförslaget i första hand är utformat för att tillmötesgå samtliga önskemål från 
de sökande som bekostar planarbetet. Ägaren hävdar att huvudbyggnaderna på båda fastigheterna saknar 
laga kraftvunnet bygglov och är kritisk till att de sökande fått framföra synpunkter på detaljplanen redan 
innan samrådet medan de övriga sjutton fastighetsägarna inte gavs denna möjlighet. 
 
Kommentar: Huvudbyggnaden på Kebal 1:33 saknar laga kraftvunnet bygglov. Huvudbyggnaden på 
Kebal 1:38 har däremot ett laga kraftvunnet bygglov från 1960-talet, men byggnaden är inte uppförd på 
den plats som anges i bygglovet. 
 
Miljö- och byggnämnden har skrivit avtal om finansiering av planarbetet med ägaren av Kebal 1:38 som är 
sökande. Att en enskild sökande finansierar ett planarbete som denne har nytta utav är vanligt i 
detaljplanering. Det är också en del av normal planläggning att de sökande ges möjlighet att påverka 
planens utformning inom lagens ramar under tiden den tas fram. Berörda sakägare ges i detaljplaner 
möjlighet att påverka planens innehåll under samråd och granskning och ett tätare deltagande är ofta vare 
sig rimligt eller effektivt. 
 
Fastighetsägaren presenterar en omfattande beskrivning av hur han uppfattar att planförslaget har 
anpassats för att möjliggöra ett framtida bygglov för Kebal 1:33. I redogörelsen tar han bland annat upp 
hur han anser att kommunen bortsett från de bestämmelser som varit av nackdel för byggnaden och tagit 
med eller justerat de som är till byggnadens fördel. 
 
Fastighetsägaren menar att Kebal 1:33 är den byggnad som avviker mest från områdets karaktär och 
bifogar flera bilder på byggnaden i syfte att illustrera detta. Fastighetsägaren anser att det är betecknande 
att det inte finns någon bild på Kebal 1:33 i planbeskrivningen. 
 
Fastighetsägaren anser att ett genomförande av detaljplanen kan få förödande konsekvenser för hela 
Båtvikenområdet. Detta motiverar han med att de utökade byggrätterna skiljer sig markant från merparten 
av bebyggelsen och ger fastighetsägarna rätt att riva befintliga fritidshus och ersätta dem med byggnader 
likt den på Kebal 1:33. 
 
Ägaren menar att i terrängen väl anpassade fritidshus då kan ersättas med en byggnad med vilket 
fasadmaterial som helst, inklusive glas, och att det föreliggande förslaget på varje punkt eliminerar det som 
ansågs viktigt när den gällande planen fastställdes år 2001. Fastighetsägaren efterfrågar motiven till att ta 
bort gällande bestämmelser om takvinkel, utformning och dylikt. 
 
Fastighetsägaren anser vidare att planförslaget kommer att medge byggnation som kommer att te sig helt 
främmande i Båtvikenområdet och som inte kommer likna byggnationen i de planer kommunen hämtat 
inspiration från. Ägaren anser därför att de föreslagna planbestämmelserna faller på sin egen orimlighet 
och att det borde stå i strid mot all professionell planläggning att införa bestämmelser baserade på en enda 
byggnad uppförd utan hänsyn gällande bestämmelser. 
 
Fastighetsägaren anser inte att det finns någon annan byggnad i Kebalområdet som kan liknas vid den på 
Kebal 1:33 och att använda den byggnaden som mall för bestämmelserna kan enligt honom inte anses 
uppfylla kraven på god planläggning. 
 
Kommentar: Vid utformningen av bestämmelserna för det aktuella planförslaget har miljö- och 
byggnämnden tittat på hela Kebalområdets egenskaper. Bebyggelsen i området är mycket blandad och 
miljö- och byggnämnden anser därför att det inte finns skäl för att styra utformningen så detaljerat som 
görs i de gällande detaljplanerna. 
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 Karaktärs- och varsamhetsbestämmelserna i den gällande planen är för generella för att kunna neka 
åtgärder vid bygglovsprövningar. Bestämmelserna står också i konflikt med de ökade byggrätter i yta, höjd 
och takvinkel som medgavs i planändringen år 2001.  
 
Att befintliga fritidshus kan rivas och ersättas är mindre relevant eftersom samma möjlighet redan finns 
enligt den gällande planen. Planförslaget medger att de ersättande byggnaderna i så fall bland annat skulle 
få vara 200 kvadratmeter i stället för 180, ha flackare eller platta tak och tillåts en friare placering på 
fastigheten.   
 
En av miljö- och byggnämndens utgångspunkter i planarbetet har varit att försöka fånga upp de avvikelser 
från gällande plan som uppstått genom åren. Hänsyn har tagits till befintliga byggnader, däribland den på 
Kebal 1:33, under förutsättning att de i sig är lämpliga.  Miljö- och byggnämnden bedömer att byggnaden 
på Kebal 1:33 är lämplig och inte innebär någon betydande olägenhet för någon granne. Det finns därför 
inte några skäl till att inte medge en byggrätt för den befintliga byggnaden i planförslaget. 
 
Miljö- och byggnämnden anser att planbeskrivningen illustrerar området på ett tillfredsställande sätt. Ett 
fotografi på huvudbyggnaden på Kebal 1:33 kommer dock att införas i granskningshandlingen för att 
tillfredsställa fastighetsägarens önskemål. 
 
Fastighetsägaren saknar en redovisning av hur bebyggelseområdet i Kebal på cirka 200-250 fastigheter har 
inventerats inför utformningen av planbestämmelserna. Ägaren saknar också en motivering av vilka 
planbestämmelser från de gällande och närliggande planerna som är relevanta att använda och vilka som 
har valts bort. 
 
Kommentar: Miljö- och byggnämnden har utformat planbestämmelser som man anser är lämpliga för ett 
flexibelt helårsboende. En avvägning har gjorts mellan bestämmelser som är förenliga med den befintliga 
bebyggelsen, ger utökade möjligheter och som återfinns i närliggande detaljplaner. Området har 
inventerats genom en översiktlig arkivstudie och platsbesök tillsammans med stadsarkitekten. 
 
Fastighetsägaren vill veta varför ett litet hörn av Kebal 1:33 omfattas av prickmark om avsikten med 
planen är att se till att samtliga byggnader hamnar inom fastställd byggrätt. Ägaren spekulerar i att det 
beror på att avståndet till vägen är under 4,5 meter och undrar om detta inte då betyder att byggnadens 
hörn är beläget för nära vägen även i planförslaget. 
 
Kommentar: Detaljplanen är utformad med enligt grundprincipen med 4,5 meter brett byggnadsfritt 
område mot vägen. Efter fastighetsägarens påpekade har hörnet studerats i större detalj och miljö- och 
byggnämnden bedömer utifrån detta att även den befintliga byggnadens placering är acceptabel. 
Planhandlingarna har därför justerats så att även byggnadens hörn medges. 
 
Fastighetsägaren anser att planförslaget strider mot likabehandlingsprincipen. Som skäl anger han den 
underhandskontakt som skett i planarbetet och som besvaras ovan och den enligt honom ojämlika 
utökningen av byggrätter i planområdet. Fastighetsägaren anser inte heller att det är i linje med 
likabehandlingsprincipen att bortse från den utfyllnad som skett på Kebal 1:33 samtidigt som nya 
utfyllnader omöjliggörs i och med planförslaget. 
 
Fastighetsägaren citerar också ett mejl från förvaltningens chef rörande vikten av samma rättigheter för 
alla fastigheter och undrar om kommunen anser att uttalandet haft något inflytande över hur planarbetet 
har bedrivits. 
 
Fastighetsägaren vill också veta om skrivningen i planförslaget angående utfyllnad av mark innebär att det 
blir tillåtet att göra utfyllnader på flertalet andra fastigheter i området. 
 
Kommentar: Som förklaras ovan är en underhandskontakt mellan de sökande och förvaltningens 
handläggare en del av ett normalt planförfarande.  
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 Nämnden anser inte att regleringen av utfyllnader i området är i strid med likställighetsprincipen. 
Uppfyllnader som skett innan planens laga kraftvinnande kan inte göras retroaktivt otillåtna. 
Planbestämmelserna gäller från att planen vunnit laga kraft och tillämpas vid kommande ansökningar om 
marklov. Miljö- och byggnämnden kan inte ta ställning till den teoretiska frågeställningen kring utfyllnaden 
på Kebal 1:33 eftersom bestämmelsen medger utfyllnad som behövs för lämplig grundläggning. Denna 
bestämmelse gäller i hela planområdet och prövas lämpligast i bygg- eller marklov. 
 
Fastighetsägaren saknar motivering till varför byggrätten för Kebal 1:36 endast utökas marginellt. Enligt 
honom själv är dock den ursprungliga detaljplanen baserad på väl genomförda terrängstudier som hade 
avsikten att säkerställa utsikten från samtliga byggnader i dalgången. Den marginella ändringen av 
prickmarken gör det svårt att utnyttja den utökade byggrätten på fastigheten och det finns enligt ägaren 
anledning att tro att begränsningen grundar sig i en vilja att värna om utsikten från Kebal 1:33. 
Fastighetsägaren undrar varför samma hänsyn inte tagits när det gäller exempelvis Kebal 1:38 där 
byggnation enligt honom blockerar havsutsikten för bakomliggande fastigheter.  
 
Kommentar: Det huvudsakliga motivet till utformningen av byggrätterna har varit utsiktspåverkan. 
Byggrätterna har därför utökats successivt så att fastigheten närmast vattnet (1:35) givits den minsta 
utökningen och fastigheten längst upp (1:33) givits den största utökningen. Utformningen av byggrätterna 
som en diagonal innebär förbättrade möjligheter för bakomliggande fastigheter att få havsutsikt samtidigt 
som de också utökas.  
 
Utökningen är i stigande skala cirka 2,1 meter, 3,5 meter, 4 meter och 5,3 meter närmare vägen för 1:35, 
1:36, 1:46 och 1:33. En delförklaring till att ägaren av Kebal 1:36 inte får en praktisk möjlighet till att bygga 
ut sin huvudbyggnad är att den redan är placerad närmare vägen på prickmark än vad den gällande planen 
tillåter. Fastighetsägaren får däremot möjlighet att bygga till sitt hus åt nordost på ett sätt som gällande 
plan inte medger. 
 
Miljö- och byggnämnden har tagit hänsyn hur utformningen av Kebal 1:38 påverkar havsutsikten. Detta 
behandlas i svaret på synpunkterna från ägarna av Kebal 1:40. 
 
Fastighetsägaren saknar en redovisning av hur kommunen avser att hantera befintliga byggnader som även 
överskrider de nu föreslagna 200 kvadratmeterna tillåten byggnadsarea. Fastighetsägaren undrar också vad 
motivet till att ta bort mer prickmark än vad nämnden beslutade i planbeskedet. 
 
Fastighetsägaren vill också veta om det är kommunens uppfattning om man i efterhand kan lämna in 
bygganmälan och få startbesked och slutbesked om åtgärden redan är vidtagen. Han undrar också (i 
förhållande till kommunens skrivning om attefallsutbyggnad för Kebal 1:37) inom vilken del kommunen 
anser att denna rättighet kan inrymmas. 
 
Kommentar: En detaljplan ska inte reglera mer än vad som är nödvändigt. Den byggnad i planområdet 
som överskrider 200 kvadratmeter – Kebal 1:37 – har ett giltigt bygglov. Skrivningen om 
attefallsutbyggnad är enbart ett exempel på att en liknande byggnad bör kunna uppföras på fastigheten 
även i framtiden. Fastighetsägarens fråga om bygganmälan och dylikt saknar relevans för planförslaget.   
 
Fastighetsägaren anser att planens siktstudie är en nullitet eftersom den enligt honom i hög grad är ett 
enmansverk där planförfattaren på eget bevåg valt vilka punkter som ska illustreras. Fastighetsägaren drar 
slutsatsen att ägaren av Kebal 1:33 tillåtits ha stort inflytande på studien baserat på utformningen av de 
framförliggande byggrätterna. 
 
Fastighetsägaren anser också att siktstudien i vissa delar är helt inkonsekvent i det att den för Kebal 1:50 
enligt honom visar en sikttriangel från entrédörren på Kebal 1:33 och norrut, mot Kebal 1:50, och inte 
tvärt om. Fastighetsägaren undrar varför Kebal 1:47 och 1:50 inte har visats samma omtanke som 1:33 när 
det gäller utsikt. 
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 Siktstudien blir också enligt fastighetsägaren helt meningslös om någon fastighetsägare väljer att bygga en 
friggebod eller ett attefallshus. På samma sätt menar han att träd och annan vegetation i ett slag kullkastar 
hela syftet med siktstudien. 
 
Fastighetsägaren anser att ett stort antal rättsfall klarlagt att förlust av havsutsikt inte är en betydande 
olägenhet och att fastigheter med byggrätter bakom varandra innebär att alla inte kan ha havsutsikt. Han 
menar med stöd i detta att en mindre inskränkning av havsutsikten för Kebal 1:33 inte är en betydande 
olägenhet för den fastighetsägaren. 
 
Kommentar: Miljö- och byggnämndens utgångspunkt vid studien har varit att i första hand studera 
utsikten från en punkt i eller nära huvudbyggnadernas vardagsrum, allrum eller annat stort gemensamt 
rum. Andra punkter har valts om dessa rum inte haft en omfattande tillgång till havsutsikt. 
 
Det är riktigt att den inte är ett juridiskt dokument utan det är plankartan som reglerar vilken mark som 
får bebyggas. Studien har däremot varit ett verktyg för miljö- och byggförvaltningen för att utforma denna 
och redovisar också de bedömningar som gjorts. Siktstudien har därför en viktig kommunicerande roll på 
samma sätt som en illustrationskarta kan ha och nämnden anser att den bör ingå i planhandlingarna. 
 
Miljö- och byggnämnden anser att siktstudien också är relevant eftersom bebyggelse ofta är av mer 
permanent karaktär än vegetation och finns på samma sätt över hela året. Bygglovsbefriade byggnader får 
inte heller uppföras på ett sätt som medför en stor olägenhet och får därför inte heller en betydande 
påverkan på siktstudien. 
 
Miljö- och byggnämndens motiv framgår i siktstudien men sammanfattningsvis anser nämnden att Kebal 
1:47 ligger på ett för stort avstånd från havet för att det ska vara motiverat med en utformning som 
säkerställer all havsutsikt från fastigheten. Nämnden är enig med synpunkten från ägaren av Kebal 1:36 
om att rätten till utsikt avtar allt eftersom avståndet till havet och antalet grannar ökar. Detta har varit en 
del av bedömningen av hur utsikterna i området påverkas. 
 
Miljö- och byggnämnden bedömer inte att Kebal 1:50 har havsutsikt från sin gällande byggrätt. Siktstudien 
visar att utsikten från 1:50 består av ett berg och utgår från den fastighetens byggrätt. 
 
Fastighetsägaren redogör för sin uppfattning av hur beslutet om planbesked hanterats och frågar om 
varför beslutet togs i strid med plan- och bygglagen, om kommunens uppfattning är att ärendet blivit 
föremål för en normal beredning och om det saknar betydelse att övriga fastigheter i planområdet inte 
underrättades om förslaget i förväg. Fastighetsägaren efterfrågar motivet till den valda planavgränsningen. 
 
Fastighetsägaren vill också veta varför samrådshandlingarna inte var klara då nämnden fattade beslut om 
dem och varför byggnadsarean ökats till 200 kvadratmeter i strid med nämndens planbesked. 
 
Kommentar: Ett beslut om planbesked är vare sig specifikt formaliserat eller överklagningsbart eftersom 
det inte innebär några reella konsekvenser för andra än de sökande. Eftersom inhämtandet av synpunkter 
från berörda ingår i planprocessen tillfrågas inte dessa inför beslut om planbesked. 
 
En av miljö- och byggförvaltningens uppgifter vid planläggning är att göra en detaljerad avgränsning av 
planområdet utifrån nämndens beslut. Miljö- och byggnämnden anser att det avgränsade området är 
tillräckligt stort för att en gemensam nytta ska uppstå samtidigt som förslaget inte blir ohanterligt 
omfattande. 
 
Miljö- och byggnämndens planbesked sätter en ram för detaljplanearbetet och är sällan möjligt för 
förvaltningen att följa ordagrant. Nämnden anser att planarbetet stämmer överens med nämndens vilja 
och hade om så inte varit fallet återremitterat planen vid de aktuella beslutstillfällena. 
 
Fastighetsägaren ser det som självklart att alla fastigheter inom de gällande detaljplanerna har ett väsentligt 
intresse av förslaget. Ägaren undrar om kommunen, detta till trots, anser att sakägarförteckningen 
upprättats i enlighet med bestämmelserna i plan- och bygglagen. 
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 Kommentar: Miljö- och byggförvaltningen har hört ovanligt många då samtliga inom samma § 113-
område också underrättats om förslaget. Miljö- och byggnämnden bedömer att de fastigheter i 
Kebalområdet som ligger långt ifrån planområdet inte kan ses som sakägare. Miljö- och byggnämnden 
bedömer att alla berörda sakägare hörts under samrådet och granskningen. 
 
Fastighetsägaren har en karta över sin fastighet som är upprättad av Lantmäteriet. På den kartan är hela 
huvudbyggnaden utritad inom byggrätten. I planhandlingarna visas däremot huvudbyggnaden som att den 
ligger delvis utanför byggrätten. Fastighetsägaren vill därför veta vilket kartmaterial kommunen har använt 
när man ritat in byggrättsgränserna på dessa kartor i förslaget. 
 
Kommentar: Miljö- och byggförvaltningens handläggare har använt sig av de gällande plankartorna och 
digitalt upprättat kartmaterial. Fastighetsägarens karta tycks vara äldre och av lägre noggrannhet sett till 
huvudbyggnadens placering. 
 
Fastighetsägaren vill också veta varför det inte finns en dagvattenutredning eller bestämmelser om 
specifika krav på omhändertagande av dagvatten i planhandlingarna. Enligt ägaren avleddes tidigare 
dagvatten från Kebal 1:33 på ett sätt som skadade hans fastighet och han anser därför att det finns skäl att 
komplettera förslaget med en bestämmelse som förhindrar fastighetsägare att avleda dagvatten till annan 
tomt. 
 
Kommentar: Miljö- och byggnämnden har inte bedömt att det är nödvändigt att ta fram en 
dagvattenutredning. En sådan ska enbart tas fram om det finns ett behov av det för att undersöka 
områdets lämplighet för bebyggelse. 
 
Fastighetsägarens specifika önskade planbestämmelser är onödiga då detta redan är reglerat i annan 
lagstiftning. 
 
I övrigt ställer fastighetsägaren ett stort antal frågor och framför en mängd allmänna synpunkter. De 
frågor som inte är av allmän karaktär besvaras direkt eller indirekt i svaren ovan. Frågorna innehåller inte 
heller, utöver vad som tagits med ovan, krav på att planen i någon mån ska förändras. 
 
 

16. Gunilla Georgsson (lagfaren ägare till ½ av Kebal 1:36) gm Lars Georgsson 
Fastighetsägaren var i samrådsförslaget kritisk till den sänkta nockhöjden som fastigheten hade reglerats 
med. Denna synpunkt har tillgodosetts i granskningshandlingen. 
 
Fastighetsägaren anser att planarbetet aldrig borde ha påbörjats. Hon menar att det saknar en hållbar 
motivering och bryter mot grundläggande delar av regeringsformen, plan- och bygglagen och 
kommunallagen avseende allmänt intresse och likabehandling. Fastighetsägaren redogör även för 
sökandens försök att få de övriga i planområdet att medfinansiera planen och upplever att hon är 
medtagen som en handelsvara. 
 
Fastighetsägaren anser att motiveringen för planområdets avgränsning är bristfällig och att förslaget inte är 
av allmänt intresse. Ägaren frågar om kommunen använt sig av planmonopolet på det sätt som lagstiftaren 
avsett och är också kritisk till att ingen av de berörda informerats i förväg om kommunens planer. 
Fastighetsägaren menar också att nämndens ledamöter fått ta del av ett förslag som presenterades utan 
föregående beredning. 
 
Fastighetsägaren anser att de två sökande som bekostar planförslaget har fått avsevärda fördelar jämfört 
med övriga i planområdet och finner att detta är oacceptabelt. Ägaren anser att detta framgår både i 
planens utformning och i mejlväxling mellan sökanden och kommunen. 
 
Fastighetsägaren antyder också att de sökande har köpt sig till en särbehandling av kommunen. Hon 
påpekar att de inte är skrivna i kommunen och att de skriftligt begärt att information om deras finansiering 
av planen inte ska vidarebefordras till de resterande fastighetsägarna.  
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 Fastighetsägaren anser att kommunstyrelsens samrådsyttrande stöder hennes uppfattning. Hon anser att 
principen att någon betalar för en ny plan och då får inflytande på sina grannars egendom vare sig är laglig 
eller acceptabel och att förslaget bör rensas av alla inslag av särbehandling. 
 
Kommentar: Miljö- och byggnämnden har skrivit avtal om finansiering av planarbetet med ägaren av 
Kebal 1:38 som är sökande. Att en enskild sökande finansierar ett planarbete som denne har nytta utav är 
vanligt i detaljplanering. Kostnaden faktureras löpande enligt den tid som läggs på planarbetet. Sökanden 
är i sin tur fri att söka egna finansieringslösningar om denne så önskar. 
 
Förslaget innebär sannolikt en positiv effekt för de sökande. Detta är en vanlig konsekvens när en enskild 
part ansöker hos kommunen om en förändring. Miljö- och byggnämnden ansvarar då för att ta fram ett 
förslag som uppfyller ansökan och planbeskedet inom Plan- och bygglagens ramar. 
 
Planens allmänintresse ligger i att den tillåtna placeringen utformas så framförliggande fastigheter kan 
utnyttja gällande och föreslagna byggrätter för helårsboende mer funktionellt än vad som är möjligt enligt 
fritidshusplanerna från 1950-talet. Det finns dock inte något hinder för en kommun att ta fram en 
detaljplan som även behandlar enskilda intressen. Miljö- och byggnämndens uppfattning är att gällande 
lagstiftning följts. Huruvida någon är skriven i kommunen eller inte påverkar inte nämndens bedömning. 
 
En av miljö- och byggförvaltningens uppgifter vid planläggning är att göra en detaljerad avgränsning av 
planområdet utifrån nämndens beslut. Miljö- och byggnämnden anser att det avgränsade området är 
tillräckligt stort för att en gemensam nytta ska uppstå samtidigt som förslaget inte blir ohanterligt 
omfattande. 
 
I kommunstyrelsens granskningsyttrande lämnas inga synpunkter på planens utformning. 
 
Fastighetsägaren anser att planförslaget inte följer nämndens planbesked och vill veta om förvaltningen 
har mandat att frångå detta utan ett formellt beslut från nämnden. Hon vill också veta om ledamöterna i 
nämnden noterat att invändningarna från de boende i området rör planens utformning och inte själva 
beslutet att ta fram en ny detaljplan och menar att en utformning i enlighet med planbeskedet inte hade 
stött på detta motstånd. 
 
Fastighetsägaren anser också att kommunen har frångått likabehandlingsprincipen genom att utan 
föregående beredning besluta om att påbörja planarbetet utan att informera majoriteten av de berörda 
fastighetsägarna. Hon är också kritisk till att de sökande medverkat på möten som de övriga 
fastighetsägarna inte varit med på och få hade tid att vara med vid informationsmötet i planarbetets 
uppstart.  
 
Kommentar: Miljö- och byggnämndens planbesked sätter en ram för detaljplanearbetet och är sällan 
möjligt för förvaltningen att följa ordagrant. Nämnden anser att planarbetet stämmer överens med 
nämndens vilja och hade om så inte varit fallet återremitterat planen vid de aktuella beslutstillfällena. 
De inkomna synpunkterna har riktats både mot planens utformning och att planen i grunden är onödig.  
 
Eftersom inhämtandet av synpunkter från berörda ingår i planprocessen tillfrågas inte dessa inför beslut 
om planbesked. Det är också en del av normal planläggning att de sökande ges möjlighet att påverka 
planens utformning inom lagens ramar under tiden den tas fram. Berörda sakägare ges i detaljplaner 
möjlighet att påverka planens innehåll under samråd och granskning och ett tätare deltagande är ofta vare 
sig rimligt eller effektivt. 
 
Fastighetsägaren anser också att siktstudien tillåtits styra utformningen av planen på ett sätt som innebär 
att den ger avsevärda fördelar för de sökande som betalar för planen samtidigt som andra missgynnas. 
Enligt fastighetsägaren framgår detta tydligt av själva siktstudien och mejlväxling mellan kommunen och 
de sökande. 
 
Kommentar: Miljö- och byggnämndens motiv framgår i siktstudien men sammanfattningsvis anser 
nämnden att rätten till utsikt avtar allt eftersom avståndet till havet och antalet grannar ökar. En mer 
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 omfattande beskrivning av hur miljö- och byggnämnden resonerat kring utsiktspåverkan rörande Kebal 
1:33 och 1:38 framgår i den och i svaret på synpunkterna från den andre ägaren av Kebal 1:36 ovan.  
 
Fastighetsägaren framförde också synpunkter i underhandskontakt mellan samråd och granskning gällande 
utformningen av sin byggrätt i förhållande till utsiktspåverkan som har tillgodosetts. Det framgår inte om 
fastighetsägaren önskar någon annan specifik utformning av sin fastighets byggrätt i förhållande till 
utsiktspåverkan. 
 
Fastighetsägaren vill också veta om miljö- och byggnämnden har insett att förslaget innebär en enligt 
henne avsevärd och ojämlik förändring av fastighetsvärdet för de nitton fastigheterna i området. Hon vill 
också veta om nämnden är medveten om att detta kan värderas och ligga till grund för skadeståndskrav 
från dessa missgynnade fastighetsägare. 
 
Fastighetsägaren påpekar att tolv av nitton fastighetsägare i området på olika sätt uttryckt kritik mot 
förslaget. Hon menar att detta betyder att 92,3 % av de närboende är emot detaljplanen och vill veta hur 
stor majoritet kommunen anser behövs för att man ska ta hänsyn till synpunkter. 
 
Kommentar: Miljö- och byggnämnden kan konstatera att tolv av de nitton fastighetsägarna i området 
framfört kritik mot förslaget som inte har tillgodosetts. Beslutet om huruvida detaljplanen ska antas är 
dock i slutändan politiskt baserat på hur kommunen vill att området ska utvecklas. 
 
Miljö- och byggnämnden bedömer inte att detaljplanen ger grund för ersättning enligt plan- och 
bygglagen. Eventuella civilrättsliga anspråk är inte en del av planprocessen. Det är dock i nämndens 
mening en normal konsekvens att fastigheter i ett planområde kan få olika värdestegring till följd av 
likvärdigt tillämpade planbestämmelser om de har olika förutsättningar. 
 
Fastighetsägaren vill veta om nämnden funderat över att planförslaget kan uppfattas som domstolstrots i 
och med att det möjliggör ett bygglov för den rivningsförelagda byggnaden på Kebal 1:33. Hon undrar om 
nämnden i så fall är beredd att ta en ny diskussion i denna fråga i den omfattande överklagningsprocess 
som i så fall kommer att följa. 
 
Kommentar: Planförslaget hanterar inte frågan om huruvida byggnaden på Kebal 1:33 ska rivas eller inte 
direkt. Miljö- och byggnämnden bedömer dock att preskription inträtt för byggnaden och att det därför 
saknas legala förutsättningar för att tvinga fram en rivning. Frågan om byggnaden ska rivas eller om en ny 
byggrätt för fastigheten ska prövas med en ny detaljplan har varit en politisk fråga där nämnden bedömer 
att lagstöd tidigare funnits för båda alternativen. 
 
Fastighetsägaren betraktar planförslaget som ett rent rättsövergrepp från kommunens sida. Om planen 
antas kommer hon att överklaga den och dessutom få prövat om de ledamöter som står bakom planen 
begår ett lagbrott när de enligt henne fattar beslut med stora konsekvenser utan att kontrollera om deras 
tidigare beslut har följts. Fastighetsägaren påpekar också att planprocessen mött stora protester från 
oppositionen och flera berörda. 
 
Kommentar: Synpunkten noteras. Fastighetsägaren är fri att driva dessa processer enligt egen uppfattning. 
 
Fastighetsägaren undrar varför man i planbeskrivningen anger att bebyggelsen i området inte följer de 
gällande byggnadsplanerna från 1950- och 60-talet. Ägaren påpekar att kommunen införde nya 
planbestämmelser år 2001 och har beviljat ett 40-tal bygglov med stöd i dessa och undrar om dessa 
bygglov därmed är felaktiga. 
 
Kommentar: Det fullständiga läget för de gällande planerna i området redogörs på sidan tre i 
planbeskrivningen. Planändringen från år 2001 gäller mycket riktigt. 
 
Fastighetsägaren saknar en dagvattenutredning i planförslaget och anser att en sådan borde återinföras. 
Hon hävdar att en sådan i plan- och bygglagen föreslås ingå i allt planarbete och frågar sig om utredningen 
blev för dyr för att tas fram. 
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Kommentar: Miljö- och byggnämnden har inte bedömt att det är nödvändigt att ta fram en 
dagvattenutredning. En sådan ska enbart tas fram om det finns ett behov av det för att undersöka 
områdets lämplighet för bebyggelse. 
 
Fastighetsägaren är positiv till att planens syfte är att bevara områdets natur- och karaktärsvärden. Ägaren 
är däremot kritisk till att bestämmelserna om varsamhet och byggnadskultur från den gällande planen inte 
finns med i förslaget. Ägaren påpekar att många berörda efterfrågat bestämmelserna både vid 
planändringen år 2001 och i det nu aktuella förslaget. 
 
Kommentar: Karaktärs- och varsamhetsbestämmelserna i den gällande planen är för generella för att 
kunna neka åtgärder vid bygglovsprövningar. Bestämmelserna står också i konflikt med de ökade 
byggrätter i yta, höjd och takvinkel som medgavs. På grund av detta och den blandade 
bebyggelsekaraktären i Kebalområdet anser miljö- och byggnämnden att det därför inte längre finns skäl 
för att försöka styra bebyggelsen i så stor detalj.   
 
Fastighetsägaren vill veta hur kommunen tänker när de vill upphäva det existerande strandskyddet, som 
med god marginal omfattar samtliga fastigheter i planområdet, och samtidigt föreslår utvidgade byggrätter. 
 
Fastighetsägaren anser att planens beskrivning av strandskyddet är svårt att förstå. Hon påpekar att det i 
planbeskrivningen står att det aldrig funnits strandskydd i området men att det återinträder inom 300 
meter när en ny detaljplan tas fram. Ägaren undrar om strandskyddet inte då borde inträtt redan vid 
planändringen år 2001. 
 
Fastighetsägaren anser att det är självklart att all naturmark inom 300 meter från strandlinjen även 
fortsättningsvis ska vara strandskyddad och att det tydliggörs vad som omfattas av strandskydd. 
 
Kommentar: Det finns inget strandskydd inom planområdet. När planändringen från år 2001 togs fram 
inträdde inte strandskydd när nya detaljplaner upprättades för ett område, men så är numera fallet efter en 
lagändring. Strandskyddet inträder till ett avstånd av 100 meter men miljö- och byggnämnden håller med 
om att beskrivningen i planen är otydlig. Detta kommer att förtydligas inför antagandet. 
 
Miljö- och byggnämnden anser att strandskyddet bör upphävas inom merparten av de privata 
bostadstomterna och vägmarken då denna mark redan är ianspråktagen. 
 
Fastighetsägaren anser att kommunens ambition om att göra området mer lämpat för helårsboende saknar 
trovärdighet. Ägaren anser att majoriteten av de boende i området har förklarat sig nöjda med planerna 
från 2001 och vill veta vad som underlättas av det nya förslaget då hennes familj inte kan se dessa fördelar. 
 
Fastighetsägaren är kritisk till kommentaren i planbeskrivningen om att planens bestämmelser är tänkta att 
vara en utgångspunkt vid framtida planändringar i Kebalområdet. Hon undrar om det verkligen är särskilt 
lämpligt att välja ut ett antal existerande fastigheter inom strandskyddat område för att göra en plan som 
ska bilda mönster för bebyggelsen längre in i området. 
 
Ägaren är också kritisk till kommunens påstående att områdets karaktär redan är förändrad. Hon menar 
att det bara är två hus i området som inte har följt gällande varsamhetsbestämmelser. Ett av dessa hus är 
byggnaden på Kebal 1:33 och det andra är det på Kebal 1:37 som fastighetsägaren menar fått en lagstridig 
dispens för sin yta. Fastighetsägaren anser att övriga hus som byggts till har gjorts så i traditionell stil enligt 
gällande plan. Hon anser därför att det enbart är kommunen som vållat till förändringen och att det inte 
borde läggas till last för att förändra och fördärva området i grunden.  
 
Fastighetsägaren anser att kommunen borde bevara den genuina bohuslänska naturen i området som var 
anledningen till att hon flyttade till området 2006 (alternativt som ombudet flyttade till området, det är 
oklart om ombudet uttalar sig för egen räkning eller för fastighetsägaren i stycket). Hon kräver därför att 
varsamhetsbestämmelserna behålls i det nya planförslaget och anser att planförslagets bestämmelser och 
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 exploateringsgrad leder till att området kommer kännas som vilket villaområde som helst i en svensk 
småstad. 
 
Fastighetsägaren vill också veta varför den nyanlände planarkitekten ges tolkningsföreträde i frågan om 
byggnadskultur framför de tolv boende i området som uttryckt en vilja om att behålla dessa bestämmelser. 
Till skillnad från planarkitekten menar fastighetsägaren att dessa också har stöd i sin uppfattning från 
Bohusläns museum. 
 
Kommentar: Miljö- och byggnämnden baserar sin bedömning på förvaltningens yrkeskompetens och av 
förvaltningen genomförda platsbesök. Nämnden delar inte Bohusläns museums bedömning av områdets 
värden och anser att museet dragit förhastade slutsatser baserat på otillräcklig information och 
lokalkunskap. 
 
I planområdet finns moderna hus, hus från de senaste årtiondena, ombyggda fritidshus, ursprungliga 
fritidshus och äldre byggnader. Detta förhållande upprepar sig i stora delar av Kebalområdet. Även om de 
mest moderna husen inte är i majoritet är de en ofrånkomlig del av bebyggelsen.  
 
Miljö- och byggnämnden anser att bebyggelsemiljön i området är ett resultat av de bristfälliga gällande 
detaljplanerna men även ett uttryck för vad fastighetsägarna faktiskt önskat att bygga. Då nämnden som 
ovan beskrivs anser att varsamhetsbestämmelserna spelat ut sin roll anser man att en mer flexibel 
helhårsbebyggelse bör möjliggöras i området på ett planenligt sätt. 
 
Fastighetsägaren är mycket kritisk till förvaltningens bedömning av utsiktspåverkan för raden av 
fastigheter som består av Kebal 1:33, 1:46, 1:36 och 1:35. Ägaren anser att förvaltningen har tagit för stor 
hänsyn till den utsikt som Kebal 1:33 i hennes mening tillskansat sig olagligt. Hon menar att byggnaden på 
Kebal 1:33 blockerar en grannes utsikt och att fastighetsägaren då menade att det inte fanns ett grönt stråk 
att ta hänsyn till, men att kommunen nu verkar vilja ta hänsyn till just ett sådant stråk för att skydda 
utsikten från 1:33.  
 
Fastighetsägaren menar att följden av denna reglering blir att Kebal 1:33 garanteras en generös byggrätt 
medan de tre framförliggande fastigheterna endast får bebyggas närmast den mörka bergsfoten. Ägaren 
uppfattar detta förfarande som lagstridigt och nästan obegripligt provocerande. Hon anser att 
svårigheterna att innefatta byggnaden i en plan är avsevärda och påpekar att den fortfarande saknar 
bygglov och slutbevis. Fastighetsägaren frågar sig vilken verklighetsuppfattning kommunens planavdelning 
har. 
 
Fastighetsägaren refererar till ett stycke i den gällande planen där det anges att en fastighetsägare normalt 
sett får tåla utsiktsstörningar i ett tätbebyggt område. Hon menar att dessa bestämmelser funnits sedan 
området exploaterades för 60 år sedan och aldrig har ifrågasatts. 
 
Fastighetsägaren kräver också att siktstudien lyfts ur planförslaget eftersom det inte är ett juridiskt 
bindande dokument. 
 
Kommentar: Det huvudsakliga motivet till utformningen av byggrätterna har varit utsiktspåverkan. 
Byggrätterna har därför utökats successivt så att fastigheten närmast vattnet (1:35) givits den minsta 
utökningen och fastigheten längst upp (1:33) givits den största utökningen. Utformningen av byggrätterna 
som en diagonal innebär förbättrade möjligheter för bakomliggande fastigheter att få havsutsikt samtidigt 
som de också utökas.  
 
Utökningen är i stigande skala cirka 2,1 meter, 3,5 meter, 4 meter och 5,3 meter närmare vägen för 1:35, 
1:36, 1:46 och 1:33. En delförklaring till att ägaren av Kebal 1:36 inte får en praktisk möjlighet till att bygga 
ut sin huvudbyggnad är att den redan är placerad närmare vägen på prickmark än vad den gällande planen 
tillåter. Fastighetsägaren får däremot möjlighet att bygga till sitt hus åt nordost på ett sätt som gällande 
plan inte medger. 
Det är riktigt att den inte är ett juridiskt dokument utan det är plankartan som reglerar vilken mark som 
får bebyggas. Studien har däremot varit ett verktyg för miljö- och byggförvaltningen för att utforma denna 
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 och redovisar också de bedömningar som gjorts. Siktstudien har därför en viktig kommunicerande roll på 
samma sätt som en illustrationskarta kan ha och nämnden anser att den bör ingå i planhandlingarna. 
 
Fastighetsägaren saknar också en bedömning av hur utformningen av byggrätten för Kebal 1:38 påverkar 
grannarna. Hon anser att planarbetet med all tydlighet är inriktad på att ge denna fastighet maximal 
utdelning i den plan de betalar för. Ägaren menar också att huvudbyggnaden på Kebal 1:38 helt saknar 
bygglov och att det därför inte finns något bygglov att ”rätta till” som nämndens planbesked anger. 
 
Fastighetsägaren är också kritisk till att en delning av fastigheten möjliggörs och menar att detta inte hade 
blivit fallet om den hade hanterats på samma sätt som Kebal 1:36 m fl. Hon anser att byggnation av två 
stora hus på denna högt belägna tomt på bekostnad av grannarnas utsikt är ett skolexempel på en 
särbehandling av det slag som inte får förekomma. 
 
Fastighetsägaren konstaterar att dessa konsekvenser kan undvikas med en bestämmelse om minsta tillåtna 
fastighetsstorlek på 1500 kvadratmeter och en största tillåtna byggnadsarea på 180 kvadratmeter. Hon 
kräver att byggrätten även fortsättningsvis ska vara 180 kvadratmeter för alla och att prickmarken i 
huvudsak ska vara kvar för att bevara områdets karaktär. 
 
Kommentar: Miljö- och byggnämnden har tagit hänsyn hur utformningen av Kebal 1:38 påverkar 
havsutsikten. Detta behandlas i svaret på synpunkterna från ägarna av Kebal 1:40. 
 
Miljö- och byggnämnden anser att 200 kvadratmeter är en lämplig byggnadsarea för området och anser 
inte att det är lämpligt att kräva en fastighetsstorlek som är större än de minsta fastigheterna i området. 
1000 kvadratmeter är också den minsta tillåtna storleken enligt gällande plan och nämnden ser inga skäl 
för att ändra denna. 
 
Fastighetsägaren anser också att markuppfyllnad måste vara tillåten av rent byggnadstekniska skäl. 
 
Kommentar: Detaljplanen tillåter markuppfyllnad som behövs för att byggnader ska kunna grundläggas på 
ett lämpligt sätt. 
 
Fastighetsägaren vill också veta om planförslagets reglering av minsta avstånd till tomtgräns innebär att 
den nya planen inte är bunden av hittills gällande bestämmelse om minst 4,5 meters avstånd till allmän 
plats. Fastighetsägaren har via sitt ombud haft en omfattande diskussion med kommunen om detta 
avstånd och menar att kommunen då har drivit detta som ett absolut krav. Hon anser att denna diskussion 
gällande Kebal 1:36 drivits in i absurdum, orsakat henne avsevärda besvär och inneburit att hon har fått 
riva en del av en byggnad. 
 
Fastighetsägaren utgår därför från att denna regel gäller även framledes och motsätter sig att den avskaffas 
efter att ha tillämpats som ovan beskrivet för dem. Ägaren påpekar att kommunen i deras fall till och med 
inhämtade utlåtande från SKL och Boverket för att avgöra frågan om byggnadens lämplighet. 
 
Kommentar: Diskussionen fastighetsägaren refererar till handlar om hur nära allmän plats en friggebod får 
placeras. Fastighetsägaren har krävt att få svar på hur nära fastighetsgränsen dennes friggebod får placeras 
och om byggnadens placering var tillåten. Det är miljö- och byggnämndens uppfattning att en 
bygglovsbefriad byggnad inte får placeras närmare än 4,5 meter från allmän plats eftersom ingen enskild 
part kan företräda allmänhetens intresse och godkänna placeringen.  
 
Byggnader som placerats inom detta avstånd innan denna praxis uppstod är däremot enligt nämndens 
uppfattning godkända. Fastighetsägaren upplystes dock av miljö- och byggförvaltningen om att hans 
friggebod möjligen överskred den tillåtna ytan på 15 kvadratmeter men det inte fanns någon intention att 
driva ett ärende kring detta. Fastighetsägaren valde då att riva en del av byggnaden på frivillig basis. 
 
Bestämmelsen om tomtgräns reglerar dock enbart avståndet för bygglovspliktiga byggnader. Miljö- och 
byggnämnden ser ingen möjlighet att reglera det minsta tillåtna avståndet till fastighetsgräns med lagstöd 
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 Fastighetsägaren anser också att fornlämningarna som omnämns av ägaren av Kebal 1:45 bör undersökas. 
Hon ser det som givet att ett bekräftande av fornlämningarna inkluderas i planen och menar att saken har 
betydelse för hur kommunen förfar med ett eventuellt upphävande av strandskydd. Fastighetsägaren 
hävdar att kommunen tidigare beviljat bygglov i ett registrerat fornminnesområde i det angränsande 
planområdet och vill inte att detta upprepas. 
 
Kommentar: Miljö- och byggnämnden avser att informera Länsstyrelsen om fastighetsägarens uppgifter 
men anser inte att det finns skäl att undersöka saken närmare i planprocessen. Om fornlämningarna finns 
ligger de enligt beskrivningen långt utanför de 100 meterna från strandlinjen som berörs av återinträdande 
strandskydd. Det är också tydligt baserat på uppgifterna och platsbesök att de inte ligger inom 
kvartersmark och detaljplanens naturmark ger därmed tillräckligt skydd. 
 
Fastighetsägaren vill också att texten om hur planförslaget påverkar § 113 förordnandet ska utgå ur 
planförslaget då kommunen tidigare har försökt upphäva detta men alltid förlorat i högsta instans. 
 
Kommentar: Förordnandet påverkas inte av detaljplanen och upphör att gälla automatiskt den 1 januari 
2019. Detta innebär dock ingen förändring av allmänhetens tillträde till naturmarken eller för 
vägföreningens fortsatta skötsel av den. 
 
 

17. Trine Jacobsen (lagfaren ägare av Kebal 1:37) samt Morten D. Lie 
Fastighetsägarna stöder planförslaget fullt ut. Ägarna upplyser också kommunen om att det var deras 
kvalitetsansvarige vid byggnationen som rekommenderade dem att göra om loftet till ett extra sovrum i 
andra våning som gjorde att huset blev större än nuvarande plan tillåter. 
 
Kommentar: Synpunkten noteras. Eftersom gällande plan och planförslaget regleras med byggnadsarea får 
dock inte ändringen från loft till våningsplan någon påverkan på den räknade ytan eftersom det enligt 
denna bestämmelse är byggnadens fotavtryck i markplan som räknas. 
 
 

18. Helene Engberg Skaara (lagfaren ägare av Kebal 1:39) 
Fastighetsägaren saknar en bestämmelse om högsta tillåtna totalhöjd som hon, tillsammans med 
avsaknaden av takvinkel är rädd kommer att leda till tvåvåningshus som går emot områdets karaktär. 
 
Kommentar: Planförslaget har samma höjdbestämmelser som den gällande detaljplanen, det vill säga en 
högsta tillåtna byggnadshöjd på 4,7 meter och en totalhöjd på 7,5 meter. Eftersom byggnadshöjden 
reglerar den högsta tillåtna höjden för fasaden upp till takfot är två fulla våningar inte möjligt att bygga i 
området. Vindsvåningar är däremot möjliga och bedöms av nämnden som lämpliga. 
 
Fastighetsägaren ser inget behov av att öka den tillåtna byggnadsarean till 200 kvadratmeter. Ägaren menar 
att området som nu planläggs till största del är bebyggt med traditionella fritidshus i motsats till de två 
andra områdena i Kebal där 200 kvadratmeter är tillåtet. Ägaren anser att en ökning av byggnadsarean 
medför en oönskad förändring av områdets karaktär till större enbostadshus. 
 
Fastighetsägaren anser också att planen bör sätta krav på utformning av byggnader avseende takvinkel och 
byggnadskulturell anpassning för att bevara helheten i området. 
 
Kommentar: Miljö- och byggnämnden håller med om att äldre fritidshusområden kan ha ett 
bevarandevärde. Nämnden bedömer dock inte att bevarandevärdet i Kebalområdet är så stort på grund av 
den omfattande förändring som redan skett genom åren.  
 
 
Utöver denna förändring vill miljö- och byggnämnden också peka på vilka förutsättningar den gällande 
detaljplanen ger. Gällande plan medger byggnader på 180 kvadratmeter med en byggnadshöjd på 4,7 
meter och totalhöjd på 7,5 meter. Den tillåtna takvinkeln är mellan 27 och 35 grader. Dessa 
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 planbestämmelser innebär att den föregående bebyggelsemiljön med mindre, lägre byggnader med flacka 
tak redan frångåtts.  
 
Karaktärs- och varsamhetsbestämmelserna i den gällande planen är för generella för att kunna neka 
åtgärder vid bygglovsprövningar. Bestämmelserna står också i konflikt med de ökade byggrätter i yta, höjd 
och takvinkel som medgavs. Miljö- och byggnämnden anser med stöd i detta att förändringarna av tillåten 
takvinkel, anpassning och byggnadsarea får små konsekvenser för området i förhållande till gällande plan. 
 
Fastighetsägaren anser att den gällande prickmarken i området har lett till en helhetlig placering av 
bebyggelsen med klara gränser till friområden och grannar. Ägaren motsätter sig inte en reglering som 
tillåter att befintliga byggnader får byggrätter, men ser inte behovet av de stora justeringarna som föreslås. 
 
Kommentar: En detaljplan ska inte reglera mer än vad som är nödvändigt. Prickmark används i förslaget 
för att säkerställa utsikt och för att hindra byggnation inom exponerade områden som exempelvis 
berghällar. Miljö- och byggnämnden anser att byggnation inom resterande områden, som över lag består 
av mjukmark med mindre höjdskillnader, kan accepteras och inte får en betydande påverkan på områdets 
karaktär. 
 
Fastighetsägaren anser också att planens syfte bör preciseras till att inte medge förtätning vid uppdelning 
av fastigheter i området för att tillvarata dess natur- och karaktärsvärden. 
 
Kommentar: Att vissa fastigheter blir möjliga att dela är en konsekvens av deras storlek och utformningen 
av prickmark. Miljö- och byggnämnden anser inte att det är ett självändamål att hindra delning av dessa 
fastigheter om de i övrigt är lämpliga att bebygga. Även den gällande detaljplanen har givit möjlighet till 
delningar (t.ex. Kebal 1:34 och 1:125) och nämnden anser att den bibehållna bestämmelsen om en minsta 
fastighetsstorlek på 1000 kvadratmeter och den reviderade prickmarken är tillräckligt för att bibehålla 
områdets karaktär. 
 
Fastighetsägaren vill inte att § 113 förordnandet ska ändras av detaljplanen. Hon påpekar att ett av planens 
syften är att bevara områdets natur- och karaktärsvärden och anser att den nuvarande skötsel som 
vägföreningen står för fungerar utmärkt. 
 
Kommentar: Samrådshandlingens beskrivning av påverkan på § 113 förordnandet var felaktig. 
Förordnandet påverkas inte av detaljplanen och upphör att gälla automatiskt den 1 januari 2019. Detta 
innebär dock ingen förändring av allmänhetens tillträde till naturmarken eller för vägföreningens fortsatta 
skötsel av den. 
 
 

19. Thomas och Kersti Skrolsvik (lagfarna ägare av Kebal 1:40) 
Fastighetsägarna har som många andra haft synpunkter på hanteringen av § 113 förordnandet i 
samrådshandlingen. Synpunkten har tillgodosetts genom att beskrivningen av förordnandet förtydligats. 
 
Fastighetsägarna anser att den gällande planens 180 kvadratmeter byggnadsarea är långt över det normala i 
liknande områden. De anser därför att det är onödigt att utöka byggnadsarean till 200 kvadratmeter och 
motsätter sig detta. En ökning från dagens 180 kvadratmeter innebär enligt dem att områdets karaktär 
ändras. 
 
Kommentar: Syftet med planändringen år 2001, då byggnadsarean ökades till 180 kvadratmeter, var att ge 
bättre förutsättningar för både hel- och delårsboende. Miljö- och byggnämnden anser fortsatt att 
Kebalområdet är lämpligt för permanentbebyggelse men bedömer numera att 200 kvadratmeter är en 
rimlig utnyttjandegrad för detta. Eftersom fastigheterna i området är minst 1000 kvadratmeter stora och 
utökningen endast är 20 kvadratmeter anser nämnden att konsekvenserna på känslan av täthet i 
sammanhanget är försumbar. 
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 Fastighetsägarna anser att bestämmelsen om 25-28 graders takvinkel bidrar till ett fint område med sin 
egen särprägel. De förstår inte varför kravet nu ändras till högst 38 grader. I planbeskrivningen står det att 
två nyare byggnader har flacka eller platta tak och ägarna undrar hur kommunen ser på att 1:33 är en av 
dessa. Ägarna är också kritiska till att bestämmelsen om totalhöjd utgår. 
 
Kommentar: Den gällande detaljplanen tillåter en takvinkel i intervallet 27 och 35 grader. I planförslaget 
har den undre gränsen på 27 grader tagits bort medan den övre gränsen på 35 grader inte ändras. I 
planbeskrivningen anges felaktigt att takvinkeln föreslås ökas till 38 grader. Denna skrivning kommer att 
ändras till antagandeskedet så att den stämmer överens med regleringen av takvinkeln på plankartan till 35 
grader. 
 
Miljö- och byggnämnden anser att bestämmelsen om högsta tillåtna byggnadshöjd gör den undre 
takvinkelbestämmelsen onödig. Byggnadshöjden innebär att tvåvåningsbyggnader inte är möjliga att 
uppföra och eftersom envåningsbyggnader med flacka tak inte har en stor påverkan på landskapsbilden 
bedömer nämnden att de kan medges. Byggnader med flacka och platta tak finns både i och utanför 
planområdet. 
 
Fastighetsägarna är överraskade av uppgiften om att det aldrig funnits strandskydd i området och menar 
att de inte fått denna upplysning från Länsstyrelsen. Oavsett ser de inga särskilda skäl för att upphäva 
strandskyddet och anser att det bör gälla i hela området. 
 
Kommentar: Det har hittills inte funnits något strandskydd i området. När en ny detaljplan ersätter en 
gammal inträder dock det generella strandskyddet inom 100 meter från strandlinjen. Strandskydd kan 
upphävas om det finns särskilda skäl för det och i förslaget föreslås det upphävas inom bostadstomterna 
och vägarna. Motivet till upphävandet är att marken redan tagits i anspråk. Om planförslaget vinner laga 
kraft kommer därmed strandskydd att gälla inom planområdets naturmark. Miljö- och byggnämnden ser 
inga skäl att ändra detta ställningstagande men kommer att förtydliga var strandskyddet kommer att gälla i 
antagandehandlingen. 
 
Fastighetsägarna menar att den gällande prickmarken inte lades ut grundlöst. De hävdar att en anledning 
till regleringen var att byggnader inte skulle hamna i vägen för grannars havsutsikt. Trots detta har Kebal 
1:38 bebyggts med en stor byggnad som stoppar nästan all deras utsikt till havet. Fastighetsägarna tycker 
att det då är underligt att detta premieras genom att än mer mark på fastigheten får bebyggas. Ägarna har 
inget problem med att acceptera den befintliga byggnaden men kan inte acceptera ytterligare byggnation 
på 1:38. De kommer inte heller att acceptera en delning av fastigheten. 
 
Fastighetsägarna är osäkra på vad som vill sägas med siktstudien, men vill att kommunen ska och 
respektera det faktum att det är stor skillnad på att titta in i en husvägg och en utsikt där man ser träd med 
vatten bakom. De kan inte acceptera om kommunen använder siktstudien för att motivera en delning och 
större exploatering av Kebal 1:38 och anser att både värdet och trivseln på deras fastighet skadas om så 
sker. 
 
Kommentar: I den gällande planen utvecklas inte motivet till utformningen av prickmarken. Miljö- och 
byggnämnden anser dock att utformningen stämmer dåligt överens med syftet i planändringen från 2001 
att göra området mer lämpat för helårsboende. Prickmarken i området stämmer idag dåligt överens med 
den befintliga bebyggelsen – cirka 30 % av den större komplementbyggnaden på Kebal 1:40 ligger 
exempelvis på prickmark. 
 
Den gällande byggrätten för Kebal 1:38 är i princip obefintlig. Byggnaden på fastigheten uppfördes på 
1960-talet och placeringen är i bygglovet markerad med en liten symbol inom byggrätten. Den faktiska 
placeringen är dock helt på prickmark och har så varit sedan byggnaden uppfördes. 
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 Vid bedömningen av hur Kebal 1:40 påverkas har byggnadens ålder vägts in. Byggnaden på Kebal 1:38 har 
funnits under i princip sedan tiden området ursprungligen bebyggdes och den etablerade placeringen bör 
därför kunna accepteras. Miljö- och byggnämnden anser däremot inte att det är långsiktigt hållbart att göra 
den detaljplan som innebär byggnaden måste behålla sin exakta nuvarande utformning. En utgångspunkt i 
planarbetet har varit att i största mån utforma prickmarken så att de byggrätter som medges ryms.  
 
Havsutsikten från Kebal 1:40 har varit en aspekt vid denna bedömning. Siktstudien visar med kartor och 
fotomontage vilka delar av utsikten som kvarstår och vilka delar som kan försvinna om byggnation sker.  
Ägarna av Kebal 1:40 önskade tidigt i planprocessen att få ha kvar möjligheten till fri sikt mellan 
gäststugan och huvudbyggnaden på Kebal 1:38. Detta önskemål har tillgodosetts vid utformningen av 
prickmarken. 
 
Detaljplanen gör det troligen möjligt att dela Kebal 1:38. Detta är en följd av att fastigheten är över 2000 
kvadratmeter stor och den utformning prickmarken har givits med grund i siktstudien. Miljö- och 
byggnämnden anser dock att bedömningen ska utgå från om byggnation hade blockerat utsikten på ett 
oacceptabelt sätt eller inte, och inte från vilken fastighet byggnationen sker på. Eftersom havsutsikten från 
Kebal 1:40 kommer att vara omfattande även efter planförslagets genomförande bedömer miljö- och 
byggnämnden att påverkan utvidgningen av byggrätten på 1:38 innebär får tålas. 
 
Fastighetsägarna hävdar att ägaren till Kebal 1:38 har motiverat sin önskan om en ny detaljplan med att 
hans hus står på prickmark och saknar bygglov. De anser att detta kan lösas enkelt genom att ge dispens 
och bygglov i efterhand. 
 
Kommentar: Det är inte möjligt att ge bygglov i efterhand för huvudbyggnaden på Kebal 1:38 eftersom 
den i sin helhet är placerad på mark som enligt gällande plan inte får bebyggas. Detta innebär att 
avvikelsen från gällande plan är så stor att plan- och bygglagens begrepp mindre avvikelse inte kan 
användas. Det finns ingen annan möjlighet i PBL att medge byggnadens placering än att ta fram en ny 
detaljplan som lägger grunden till ett planenligt bygglov. 
 
Efter att ha fått upplysningar om hur detaljplanen tagits fram ifrågasätter fastighetsägarna om kommunen 
släppt ifrån sig planmonopolet och enbart jobbar på uppdrag av ägarna av Kebal 1:38 och 1:33. De är 
besvikna på hur kommunen ignorerat synpunkterna från majoriteten av fastighetsägarna i området för att 
tillfredsställa två fastighetsägare med olovliga byggnader. 
 
Kommentar: Detaljplaneringen i landets kommuner är politiskt styrd. Det finns också möjlighet för 
privatpersoner att ansöka om att ta fram en ny detaljplan om de så önskar. När miljö- och byggnämnden 
lämnat ett positivt planbesked på en privat ansökan ingår det i planarbetet att de sökande får vara med och 
tycka till om planens utformning. Nämndens uppgift är att balansera detta tyckande mot den egna viljan 
och gällande lagstiftning. 
 
I det här fallet har miljö- och byggnämnden sedan länge haft en ambition om att Kebalområdet ska bli 
mer lämpat för helårsboende. Nämnden anser också att kommunen bär en del av ansvaret för de brister 
som finns i den gällande detaljplanen. Det är olyckligt att flera fastighetsägare i området har en annan 
önskan om områdets utveckling, men nämnden anser fortsatt att de ursprungliga intentionerna om 
helårsboende ska möjliggöras fullt ut.   
 
 

20. Jan och Lars Wogel (lagfarna ägare av Kebal 1:42) 
Fastighetsägarna uppger att de länge haft problem med att den del av deras fastighet som är naturligast att 
bebygga varit prickad i gällande detaljplan. Prickmarken ändrades inte i och med planändringen från 2001 
och det är deras uppfattning att kommunen har ett ansvar att rätta till detta misstag. De bad därför tidigt 
om att tas med den i nya detaljplanen och är nöjda med att så har blivit fallet. De är dock kritiska till flera 
delar av planförslaget som de anser minskar planens chanser att vinna laga kraft. 
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 Fastighetsägarna har i samrådsskedet motsatt sig att de fastigheter som bedömdes ha utsiktspåverkan 
reglerades med en plushöjd. Synpunkten har tillgodosetts i granskningshandlingen. 
 
Fastighetsägarna anser att prickmarken i området tagits bort inkonsekvent och inte tycks följa någon tydlig 
princip. 
 
Kommentar: Prickmarken i området har tagits bort enligt principerna att inte störa en annan 
fastighetsägares utsikt på ett oacceptabelt sätt och med inriktningen att inte tillåta byggnation på 
exponerade berghällar. Miljö- och byggnämnden bedömer att detta genomförts på ett tillfredsställande 
sätt. 
 
Fastighetsägarna önskar att planförslaget ska innehålla varsamhetsbestämmelser som styr utformningen på 
samma sätt som i gällande detaljplan. 
 
Kommentar: Karaktärs- och varsamhetsbestämmelserna i den gällande planen är för generella för att 
kunna neka åtgärder vid bygglovsprövningar. Bestämmelserna står också i konflikt med de ökade 
byggrätter i yta, höjd och takvinkel som medgavs. Eftersom de befintliga byggnaderna i området nu har så 
olika karaktär anser miljö- och byggnämnden därför att det inte längre är lämpligt att styra bebyggelsen så 
specifikt med utformningsbestämmelser. 
 
Fastighetsägarna anser att ökningen av den tillåtna byggnadsarean till 200 kvadratmeter innebär risk för 
förtätning och en stor förändring av områdets karaktär. De önskar därför behålla nuvarande byggnadsarea 
på 180 kvadratmeter och vill att minsta tomtstorlek sätts till 1500 kvadratmeter vid ny avstyckning. 
 
Kommentar: Miljö- och byggnämnden bedömer att 200 kvadratmeter är en lämplig byggnadsarea för 
området och att ökningen med 20 kvadratmeter jämfört med gällande plan innebär en i sammanhanget 
försumbar känsla av förtätning.  
 
Att kräva en större fastighetsstorlek vid nya avstyckningar är inte lämpligt eftersom det då endast är när 
avstyckningen äger rum i tiden som avgör om den kan genomföras eller inte. Avstyckningar bör vara 
grundade på den minsta lämpliga storleken på fastigheten, som miljö- och byggnämnden oförändrat 
bedömer är 1000 kvadratmeter, och var på de potentiella fastigheterna det är lämpligt att placera 
bebyggelse. 
 
Avslutningsvis yrkar fastighetsägarna på att planen ska ges en noggrann genomgång innan den antas för 
att öka möjligheterna till att den vinner laga kraft. De anser att särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att 
uppfylla lagens krav på likställighet mellan medborgare. 
 
 

21. Lars Nordén och Mai Vik (lagfarna ägare av Kebal 1:44) 
Fastighetsägarna har inkommit med ett gemensamt yttrande i samråddskedet. Lars Nordén har i 
granskningsskedet sänt in ett kortare yttrande med samma innebörd som nedan (fram till stycket där Mai 
Viks eget yttrande behandlas). 
 
Fastighetsägarna avvisar planförslaget. Som anledning anger de att det medför en avsevärd risk för att 
naturmarken i området kan bli föremål för exploatering på grund av att § 113 förordnandet upphör i och 
med planändringen. Ett av dessa grönområden finns i direkt anslutning till deras fastighet i riktning mot 
deras nuvarande havsutsikt. Fastighetsägarna uppger att deras havsutsikt redan skymts avsevärt av 
byggnation på Kebal 1:37 men att de inte gavs tillfälle att lämna synpunkter på detta på grund av att de 
inte var rågrannar. 
 
Kommentar: § 113 förordnandet ändras inte av detaljplanen men kommer att upphöra att gälla 
automatiskt den 1 januari 2019. Marken framför Kebal 1:44 är planlagd som naturmark i förslaget och kan 
inte bli föremål för byggnation annat än genom en ny detaljplan. 
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 Vid en bygglovsansökan hörs de som berörs av förslaget. Om en fastighetsägare inte delar bedömningen 
av lovet har denne en möjlighet att överklaga detta. 
 
Fastighetsägarna avvisar också förslaget eftersom Kebal 1:33 enligt dem inte längre blir föremål för 
tidigare beslut om handräckning avseende rivning av en del av huset på fastigheten. Fastighetsägarna anser 
att detta är en särbehandling som vid möjliggörandet av ett bygglov för byggnaden strider mot alla 
principer om likabehandling. Ägarna menar att alla fastighetsägare i området varit tvungna att följa den 
gällande detaljplanen och att ett godkännande av planförslaget vore en rättsskandal av stora mått. 
 
Fastighetsägarna anser att de enda som har nytta av denna planändring är de sökande. De menar att ägarna 
av Kebal 1:33 vill få sin huvudbyggnad bekräftad genom bygglov och att Kebal 1:38 har för avsikt att dela 
fastigheten. Fastighetsägarna påpekar att ägarna av Kebal 1:38 införskaffat en ny sommarfastighet i 
Göteborgsområdet och anser att kommunen bör ta extra hänsyn från fastboende som de själva. 
 
Fastighetsägarna finner det upprörande att de sökande ska få diktera villkoren i planförslaget och anser att 
upphävande av olovligt bygglov (för Kebal 1:33) och krass vinstmaximering (för Kebal 1:38) inte ska 
prioriteras i denna sak. 
 
Kommentar: Miljö- och byggnämnden anser att de gällande detaljplanerna i området inte motsvarar den 
bebyggelse som man anser vara lämplig. Detta har tidigare tagit sitt uttryck i lov med avvikelser och nu i 
planförslaget. Till dess att en ny detaljplan vunnit laga kraft fortsätter dock de befintliga planerna att gälla. 
 
Miljö- och byggnämnden bedömer att byggnaden på Kebal 1:33 är lämplig och inte innebär någon 
betydande olägenhet för någon granne. Det finns därför inte några skäl till att inte medge en byggrätt för 
den befintliga byggnaden i planförslaget. 
 
Detaljplanen gör det troligen möjligt att dela Kebal 1:38. Detta är en följd av att fastigheten är över 2000 
kvadratmeter stor och den utformning prickmarken har givits med grund i siktstudien. Miljö- och 
byggnämnden bedömer att fastigheten kan bebyggas utan att en stor olägenhet uppstår för någon granne. 
 
Kommunen behandlar sommarboende och helårsboende på ett likvärdigt sätt. 
 
Mai Vik har också skickat in ett eget yttrande i granskningsskedet. I detta anser fastighetsägaren att det är 
positivt att planförslaget innehåller en tydlig bestämmelse om att hällmarkskaraktären ska bibehållas. 
Ägaren anser också att en utökning av den tillåtna byggnadsarean från 180 till 200 kvadratmeter kan vara 
bra så länge byggnader inte placeras för nära grannar eller stör havsutsikt. Fastighetsägaren anser att 
planförslaget i detta fall bör göra skillnad på vad som är en nackdel för nuvarande byggnader och nackdel 
för nya byggnader. 
 
Fastighetsägaren vill inte att den tillåtna byggnadshöjden på 4,7 meter ska ändras. 
 
Kommentar: Synpunkterna noteras. Ingen ändring av byggnadshöjden föreslås. 
 
 

22. Daniela Ölmunger (lagfaren ägare av Kebal 1:45) 
Fastighetsägaren påpekar i sitt granskningsyttrande att hennes och många andras synpunkter inte verkar ha 
tagits i beaktande. Hon finner detta oroande ur ett samråds- och lagstiftningsperspektiv då lagstiftningen 
ger henne en rätt att få lyfta sina synpunkter och få dem tagna i beaktande. 
 
Kommentar: Miljö- och byggnämnden har beaktat de inkomna synpunkterna. I det här fallet skiljer sig 
dock nämndens vilja i hur området ska utvecklas mot flera av fastighetsägarna i området, och plan- och 
bygglagen innebär inte att planens innehåll måste ändras om nämnden har sakliga skäl för utformningen. 
 
Fastighetsägaren motsätter sig en ökning av byggnadsarean från 180 till 200 kvadratmeter. Hon anser att 
ökningen kommer att påverka områdets genuina karaktär negativt vilket hon inte är intresserad av vare sig 
som för sitt nuvarande fritidsboende eller ett eventuellt helårsboende. 
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 Kommentar: Miljö- och byggnämnden bedömer att en ökning med 20 kvadratmeter från 180 till 200, med 
som minst 1000 kvadratmeter stora tomter, innebär en försumbar effekt på känslan av täthet. Miljö- och 
byggnämnden anser också att 200 kvadratmeter är en rimlig utnyttjandegrad för helårsboende. 
 
Fastighetsägaren vill att den nuvarande utformningen av prickmarken bibehålls. Hon anser att 
prickmarken bidrar till områdets karaktär och vill endast att den ändras mer restriktivt än den görs i 
förslaget. 
 
Kommentar: Eftersom en detaljplan inte ska reglera mer än vad som är nödvändigt har miljö- och 
byggnämndens utgångpunkt varit att prickmark endast ska användas där det finns sakliga skäl för det. 
Prickmark har i förslaget använts för att säkerställa områdets karaktär och fastigheters utsikt. 
Bedömningen av utsikten framgår av planens siktstudie och områdets karaktär säkerställs genom att 
sammanhängande hällmarker inte får bebyggas. 
 
Fastighetsägaren vill också att bestämmelserna om gestaltning och byggnadskultur i den gällande planen 
ska finnas med i den nya detaljplanen då hon anser att det bidrar till att behålla områdets unika karaktär. 
 
Kommentar: Karaktärs- och varsamhetsbestämmelserna i den gällande planen är för generella för att 
kunna neka åtgärder vid bygglovsprövningar. Bestämmelserna står också i konflikt med de ökade 
byggrätter i yta, höjd och takvinkel som medgavs.  
 
En byggnadshöjd på 4,7 meter och en yta på 180 kvadratmeter är långt ifrån karaktären i ett äldre 
fritidshusområde. Takvinkeln ändrades också i den gällande planen till mellan 27 och 35 grader, vilket är 
brantare än vad som är vanligt för äldre fritidshus och innebar att flera byggnader redan vid ändringen år 
2001 blev planstridiga. Eftersom de befintliga byggnaderna i området nu har så olika karaktär anser miljö- 
och byggnämnden därför att det inte längre är lämpligt att styra bebyggelsen så specifikt med 
utformningsbestämmelser. 
 
Fastighetsägaren motsätter sig att strandskyddet upphävs i vissa fall. Ägaren saknar en angivelse om var 
strandskyddet upphävs men anser att strandskyddet skyddar områdets genuina karaktär och bidrar till att 
människor från andra delar av staden kan vistas i området och njuta av det. 
 
Kommentar: Miljö- och byggnämnden håller med om att beskrivningen av strandskyddets återinträdande 
är otydlig. Det finns inget gällande strandskydd i området idag, men om detaljplanen vinner laga kraft 
kommer strandskydd att gälla inom 100 meter från strandlinjen för all naturmark inom planområdet. 
 
Fastighetsägaren vill också påpeka att ägarna av Kebal 1:45 på 1980-talet upptäckte fornlämningar på 
berget bakom fastigheten och att dessa registrerades hos Länsstyrelsen. 
 
Kommentar: Informationen noteras och kommer att vidarebefordras till Länsstyrelsen. 
 
Fastighetsägaren motsätter sig en ökning av en ökning av den tillåtna totalhöjden och nockhöjden. 
Förslaget innehåller dock inga nockhöjder och totalhöjden är oförändrad jämfört med gällande plan och 
det finns därmed ingen synpunkt att bemöta. 
 
 

23. Åke och Katrine Letting (lagfarna ägare av Kebal 1:46) 
Fastighetsägarna anser inte att planförslaget stämmer överens med Miljö- och byggnämndens planbesked. 
Som exempel nämner de att byggnadsarean är ökad från 180 till 200 kvadratmeter och att de tillåtna 
höjderna har ändrats. Fastighetsägarna är också kritiska till siktstudien som legat till grund för att bland 
annat dem fått sin tillåtna höjd sänkt. Synpunkten gällande höjd har tillmötesgåtts i granskningen. 
 
Fastighetsägarna tycker att planens avgränsning verkar slumpmässig. De påpekar att de 19 fastigheterna 
inom planområdet tillhör tre olika gällande detaljplaner och anser att alla tre planerna borde behandlas i 
översynen. Ägarna anser att åtminstone fastigheterna utmed Skonarevägen, Fiskarebacken och den nedre 
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 delen av Båtviksvägen bör vara med och att det inte följer likabehandlingsprincipen om dessa inte ges en 
utvidgad byggrätt. 
 
Kommentar: En av miljö- och byggförvaltningens uppgifter vid planläggning är att göra en detaljerad 
avgränsning av planområdet utifrån nämndens beslut. Miljö- och byggnämnden anser att det avgränsade 
området är tillräckligt stort för att en gemensam nytta ska uppstå samtidigt som förslaget inte blir 
ohanterligt omfattande. 
 
Miljö- och byggnämndens planbesked sätter en ram för detaljplanearbetet och är sällan möjligt för 
förvaltningen att följa ordagrant. Nämnden anser att planarbetet stämmer överens med nämndens vilja 
och hade om så inte varit fallet återremitterat planen vid de aktuella beslutstillfällena. 
 
Fastighetsägarna motsätter sig inte att prickmarken justeras så att byggnader kan stå på byggbar grund, 
men kan inte förstå varför det är nödvändigt med så stora ändringar för vissa medan andra som 1:29, 1:35, 
1:36 och 1:46 bara får små justeringar.  
 
Kommentar: Det huvudsakliga motivet till utformningen av byggrätterna har varit utsiktspåverkan. 
Byggrätterna har därför utökats successivt så att fastigheten närmast vattnet (1:35) givits den minsta 
utökningen och fastigheten längst upp (1:33) givits den största utökningen. Utformningen av byggrätterna 
som en diagonal innebär förbättrade möjligheter för bakomliggande fastigheter att få havsutsikt samtidigt 
som de också utökas. Utökningen är i stigande skala cirka 2,1 meter, 3,5 meter, 4 meter och 5,3 meter 
närmare vägen för 1:35, 1:36, 1:46 och 1:33. 
 
Ägarna var också kritiska till samrådsförslagets utformning av byggrätten för Kebal 1:34 som möjliggjorde 
byggnation på en berghäll. Kommunen delar denna synpunkt och byggrätten för 1:34 har justerats så att 
den sammanhängande berghällen inte längre får bebyggas. 
 
Fastighetsägarna protesterar mot den föreslagna begränsningen av uppfyllnad av tomten. De anser att 
grannar får tåla de störningar i utsikt som kan uppstå till följd av uppfyllnad och menar att denna typ av 
fyllnad är vanligt i Sverige för att skapa en platt tomt i sluttande terräng. 
 
Kommentar: Planförslagets bestämmelse tillåter uppfyllnad som behövs för att kunna grundlägga 
byggnader. Miljö- och byggnämnden anser däremot inte att det är lämpligt att tillåta uppfyllnader för att 
skapa helt platta tomter då detta skulle innebära en stor förändring av områdets karaktär. 
 
Fastighetsägarna är kritiska till att kommunen inte anordnat ett samrådsmöte med hänvisning till att 
planen inte var av allmänt intresse. De menar att detta är en felvärdering baserat på intresset från 
lokaltidningen och deltagandet vid uppstartsmötet. Om planens bestämmelser ska ligga till grund för 
fortsatt planläggning i Kebalområdet anser de att det är viktigt att planen blir behandlad på ett 
betryggande sätt. 
 
Kommentar: Miljö- och byggnämnden övervägde att anordna ett samrådsmöte och ombad de 
fastighetsägare som var intresserade av detta att anmäla sitt intresse av ett sådant. Eftersom endast ett fåtal 
visade intresse anordnades inget möte. 
 
Fastighetsägarna protesterar mot att § 113 förordnandet i området avlägsnas. 
 
Kommentar: § 113 förordnandet ändras inte av detaljplanen men kommer att upphöra att gälla 
automatiskt den 1 januari 2019. 
 
Fastighetsägarna förstår inte vad som menas i planbeskrivningen med att deras fastighet inte har 
direktutfart till väg. Detta berodde på en felskrivning då det är Kebal 1:45 som saknar direktutfart till väg. 
Felet har justerats i granskningshandlingen. 
 
Avslutningsvis ställer sig fastighetsägarna bakom Sören Erikssons samrådsyttrande för Kebal 1:36 räkning. 
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 24. Aadne Skolt (lagfaren ägare av Kebal 1:48) 
Vad fastighetsägaren förstått har beslutet om planbesked givits för att byggnaderna på Kebal 1:33, 1:42 
och 1:38 ska kunna bli lovliga. Ägaren anser att planbeskedet inte är motiverat för de flesta av de 19 
fastigheterna i planområdet. Han anser att planområdets avgränsning verkar slumpmässig och att det är 
viktigt att planen blir behandlad på ett betryggande sätt om den ska ligga till grund för fortsatt 
planläggning i Kebalområdet. 
 
Kommentar: En av miljö- och byggförvaltningens uppgifter vid planläggning är att göra en detaljerad 
avgränsning av planområdet utifrån nämndens beslut. Miljö- och byggnämnden anser att det avgränsade 
området är tillräckligt stort för att en gemensam nytta ska uppstå samtidigt som förslaget inte blir 
ohanterligt omfattande. 
 
Fastighetsägaren är också kritisk till att kommunen inte anordnat ett samrådsmöte med hänvisning till att 
planen inte var av allmänt intresse. Han menar att detta är en felvärdering baserat på intresset från 
grannar, lokaltidningen och deltagandet vid uppstartsmötet. 
 
Kommentar: Miljö- och byggnämnden övervägde att anordna ett samrådsmöte och ombad de 
fastighetsägare som var intresserade av detta att anmäla sitt intresse av ett sådant. Eftersom endast ett fåtal 
visade intresse anordnades inget möte. 
 
Fastighetsägaren är en av de som inte får plats med en huvudbyggnad på 180 kvadratmeter med den 
nuvarande prickmarken som gäller för hans fastighet. Ägaren vill inte att den tillåtna byggnadsarean ökas 
till 200 kvadratmeter men vill att hans fastighet justeras så att han kan utnyttja de 180 kvadratmeterna som 
gäller idag. 
 
Fastighetsägaren anser att reduceringen av prickmark innebär att den gällande planens kvaliteter går 
förlorade. Ägaren vill att den gällande planen från 2001 upprätthålls och efterlevs. Fastighetsägaren 
motsätter sig också all delning av fastigheter som möjliggörs genom detaljplanens reducering av 
prickmark. 
 
Kommentar: Miljö- och byggnämnden bedömer att 200 kvadratmeter är en rimlig utnyttjandegrad för 
helårsboende och ser ingen anledning att ändra på detta ställningstagande.  
 
Prickmarken i området har tagits bort enligt principerna att inte störa en annan fastighetsägares utsikt på 
ett oacceptabelt sätt och med inriktningen att inte tillåta byggnation på exponerade berghällar. 
Reduceringen innebär huvudsakligen att mark i ungefärligt jämn nivå blir möjlig att bebygga och miljö- 
och byggnämnden bedömer inte att detta påverkar områdets karaktär negativt. Eftersom en detaljplan inte 
ska reglera mer än vad som är nödvändigt har även prickmarken på Kebal 1:48 minskats. 
 
Fastighetsägaren förstår inte varför bestämmelserna om byggnadskultur och gestaltning från den gällande 
planen inte finns med i planförslaget. Ägaren önskar att området bevaras som en helhetlig bebyggelsemiljö 
enligt planen från 2001. 
 
Kommentar: Karaktärs- och varsamhetsbestämmelserna i den gällande planen är för generella för att 
kunna neka åtgärder vid bygglovsprövningar. Bestämmelserna står också i konflikt med de ökade 
byggrätter i yta, höjd och takvinkel som medgavs.  
 
En byggnadshöjd på 4,7 meter och en yta på 180 kvadratmeter är långt ifrån karaktären i ett äldre 
fritidshusområde. Takvinkeln ändrades också i den gällande planen till mellan 27 och 35 grader, vilket är 
brantare än vad som är vanligt för äldre fritidshus och innebar att flera byggnader redan vid ändringen år 
2001 blev planstridiga. Eftersom de befintliga byggnaderna i området nu har så olika karaktär anser miljö- 
och byggnämnden därför att det inte längre är lämpligt att styra bebyggelsen så specifikt med 
utformningsbestämmelser. 
 
Fastighetsägaren vill inte att § 113 förordnandet i området ska avlägsnas då det kan leda till att de som äger 
den allmänna marken exploaterar den. 
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 Kommentar: § 113 förordnandet ändras inte av detaljplanen men kommer att upphöra att gälla 
automatiskt den 1 januari 2019. 
 
 

25. Jonas och Louise Ekström (lagfarna ägare av Kebal 1:47) 
Fastighetsägarna var i samrådsskedet kritiska till att Kebal 1:33 reglerades med en plushöjd som de ansåg 
var satt för hög baserat på tidigare markuppfyllnad. Fastighetsägarna begärde i samrådet att totalhöjden 
från gällande detaljplan skulle kvarstå. Denna synpunkt har tillgodosetts i granskningen men 
fastighetsägarna har i detta skede framfört andra synpunkter avseende höjden, se nedan. 
 
Fastighetsägarna anser fortfarande att det är felaktig myndighetsutövning att inleda planarbete på sätt som 
skett i detta ärende. De anser att en detaljplan inte kan rätta till upphävda eller obefintliga bygglov på 
olovligt uppförda byggnader som i detta fall och att kommunen missbrukar sitt planmonopol. 
 
Fastighetsägarna anser att det saknas skäl att lyfta ur en del av Kebalområdet på de sätt som nu sker. 
Fastighetsägarna anser också att kommunen genom förslaget visar att detaljplaner inte ska gälla för alla 
och att det går att få en ny detaljplan i efterhand om man är tillräckligt rik och kan betala för detta. De 
anser att detta inte är likhet inför lagen. 
 
Fastighetsägarna anser inte att plan- och bygglagen kan tolkas så att olovliga byggnader kan bekräftas med 
en ny detaljplan och menar att detta bekräftande innebär en särskild olägenhet för dem. Ägarna menar att 
förvaltningens bedömning att givna bygglov kan ligga till grund för planens utformning är felaktig då 
byggloven inte har vunnit laga kraft. I planhandlingarna anges inte heller att de aktuella byggnaderna 
saknar bygglov. 
 
Kommentar: En detaljplan kan inte direkt bekräfta de byggnader som saknar bygglov. I en detaljplan kan 
det dock prövas om en byggnads placering är lämplig och acceptabel i förhållande till hur grannar 
påverkas. Om detaljplanen vinner laga kraft finns det då en byggrätt som gör det möjligt att lämna bygglov 
för ett planenligt byggnadsverk. Förhållandet kring Kebal 1:33 anges i siktstudien för Kebal 1:47 då det är i 
denna fråga som avsaknaden av lov får störst betydelse. 
 
En av miljö- och byggförvaltningens uppgifter vid planläggning är att göra en detaljerad avgränsning av 
planområdet utifrån nämndens beslut. Miljö- och byggnämnden anser att det avgränsade området är 
tillräckligt stort för att en gemensam nytta ska uppstå samtidigt som förslaget inte blir ohanterligt 
omfattande. 
 
Olägenheten består enligt dem av den föreslagna tillåtna placeringen av huvudbyggnaden på Kebal 1:33 
med den föreslagna totalhöjden. Enligt fastighetsägarna är en yta på över 240 kvadratmeter inom 1:33 inte 
prickad vilket de anser är tillräckligt både för byggnader 180 och 200 kvadratmeter. De motsätter sig att 
prickmarken tas bort då den enligt dem var satt just för att inte bygga för utsikter. 
 
Fastighetsägarna motsätter sig att ändring till nu gällande totalhöjd på 7,5 meter också ska gälla för Kebal 
1:33. De anser att dessa höjdbestämmelser är oacceptabla på grund av att byggnaden uppförd på upphöjd 
prickmark enligt nu gällande plan utan marklov.  
 
Fastighetsägarna anser att förslaget innebär att de åsamkas betydande ekonomisk skada till följd av 
begränsningen av deras siktfält. De anser att detta är ett gynnande av ett enskilt intresse. 
 
Fastighetsägarna motsätter sig att en formulering angående utsikt tagits bort från granskningsförslaget och 
anser att utsikten har varit hela områdets karaktär och styrka i de nu gällande planerna. De motsätter sig 
att de gällande planerna upphävs och anser att det saknas allmänt intresse för att göra detta då de redan är 
anpassade för åretruntboende. Syftet med den nya planen är enligt dem uteslutande att tillgodose de 
enskilda intressen som betalar för planen. De anser att detta är ett oerhört skamligt agerande av 
kommunen. 
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 Enligt fastighetsägarna är legaliserandet av den olovliga byggnaden på Kebal 1:33 och den föreslagna 
totalhöjden på 7,5 meter i strid mot retroaktivitetsförbudet. De anser också att utformningen strider mot 
proportionalitetsprincipen då det enligt dem är uteslutande ett enskilt intresse som tillgodoses. 
 
Kommentar: Planens allmänintresse ligger i att den tillåtna placeringen utformas så framförliggande 
fastigheter kan utnyttja gällande och föreslagna byggrätter för helårsboende mer funktionellt än vad som 
är möjligt enligt fritidshusplanerna från 1950-talet. Det finns dock inget hinder för en kommun att ta fram 
en detaljplan där enskilda intressen också är framträdande. 
 
Proportionalitetsprincipen i 2 kap. 1 § plan- och bygglagen innebär att det alltid ska finnas en rimlig balans 
mellan nyttan av ett beslut och de konsekvenser som beslutet får för motstående enskilda intressen. 
Nyttan av planförslaget är enligt miljö- och byggnämnden att fastigheterna i området kan bebyggas med 
större flexibilitet och därmed bli lämpligare för helårsboende. En konsekvens av detta för enskilda 
intressen är att utsikten i vissa fall påverkas. 
 
Motivet till prickmarken anges inte uttryckligen i de gällande detaljplanerna. Vid upprättandet av den nya 
plankartan har miljö- och byggnämnden bland annat vägt möjligheterna att bygga på den egna fastigheten 
mot påverkan detta får för bakomliggande fastigheters utsikt. Miljö- och byggnämnden bedömer att det 
stora avståndet mellan Kebal 1:47 och havet och mellan 1:33 och 1:47 innebär att fastighetsägarna får tåla 
en minskning av havsutsikten för att Kebal 1:33 ska kunna bebyggas på ett mer lämpligt sätt.  
 
Miljö- och byggnämnden anser att påverkan också är acceptabel eftersom havsutsikt fortfarande kvarstår 
från fastigheten trots dess läge cirka 480 meter från strandlinjen. 
 
Förbudet mot retroaktiva beslut enligt 2 kap. 3 § kommunallagen anger att kommuner och landsting inte 
får fatta beslut med tillbakaverkande kraft som är till nackdel för medlemmarna, om det inte finns 
synnerliga skäl för detta. Förbudet innebär att kommunen inte kan återkalla förmåner som till exempel 
meddelade bygglov. Ett antagande av detaljplanen strider däremot inte mot retroaktivitetsförbudet 
eftersom planen inte har tillbakaverkande kraft. Detaljplanen gäller från den dag den vinner laga kraft efter 
antagandet och eventuella rättsprövningar. 
 
Detaljplanen har inte heller tillbakaverkande kraft på den befintliga miljön. I planprocessen bedöms bland 
annat vilka byggrätter som är lämpliga för fastigheterna i området. Om en planstridig byggnad blir 
planenligt kan bygglov meddelas, men detta är inte heller tillbakaverkande eftersom lovet gäller från att det 
vinner laga kraft.  
 
Fastighetsägarna anser också att förslaget strider mot egendomsskyddet och redogör för detta. De anser 
att minskningen av deras fastighetsvärde till följd av förslaget innebär att de tvingas avstå egendom och att 
detta står i strid med egendomsskyddet. 
 
Fastighetsägarna redogör även för proportionalitetsprincipen. De anser att kommunen inte har bedömt 
proportionaliteten i sitt intrång av deras äganderätt i sina beslut eller underlag och de anser att kommunen 
inte heller har avvägt motstående intressen mot varandra. Då kommunen enligt dem inte heller hävdat 
något allmänt intresse anser de att en kränkning kan konstateras på denna grund. 
 
Fastighetsägarna anser byggrätten för Kebal 1:33 ska utformas så att utsikten från deras fastighet inte 
begränsas och menar att detta tillfredsställer deras rättigheter. 
 
Kommentar: Synpunkterna rörande planens allmänintresse och proportionalitetsprincipen behandlas 
ovan. 
 
Egendomsskyddet enligt Europakonventionen kommer i svensk lagstiftning till uttryck genom 2 kap. 15 § 
regeringsformen. Detta tryggar bland annat att ingen kan tvingas tillåta att det allmänna inskränker 
användningen av mark eller byggnad utom när det krävs för att tillgodose ett allmänt intresse.  
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 Egendomsskyddet är dock inte så långtgående att man som fastighetsägare kan avvisa alla förändringar i 
ett område som innebär någon mån av påverkan. Själva syftet med en planprocess enligt plan- och 
bygglagen är att göra en avvägning mellan nyttan och påverkan mellan olika intressen. Rätt till ersättning 
vid intrång regleras i plan- och bygglagens 14:e kapitel. 
 
Fastighetsägarna anser också att Kebal 1:33 särbehandlas i jämförelse med övriga kommuninvånare, som 
enligt dem inte heller har en visad särskild nytta eller behov av en ny detaljplan, och menar att detta också 
kan anses strida mot den kommunala likställighetsprincipen. Ägarna nämner också att hanteringen enligt 
dem inte tillfredsställer objektivitetsprincipen men utvecklas inte på vilket sätt. 
 
Kommentar: Plan- och bygglagen ger enskilda en möjlighet att söka planbesked och ger miljö- och 
byggnämnden möjlighet att prioritera var man önskar ta fram nya detaljplaner. Miljö- och byggnämnden 
anser att de bristfälliga detaljplanerna i området motiverar en ny detaljplan och anser att planarbetet har 
följt likställighetsprincipen.  
 
Objektivitetsprincipen är reglerad i 1 kap. 9 § regeringsformen. Principen har i någon mån 
beröringspunkter med likställighetsprincipen och innebär ett krav på normmässighet i 
myndighetsutövningen. Miljö- och byggnämndens bedömningar är sakliga och systematiska och finns 
utvecklade i både planbeskrivningen och siktstudien. Nämnden har inte reglerat fastigheterna i området 
olika för att deras ägare är fritidsboende, helårsboende, kommer från ett annat land, har olika inkomst eller 
på annan osaklig grund. 
 
Fastighetsägarna anser att förslaget inte följer miljö- och byggnämndens planbesked. De saknar också en 
motivering till avgränsningen av planområdet. Ägarna anser också att planändringen inte är nödvändig 
eftersom det enligt dem bara är en fastighet i planområdet, Kebal 1:48, som har en byggruta på under 180 
kvadratmeter. 
 
Kommentar: Miljö- och byggnämndens planbesked sätter en ram för detaljplanearbetet och är sällan 
möjligt för förvaltningen att följa ordagrant. Nämnden anser att planarbetet stämmer överens med 
nämndens vilja och hade om så inte varit fallet återremitterat planen vid de aktuella beslutstillfällena. 
 
Motiveringen till avgränsningen återges i den första kommentaren. 
 
Fastighetsägarna begär att bestämmelserna om byggnadskultur och gestaltning från den gällande planen 
även ska finnas med i planförslaget. Enligt dem tvingades kommunen ta in dessa bestämmelser år 2001 
efter påtalande av de boende. 
 
Kommentar: Karaktärs- och varsamhetsbestämmelserna i den gällande planen är för generella för att 
kunna neka åtgärder vid bygglovsprövningar. Bestämmelserna står också i konflikt med de ökade 
byggrätter i yta, höjd och takvinkel som medgavs.  
 
En byggnadshöjd på 4,7 meter och en yta på 180 kvadratmeter är långt ifrån karaktären i ett äldre 
fritidshusområde. Takvinkeln ändrades också i den gällande planen till mellan 27 och 35 grader, vilket är 
brantare än vad som är vanligt för äldre fritidshus och innebar att flera byggnader redan vid ändringen år 
2001 blev planstridiga. Eftersom de befintliga byggnaderna i området nu har så olika karaktär anser miljö- 
och byggnämnden därför att det inte längre är lämpligt att styra bebyggelsen så specifikt med 
utformningsbestämmelser. 
 
Fastighetsägarna anser också att förslaget ökar den tillåtna exploateringsgraden mer än nödvändigt.  
 
Kommentar: Miljö- och byggnämnden bedömer att 200 kvadratmeter är en rimlig utnyttjandegrad för 
helårsboende och ser ingen anledning att ändra på detta ställningstagande. 
 
Fastighetsägarna anser att kommunen bör införa en planbestämmelse som reglerar byggnadshöjden för 
bygglovsbefriade byggnader och tillbyggnader. 
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 Kommentar: Det är inte möjligt att reglera bygglovsbefriade byggnaders utformning i en detaljplan. 
 
Fastighetsägarna är också kritiska till att prickmarken framför Kebal 1:33 behålls för att enligt dem inte 
skymma utsikten för 1:33. De är inte heller nöjda med utformningen av prickmarken på Kebal 1:38 där de 
menar att den finns för att hindra havsutsikt från att byggas för. Fastighetsägarna anser att detta inte följer 
Boverkets riktlinjer i att det ofta kan finnas anledning att begränsa byggrätten och att förslaget borde 
behålla nuvarande byggrätter, byggnadsarea och prickmark. 
 
Kommentar: I en detaljplaneprocess har berörda fastighetsägare ett egenansvar i att vara aktiva och lämna 
synpunkter över hur de anser sig påverkade av förslaget. De omnämnda fastighetsägarna får därmed föra 
sin egen talan och synpunkter från dem ges i svaren till deras yttranden. Grundläggande ska dock inte en 
detaljplan reglera mer än vad som är nödvändigt. 
 
Fastighetsägarna anser inte heller att det framgår hur resterande detaljplaner för de övriga cirka 140 
fastigheterna i Kebalområdet ska kunna samordnas med förslaget. 
 
Kommentar: Miljö- och byggnämnden anser att det finns återkommande brister i de planer som gäller för 
Kebalområdet. Eftersom nya detaljplaner huvudsakligen är av nytta för fastighetsägarna i området har 
miljö- och byggnämnden dock valt att låta dessa ta initiativ till nya detaljplaner.  
 
Miljö- och byggnämnden har vid utformningen av planens bestämmelser lagt sig på en nivå som man 
också anser är lämpligt för Kebalområdet som helhet. Detta prövas dock slutligen vid kommande 
planläggning och det finns mindre delområden där dessa bebyggelsemiljön skiljer sig avsevärt från övriga 
Kebalområdet. I dessa områden krävs en annan bestämmelseutformning, som exempelvis 
parhusbebyggelsen närmast golfbanan. 
 
Om fastighetsägarna är intresserade av en ny detaljplan för sin fastighet finns möjligheten att ansöka om 
detta, men med förbehållet att miljö- och byggnämnden kan vilja studera en gemensam bebyggelsegrupp i 
ett sådant arbete. 
 
Fastighetsägarna anser att upplåtelsen genom § 113 förordnandet är laga kraftvunnet och är något som är 
orubbligt och inte kan tas bort. De menar att en ny anläggningsförrätning krävs om detta förhållande ska 
ändras för del eller hela Kebals vägföreningsområde. 
 
Kommentar: § 113 förordnandet i området förändras inte av detaljplanen. Det kommer dock att upphöra 
att gälla automatiskt den 1 januari 2019. 
 
 

26. Kjell Grengmark (lagfaren ägare av Kebal 1:50) och Barbro Grengmark 
Fastighetsägarna anser att det sedan tolv år tillbaka stått klart att kommunen inte förstått vad som står i 
lagboken om hur man sköter ett område inom Kebal 1:5. De anser att ingen av planerna tillgodoser deras 
enskilda intressen och att skrivelsen från Kebal 1:47 i stort stämmer överens med deras tyckande. Ägarna 
uppger att kommunens många olagligheter drabbat deras familj i högsta grad. 
 
Fastighetsägarna anser att två nämndsledamöter är jäviga på grund av att de satt i den nämnd som 
lämnade bygglov för de två hus i området som inte följer den gällande planen. 
 
Fastighetsägarna redogör för deras bild av historiken kring ärendet Kebal 1:33 och för det förfallna 
bygglovet för deras egen fastighet Kebal 1:50. Ägarna framför dock inga synpunkter, frågor eller 
påståenden som är möjliga att besvara annat än på en rent generell nivå. Redogörelsens mest aktuella 
händelse är också drygt tre år innan uppstarten av planarbetet. 
 
Kommentar: Om miljö- och byggnämndens ledamöter anser att de omfattas av jäv deltar de inte i 
besluten. I övrigt framför inte fastighetsägarna några tydliga synpunkter som är möjliga att bemöta. Den 
sammanfattande historiken innehåller omfattande kommunikation mellan fastighetsägarna och nämnden 
om de ärenden som diskuteras där. Svar på synpunkter från ägarna av Kebal 1:47 besvaras ovan. 
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 27. Hans Bergqvist (lagfaren ägare av Kebal 1:55) 
Fastighetsägaren vill att Kebal 1:55 ska tas med i planändringen eftersom huvudbyggnaden likt den på 
Kebal 1:38 till stora delar ligger på prickmark. 
 
Kommentar: En av miljö- och byggförvaltningens uppgifter vid planläggning är att göra en detaljerad 
avgränsning av planområdet utifrån nämndens beslut. Miljö- och byggnämnden anser att det avgränsade 
området är tillräckligt stort för att en gemensam nytta ska uppstå samtidigt som förslaget inte blir 
ohanterligt omfattande.  
 
Avgränsningen mot Kebal 1:55 har lagts så att tomtraden fastigheten ligger i inte inkluderas. Miljö- och 
byggnämnden anser att varje bebyggelsegrupp bör hanteras som en helhet och anser därför inte att 
planområdet bör utökas. Om fastighetsägaren önskar finns däremot möjlighet att komma in med en egen 
ansökan om planbesked. 
 
 

28. Marie och Per Wogel (lagfarna ägare av Kebal 1:62) 
Fastighetsägarna instämmer i yttrandet från Kebal 1:42 och bifogar det. Synpunkterna från ägarna av 
Kebal 1:42 besvaras på punkt 20 i redogörelsen. Ägarna önskade också i samrådet att höjderna i 
planområdet skulle regleras på samma sätt för alla fastigheter och att utsiktspåverkan skulle hanteras med 
hjälp av lämplig placering istället. Denna synpunkt är tillgodosedd i granskningsförslaget. 
 
Fastighetsägarna anser också att alla boende i Kebalområdet bör ges samma rättigheter så långt som är 
möjligt i enlighet med kommunallagen. Alla fastigheter bör därför enligt dem få en byggrätt på 180 
kvadratmeter. Ägarna vill också att all prickad mark som är möjligt att tas bort även ska tas bort för alla 
fastigheter i Kebalområdet och inte enbart för dem som omfattas av planändringen. 
 
Kommentar: Miljö- och byggnämnden bedömer att 200 kvadratmeter är en rimlig byggnadsarea för 
helårsboende sett till den minsta fastighetsstorleken på 1000 kvadratmeter.  
 
Att det blir skillnad mellan området som omfattas av en ny detaljplan och de områden där äldre planer 
fortsätter att gälla är oundvikligt eftersom en plans syfte är att pröva nya rättigheter. Ett borttagande av 
prickmarken för alla fastigheter i Kebalområdet skulle kräva att planområdet utvidgades till att även 
innefatta dessa. Miljö- och byggnämnden anser att detta skulle resultera i en ohanterligt stor detaljplan och 
har valt att inte ändra på förslagets avgränsning. 
 

 

29. Lena Marai och Per Lennart Ardelt (lagfarna ägare av Kebal 2:59) 
Fastighetsägarna anser att de riskerar att få sin utsikt förstörd om deras grannfastighet Kebal 2:64 bebyggs 
så som planförslaget tillåter. De menar att förslaget innebär avsteg från likabehandlingsprincipen då 2:64 
får en utökad byggrätt till 200 kvadratmeter och nästan helt borttagen prickmark medan deras fastighet 
fortfarande har byggrätt på 180 kvadratmeter och omfattande prickmark. 
 
Fastighetsägarna anser också att det är fel att ta bort bestämmelserna om byggnadskultur och gestaltning 
då de vill att området fortsatt ska präglas av det typiskt Bohuslänska.  
 
Kommentar: Förändringen av byggrätten på Kebal 2:64 påverkar enligt miljö- och byggnämndens 
bedömning utsikten från Kebal 2:59 i minimal utsträckning. Omfattande havsutsikt kommer att kvarstå 
från fastigheten även om Kebal 2:64 utnyttjar planförslagets byggrätt. 
 
En av miljö- och byggförvaltningens uppgifter vid planläggning är att göra en detaljerad avgränsning av 
planområdet utifrån nämndens beslut. Nämnden anser att avgränsningen ska stanna vid den väg som går 
mellan Kebal 2:64 och 2:59. Kebal 2:59 har visserligen brister i sin reglering likt de förslaget avser att 
åtgärda, men detta gäller även för andra fastigheter som gränsar till planområdet. Nämnden anser att dessa 
fastigheter lämpligen behandlas i ett senare planarbete. Om fastighetsägarna önskar finns också 
möjligheten att själva söka om ett planbesked. 
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 Karaktärs- och varsamhetsbestämmelserna i den gällande planen är för generella för att kunna neka 
åtgärder vid bygglovsprövningar. Bestämmelserna står också i konflikt med de ökade byggrätter i yta, höjd 
och takvinkel som medgavs.  
 
En byggnadshöjd på 4,7 meter och en yta på 180 kvadratmeter är långt ifrån karaktären i ett äldre 
fritidshusområde. Takvinkeln ändrades också i den gällande planen till mellan 27 och 35 grader, vilket är 
brantare än vad som är vanligt för äldre fritidshus och innebar att flera byggnader redan vid ändringen år 
2001 blev planstridiga. Eftersom de befintliga byggnaderna i området nu har så olika karaktär anser miljö- 
och byggnämnden därför att det inte längre är lämpligt att styra bebyggelsen så specifikt med 
utformningsbestämmelser. 
 

 

30. Kebal ga:2 – Kebal Vägförening gm Per Thorsell 
Vägföreningen konstaterar att planförslaget bekräftar förhållanden som ägande och upplåtande av Kebal 
1:5 och byggnadsfritt avstånd till tomtgräns. 
 
Vägföreningen anser att § 113 förordnandet inte har någon praktisk betydelse för Kebals vägsamfällighet. 
De konstaterar att den allmänna marken har upplåtits till samfälligheten i tidigare Lantmäteriförrättning. 
Föreningen anser att samfälligheten bara kan avhändas upplåten mark genom ett nytt Lantmäteribeslut där 
de är sakägare och kan överklaga, och att detta därmed innebär att cirka 260 medlemmar är sakägare. 
Eftersom förordnandet kommer att upphöra att gälla och saknar koppling till planen bör texten enligt 
dem strykas. 
 
Kommentar: Miljö- och byggnämnden konstaterar enbart att § 113 förordnandet inte förändras av 
förslaget och upphör att gälla den 1 januari 2019. Frågan berör i övrigt föreningen, de enskilda i området 
och Lantmäteriet. På grund av den omfattande diskussionen som uppstått anser dock nämnden att det är 
motiverat att redogöra för det faktiska förhållandet. 
 
Vägföreningen anser att beskrivningen av anslutningen till Kebal 1:45 är felaktig. Enligt vägföreningen 
ingår Kebal 1:45 i gemensamhetsanläggningen med andelstal. Vidare framgår i förrättningen (akt 1486-
286) att det ”för anläggningarna upplåts det utrymme anläggningarna upptar inom Kebal 1:5, (…) och i de 
deltagande fastigheterna i den mån de upptas av och erfordras för anläggningarna enligt ovan.” (s. 3). 
Egna tomtinfarter ingår enligt föreningen inte i gemensamhetsanläggningen. 
 
Utfarten är därför enligt föreningen inte undantagen från gemensamhetsanläggningen. De anser 
vägsträckningen på kartan i anläggningsförrättningen endast är översiktlig. Detaljplanens uttalande om att 
en ny förrättning krävs för att inkludera utfarten från Kebal 1:45 i gemensamhetsanläggningen är felaktig 
och bör strykas. 
 
Vägföreningen anser inte heller att utfarten är någon fråga för kommunen. De menar att det enbart är 
föreningen, den enskilde och eventuellt Lantmäteriet som berörs. Föreningen anser därför att kommunens 
utläggningar om omprövningsförrättning med mera borde strykas då det är förvirrande och missvisande 
att redogöra för en rad åtgärder som kommunen inte har befogenhet att påverka. 
 
Kommentar: En detaljplans genomförandebeskrivning ska redogöra för vilka fastighetsrättsliga 
konsekvenser detaljplanen innebär. Det som kan konstateras är att den gällande detaljplanen saknar en 
planlagd väg som går fram till fastigheterna Kebal 1:39 och 1:45. Den ovan nämnda beskrivningen är 
baserad på vägledning från Lantmäteriet men tycks i detta fall ha blivit felaktig. Beskrivningen kommer att 
revideras inför antagandet. 
 
Vägföreningen anser inte att utformningen av sikttrianglarna i planen är trafiksäker. De anser att 
kommunen inte har tagit hänsyn till gatubredden eller vägomständigheterna i övrigt. Kommunen har 
enligt dem inte tagit hänsyn till trafikkorsningar och vari i vägen det kan finnas risk för mötande trafik. 
 
Vägföreningen anser att tänkta hörn i trianglarna aldrig bör korsa vägmitt. Föreningens åsikt är att man 
antingen ska anpassa sikttrianglarna så att vägmitt inte korsas eller att de kombineras med andra åtgärder 
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 så som ett byggnadsfritt avstånd på mer än 4,5 meter. Föreningen har enligt egen uppgift ansvar för 
trafikolyckor och erfarenhet av hur trafiken i områden fungerar. De anser därför att föreningens 
ståndpunkt bör väga tungt, i synnerhet då de föreslår mer långtgående säkerhetsåtgärder än kommunen. 
 
Kommentar: Kommunens gatuavdelning har stämt av utformningen av sikttrianglarna med en 
trafikkonsult som godkänt utformningen. Miljö- och byggnämnden bedömer att sikten i kurvorna är 
tillfredsställande i förhållande till de mycket låga trafikmängderna och hastigheterna i området. 
 
Vid en närmare studie av kurvan har det också uppmärksammats att den befintliga vägen sneddar över 
fastighetsgränsen på Kebal 1:33 med upp till cirka 0,7 meter. Användningsgränsen mot naturområdet på 
andra sidan vägen har därför justerats något för det fall att föreningen önskar åtgärda detta vid ett framtida 
tillfälle. 
 
Föreningen anger att parkering längs deras vägar är förbjudet av trafiksäkerhetsskäl. De anser därför att 
detaljplanen bör innehålla en reglering om att varje fastighet måste ha parkeringsmöjligheter på sin egen 
tomt. Föreningen menar att avsaknaden av en sådan bestämmelse försvårar arbetet med att skapa en trygg 
trafikmiljö. Vägföreningen är av uppfattningen att många fastighetsägare väljer att utnyttja sin egen tomt 
för privat byggnation och använder istället den gemensamma marken för parkering. 
 
Kommentar: Strömstads kommun håller för närvarande på att ta fram en ny parkeringsnorm som kräver 
att bostadsfastigheter utanför centrum ska ha minst två parkeringsplatser på den egna tomten. Miljö- och 
byggnämnden anser att detta tillfredsställer vägföreningens önskemål utan att en planbestämmelse 
behöver införas. 
 

 

31. Kebal ga:10 – Båtvikens samfällighetsförening gm Anders Ekström 
Föreningen anser sig inte vara direkt berörd av förslaget och har inga synpunkter på det. Däremot påpekar 
föreningen att fastighetsförteckningen i samrådsskedet angav att Kebal 1:5 även äger vattnet utanför sin 
strand och menar att detta inte är utrett. Synpunkten framfördes till Lantmäteriet och förteckningen 
reviderades med denna information till granskningsskedet. 
 

 

32. Elisabeth och Jan Resen (lagfarna ägare av Kebal 1:81 – inte med i 
fastighetsförteckning) 
Fastighetsägarna har svårt att förstå varför några olyckliga projekt som inte följer gällande 
planbestämmelser används för att legitimera en ökad utnyttjandegrad och justering av prickmark i 
området. De anser att en anpassning till olovligt uppförd bebyggelse inte kan vara grunden för en 
planprocess. 
 
Fastighetsägarna anser att exploateringen som föreslås medför stora byggnadsvolymer som svårligen kan 
anpassas till det öppna och naturliga landskapet. De påpekar att området är exponerat från havet och att 
planen enligt dem inte tycks överensstämma med riktlinjer för bebyggelse i kustnära områden. 
 
Ägarna anser att områdets karaktär i och med förslaget ändras på ett negativt sätt som inte är i linje med 
de boendes önskningar. Det är därför viktigt för dem att utnyttjandegraden i området inte ändras och att 
prickmarken som enligt dem även tillvaratar fastighetsägares utsikt behålls. 
 
Fastighetsägarna anser också att planförslaget inte följer likabehandlingsprincipen. Då det enligt dem inte 
heller stämmer överens med önskningarna från många boende i området vill de att planarbetet ska 
avbrytas. 
 
Kommentar: Prickmarken i området har tagits bort enligt principerna att inte störa en annan 
fastighetsägares utsikt på ett oacceptabelt sätt och med inriktningen att inte tillåta byggnation på 
exponerade berghällar. Eftersom de tillåtna höjderna för bebyggelsen inte ändras bedömer miljö- och 
byggnämnden att landskapsbilden från havet inte påverkas negativt. 
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Miljö- och byggnämnden anser att områdets karaktär redan genomgått en stor förändring sedan 
planändringarna från år 2001 började gälla. Karaktärs- och varsamhetsbestämmelserna i den gällande 
planen är också för generella för att kunna neka åtgärder vid bygglovsprövningar, och bestämmelserna står 
även i konflikt med de ökade byggrätter i yta, höjd och takvinkel som medgavs. 
 
Miljö- och byggnämnden kan konstatera att tolv av de nitton fastighetsägarna i området framfört kritik 
mot förslaget som inte har tillgodosetts. Beslutet om huruvida detaljplanen ska antas är dock i slutändan 
politiskt baserat på hur kommunen vill att området ska utvecklas. 
 

 

33. Per och Gunvor Thorsell (lagfarna ägare av Kebal 1:92 – inte med i 
fastighetsförteckning) 
Fastighetsägarna tycks jämställa en av dem fiktiv berättelse om svart arbetskraft, skatteverket och mutor 
med ett av dem påstått engångsbelopp på 300 000 kr Kebal 1:38 betalar för planarbetet. De är kritiska till 
att byggnaden på Kebal 1:33, i deras mening, utgör mall för planbestämmelserna och anser att fastigheten 
ges fördelar på ett ojämlikt sätt. Likt många andra i samrådsskedet är de kritiska till skillnaden i 
höjdreglering som togs bort till granskningsförslaget. Framför allt är de kritiska till den försämring de 
anser att förslaget innebär för Kebal 1:35, 1:36, 1:46 och 1:47 i förhållande till 1:33, och för 1:40 i 
förhållande till 1:38. 
 
Fastighetsägarna vill inte att den befintliga prickmarken ska tas bort eftersom de anser att flera fastigheters 
utsikt påverkas negativt. Ägarna uppger dock inte att deras utsikt påverkas av förslaget. 
 
Kommentar: Miljö- och byggnämnden har skrivit avtal om finansiering av planarbetet med ägaren av 
Kebal 1:38 som är sökande. Att en enskild sökande finansierar ett planarbete som denne har nytta utav är 
vanligt i detaljplanering. Kostnaden faktureras löpande enligt den tid som läggs på planarbetet och är 
ingen engångskostnad. 
 
En av miljö- och byggnämnden utgångspunkter i planarbetet har varit att försöka fånga upp de avvikelser 
från gällande plan som uppstått genom åren. Hänsyn har tagits till befintliga byggnader, däribland den på 
Kebal 1:33, under förutsättning att de i sig är lämpliga. För de flesta fall har nämnden gjort samma 
bedömning som i de lov där byggnaderna ursprungligen godkändes – det vill säga att de är lämpliga. 
 
I en detaljplaneprocess har berörda fastighetsägare ett egenansvar i att vara aktiva och lämna synpunkter 
över hur de anser sig påverkade av förslaget. De omnämnda fastighetsägarna får därmed föra sin egen 
talan och synpunkter från dem ges i svaren till deras yttranden. 
 
Fastighetsägarna kan se en fördel i att få samma möjlighet som de 19 fastigheterna i planområdet med en 
utökad byggrätt. De anser däremot att förslaget är negativt för dem eftersom den utökade byggrätten i 
planområdet innebär en sämre ekonomisk utveckling för deras egen fastighet där den äldre detaljplanen 
fortsätter att gälla. Ägarna anser inte heller att det är likabehandling att 19 av Kebalområdets fastigheter 
ges utökade rättigheter medan övriga inte ändras. 
 
Kommentar: En av miljö- och byggförvaltningens uppgifter vid planläggning är att göra en detaljerad 
avgränsning av planområdet utifrån nämndens beslut. Miljö- och byggnämnden anser att det avgränsade 
området är tillräckligt stort för att en gemensam nytta ska uppstå samtidigt som förslaget inte blir 
ohanterligt omfattande. 
 
Kebalområdet består av mer än 200 fastigheter över vilka flera detaljplaner gäller. Att det blir skillnad 
mellan området som omfattas av en ny detaljplan och de områden där äldre planer fortsätter att gälla är 
oundvikligt eftersom en plans syfte är att pröva nya rättigheter. Om fastighetsägarna önskar finns också 
möjligheten att själva söka om ett planbesked. 
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 Vidare anser fastighetsägarna att avsaknaden av bestämmelser gällande byggnadskultur och gestaltning 
kommer att möjliggöra byggnation som helt avviker från det typiskt Bohuslänska i ett känsligt havsnära 
läge. De motsätter sig detta. 
 
Kommentar: Karaktärs- och varsamhetsbestämmelserna i den gällande planen är för generella för att 
kunna neka åtgärder vid bygglovsprövningar. Bestämmelserna står också i konflikt med de ökade 
byggrätter i yta, höjd och takvinkel som medgavs.  
 
En byggnadshöjd på 4,7 meter och en yta på 180 kvadratmeter är långt ifrån karaktären i ett äldre 
fritidshusområde. Takvinkeln ändrades också i den gällande planen till mellan 27 och 35 grader, vilket är 
brantare än vad som är vanligt för äldre fritidshus och innebar att flera byggnader redan vid ändringen år 
2001 blev planstridiga. Eftersom de befintliga byggnaderna i området nu har så olika karaktär anser miljö- 
och byggnämnden därför att det inte längre är lämpligt att styra bebyggelsen så specifikt med 
utformningsbestämmelser. 
 

 

34. Daniel Andersson (lagfaren ägare av Kebal 1:116 – inte med i fastighetsförteckning) 
Fastighetsägaren motsätter sig planförslaget och i synnerhet fastigheten Kebal 1:33 som han anser inte ska 
säkerställas i ny detaljplan. Ägaren vill istället att tidigare beslut om rivning ska gälla. 
 
Fastighetsägaren vill att ett samlat grepp ska tas över hela Kebalområdet med en rättssäker översyn av alla 
detaljplaner inklusive den där hans egen fastighet ingår. Ägaren anser att en detaljplan för ett fåtal 
fastigheter inte är vare sig jämlikt, långsiktigt hållbart eller främjar en god hushållning med mark enligt 
plan- och bygglagens portalparagraf samt 2 kap 3 §. Ägaren yrkar därför på att planarbetet ska avbrytas 
och att en samlad översyn av hela Kebalområdet ska påbörjas. 
 
Kommentar: Planförslaget hanterar inte frågan om huruvida byggnaden på Kebal 1:33 ska rivas eller inte 
direkt. Miljö- och byggnämnden bedömer dock att preskription inträtt för byggnaden och att det därför 
saknas legala förutsättningar för att tvinga fram en rivning. Frågan om byggnaden ska rivas eller om en ny 
byggrätt för fastigheten ska prövas med en ny detaljplan har varit en politisk fråga där nämnden bedömer 
att lagstöd tidigare funnits för båda alternativen. 
 
Miljö- och byggnämndens tidigare intention var att på eget initiativ se över alla detaljplaner i 
Kebalområdet. Detta visade sig dock medföra stora kostnader samtidigt som ändringen huvudsakligen var 
till nytta för fastighetsägarna i området. Miljö- och byggnämnden har därför valt att ställa sig positiv till 
initiativ från fastighetsägare i området som möjliggör att nya detaljplaner kan tas fram. Att det blir skillnad 
mellan området som omfattas av en ny detaljplan och de områden där äldre planer fortsätter att gälla är 
oundvikligt eftersom en plans syfte är att pröva nya rättigheter.  
 
Vid utformningen av bestämmelserna för det aktuella planförslaget har miljö- och byggnämnden tittat på 
hela Kebalområdets egenskaper för att fånga upp denna helhetssyn. Beslutet om att avbryta planarbetet 
eller inte är därför enbart politiskt. Om fastighetsägaren önskar finns däremot möjligheten att själv söka 
om ett planbesked. 
 

 

35. Louise och Maria Moosberg gm Sven Moosberg (lagfarna ägare av Kebal 2:39 – inte 
med i fastighetsförteckning) 
Fastighetsägarna har likt många andra i samrådsskedet kritiserat skillnaden i regleringen av höjd mellan 
olika fastigheter. Denna synpunkt har tillmötesgåtts i granskningsförslaget. 
 
Fastighetsägarna anser inte att det är rimligt att undanröja de felaktigheter som Miljö- och byggnämnden 
bortsett från i byggprocessens regelverk med en ny detaljplan. De anser också att de som följt regelverket 
nu får icke nödvändiga utökade rättigheter. Ägarna har också synpunkter på ett resonemang – exakt vilket 
specificeras inte – om varför en graverande överträdelse av Kebal 1:37:s bygglov ska förändras till 
fastighetsägarens fördel. De anser att detta också strider mot likställighetsprincipen.  
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 Resonemanget refererar möjligen till en text om attefallsutbyggnad i planbeskrivningen. I detta stycke 
noteras det att PBL ger möjlighet till en 15 kvadratmeters utbyggnad utöver gällande byggrätt och att 
huvudbyggnaden på Kebal 1:37 med sina 217 kvadratmeter är i denna storleksordning. 
 
Kommentar: Miljö- och byggnämndens och den tidigare miljönämndens syn på hur stora avvikelser som 
kunnat medges från gällande detaljplan var förr mer generös och har bidragit till många av de planstridiga 
byggnaderna i planområdet. Senare domar har visat att det inte är möjligt att medge så omfattande 
avvikelser men de givna loven som vunnit laga kraft gäller, däribland det för Kebal 1:37. 
 
En av miljö- och byggnämnden utgångspunkter i planarbetet har varit att försöka fånga upp de avvikelser 
från gällande plan som uppstått genom åren. Hänsyn har tagits till befintliga byggnader under 
förutsättning att de i sig är lämpliga. För de flesta fall har nämnden gjort samma bedömning som i de lov 
där byggnaderna ursprungligen godkändes – det vill säga att de är lämpliga.  
 
Fastighetsägarna opponerar sig mot planändringen då den ger möjlighet att bevilja bygglov för 
huvudbyggnaden på Kebal 1:33 och därmed legalisera ett av tre domstolar bekräftat svartbygge. De menar 
att förslaget är ett bevis för att Kebal 1:33 ska få de bästa förutsättningarna för bygglov. Fastighetsägarna 
anser att flera fastigheter missgynnas av regleringen av Kebal 1:33 och menar att planens bestämmelser i 
första hand tycks utformade för att kunna ge den befintliga byggnaden lov i efterhand.  
 
Fastighetsägarna anser att andra fastigheter i 1:33:s närhet inte ges samma möjligheter att utvecklas och att 
förslaget därför strider mot likställighetsprinciperna i kommunallagen. Ägarna anser de tre fastigheterna 
framför (1:35, 1:36, 1:46) får restriktioner som inte följer likställighetsprincipen och påverkar dessa 
fastigheters värde negativt. 
 
Kommentar: Miljö- och byggnämnden bedömer att byggnaden på Kebal 1:33 är lämplig och inte innebär 
någon betydande olägenhet för någon granne. Det finns därför inte några skäl till att inte medge en 
byggrätt för den befintliga byggnaden i planförslaget. 
 
I en detaljplaneprocess har berörda fastighetsägare ett egenansvar i att vara aktiva och lämna synpunkter 
över hur de anser sig påverkade av förslaget. De omnämnda fastighetsägarna får därmed föra sin egen 
talan och synpunkter från dem ges i svaren till deras yttranden. Nämnden vill dock framhålla att skillnaden 
mellan olika fastigheter beror på att de har olika förutsättningar och inte för att någon har särbehandlats. 
 
Fastighetsägarna anser inte att åberopandet av tre tomter inom Kebal Södra med byggrätter på 200 
kvadratmeter är ett legitimt skäl för att använda sig av samma yta i planförslaget. Ägarna menar att dessa 
tomter inte kunde bebyggas i två plan och att detta var anledningen till att 200 kvadratmeter medgavs.  
 
Kommentar: Detaljplanen fastighetsägarna refererar till tillåter mycket riktigt en våning. Vindsvåningar 
räknas dock inte som fulla våningar och är tillåtna även i den detaljplanen. 200 kvadratmeter medges även 
i ytterligare en detaljplan i Kebalområdet. Det är också den yta som miljö- och byggnämnden har bedömt 
som lämplig för helårsboende i området. 
 
Fastighetsägarna är också kritiska till att för dem väsentliga bestämmelser om de om byggnadskultur och 
gestaltning och minsta takvinkel inte finns med i det nya förslaget. Ägarna är också kritiska till att det så 
kallade ”störningsmomentet” som gällande plan enligt dem tagit hänsyn till inte längre finns, men 
fastighetsägarna utvecklar inte vad de avser med detta. 
 
Kommentar: Karaktärs- och varsamhetsbestämmelserna i den gällande planen är för generella för att 
kunna neka åtgärder vid bygglovsprövningar. Bestämmelserna står också i konflikt med de ökade 
byggrätter i yta, höjd och takvinkel som medgavs. Eftersom de befintliga byggnaderna i området nu har så 
olika karaktär anser miljö- och byggnämnden därför att det inte längre är lämpligt att styra bebyggelsen så 
specifikt med utformningsbestämmelser. 
 
Avslutningsvis vill fastighetsägarna att Miljö- och byggnämnden avskriver planprocessen i sin helhet. 
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 Kommentar: Miljö- och byggnämnden har inte för avsikt att avbryta planarbetet. 
 

 

36. Stein och Liv Rukin (lagfarna ägare av Kebal 2:68 – inte med i fastighetsförteckning) 
Fastighetsägarna har tidigare ansökt om lov för att få bygga ett garage men fått svaret att hela detaljplanen 
måste ändras för att möjliggöra detta. Nu ändras däremot detaljplanen för en enskild fastighet inom deras 
detaljplan, Kebal 2:64, medan övriga lämnas oförändrade. Ägarna saknar ett formellt beslut för detta. 
 
Fastighetsägarna påpekar att det finns flera planer i Kebalområdet med åretruntboende varav en del har en 
byggrätt på 150 kvadratmeter. De undrar hur dessa planer som är i störst behov av en översyn undgått 
kommunens uppmärksamhet vid beslutet att modernisera planen i Båtviken. 
 
Kommentar: Fastighetsägarna ansökan om bygglov avslogs eftersom den inte följde detaljplanen och inte 
kunde ses som en liten avvikelse. Det finns ingen notering i ärendet om att ta fram en ny detaljplan för 
området. När ägare av enskilda bostadsfastigheter frågar om möjligheten att ta fram en ny detaljplan för 
sin fastighet brukar dock miljö- och byggförvaltningen i linje med nämndens inställning informera om att 
man sällan tar fram små frimärksplaner för enbart den egna fastigheten. 
 
En av miljö- och byggförvaltningens uppgifter vid planläggning är att göra en detaljerad avgränsning av 
planområdet utifrån nämndens beslut. Miljö- och byggnämnden anser att det avgränsade området är 
tillräckligt stort för att en gemensam nytta ska uppstå samtidigt som förslaget inte blir ohanterligt 
omfattande. Detta kräver inget formellt beslut. 
 
Miljö- och byggnämnden är medveten om de brister som finns i gällande planer i Kebalområdet. Eftersom 
nya detaljplaner huvudsakligen är av nytta för fastighetsägarna i området har miljö- och byggnämnden 
dock valt att låta dessa ta initiativ till nya detaljplaner. Om fastighetsägarna är intresserade av en ny 
detaljplan för sin fastighet finns möjligheten att ansöka om detta, men med förbehållet att miljö- och 
byggnämnden kan vilja studera en gemensam bebyggelsegrupp i ett sådant arbete. 
 
Fastighetsägarna anser att utvidgningen av byggrätten för Kebal 2:64 representerar ett orimligt frånsteg 
från likabehandlingsprincipen vid kommunens myndighetsutövning. Detta anser de bryter mot relevanta 
bestämmelser i plan- och bygglagen, förvaltningslagen och diskrimineringsförbudet i europakonventionen. 
 
Ägarna är också kritiska till att fastigheterna i planområdet ges utökade byggrätter och upplever att det i 
första hand är tre fastigheter som gynnas av förslaget. De anser att detta är inkonsekvent, orimligt, 
diskriminerande och ett missbruk av kommunens planmonopol. Ägarna anser också att det inte finns 
allmänintresse i att ta fram en ny detaljplan och hävdar att förslaget bara har tagits fram för att tillgodose 
önskemålen från de tre fastighetsägarna som sökt om det.  
 
Kommentar: Kebal 2:64 hanteras på samma sätt som övriga fastigheter i planområdet. Att det blir skillnad 
mellan fastigheterna i planområdet och de utanför är en oundviklig konsekvens eftersom en detaljplans 
syfte är att pröva nya rättigheter. 
 
Förslaget innebär sannolikt en positiv effekt för de sökande. Detta är en vanlig konsekvens när en enskild 
part ansöker hos kommunen om en förändring. Förslaget innebär sannolikt en positiv effekt för de 
sökande. Detta är en vanlig konsekvens när en enskild part ansöker hos kommunen om en förändring. 
Miljö- och byggnämnden ansvarar då för att ta fram ett förslag som uppfyller ansökan och planbeskedet 
inom Plan- och bygglagens ramar. 
 
Miljö- och byggnämnden är av uppfattningen är att gällande lagstiftning följts och fastighetsägarna 
utvecklar inte – utöver avsnittet nedanför – på vilket sätt planarbetet skulle strida mot dessa. 
 
Fastighetsägarna anser att kommunen inte informerat alla som berörs av planförslaget. De hävdar att 
kommunen därmed valt att bortse från synpunkter som ska ingå i en normal planprocess. Ägarna menar 
att kommunen borde underrätta alla som kan beröras av planförslaget.  
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 Fastighetsägarna anser också att förslaget inte följer Miljö- och byggnämndens planbesked. Ägarna 
upplever inte heller att förslaget stämmer överens med förvaltningens muntliga information vid 
planarbetets uppstart. Enligt dem strider förslaget även på denna punkt mot plan- och bygglagen och 
kommunallagens bestämmelser om likabehandling. 
 
Kommentar: Miljö- och byggförvaltningen har hört ovanligt många då samtliga inom samma § 113-
område också underrättats om förslaget. Miljö- och byggnämnden bedömer att de fastigheter i 
Kebalområdet som ligger långt ifrån planområdet inte kan ses som sakägare. Kebal 2:68 ligger cirka 230 
meter från planområdet och är väl avskilt från det av både terrängen och andra fastigheter och bedöms 
därför inte heller som berörd. 
 
Miljö- och byggnämndens planbesked sätter en ram för detaljplanearbetet och är sällan möjligt för 
förvaltningen att följa ordagrant. Nämnden anser att planarbetet stämmer överens med nämndens vilja 
och hade om så inte varit fallet återremitterat planen vid de aktuella beslutstillfällena. 
 
Fastighetsägarna påpekar att huvudbyggnaden på Kebal 1:33 saknar bygglov och menar att det strider mot 
rättsmedvetenheten, likabehandlingsprincipen, retroaktivitetsprincipen och plan- och bygglagen att tilldela 
fastigheten en byggrätt som motsvarar byggnaden. De anser också att det strider mot miljö- och 
byggnämndens planbeslut från 2015-01-22 att påbörja en översyn av alla detaljplaner i Kebalområdet. 
Ägarna hävdar vidare att preskriptionsbrytande åtgärder förekommit och anser att det inte är klarlagt att 
preskription inträtt. De anser därför att byggnaden inte bör legitimeras med en ny detaljplan. 
 
Kommentar: Miljö- och byggnämnden bedömer att byggnaden på Kebal 1:33 är lämplig och inte innebär 
någon betydande olägenhet för någon granne. Det finns därför inte några skäl till att inte medge en 
byggrätt för den befintliga byggnaden i planförslaget. 
 
Miljö- och byggnämnden bedömer att gällande lagstiftning följts och fastighetsägarna utvecklar inte på 
vilket sätt bedömningarna i deras mening är felaktiga. Fastighetsägarna utvecklar inte heller på vilket sätt 
retroaktivitetsprincipen i deras mening berörs. Om detaljplanen vinner laga kraft ersätts den gällande 
planen och bygglov kan därefter meddelas enligt de nya rättigheter som då gäller. 
 
Miljö- och byggnämnden kan inte se hur utformningen av byggrätten för Kebal 1:33 strider mot beslutet 
att se över samtliga detaljplaner för Kebalområdet.  
 
Miljö- och byggnämnden bedömer att preskription inträtt för huvudbyggnaden på Kebal 1:33 och att det 
inte finns några preskriptionsbrytande åtgärder för denna typ av fall. 
 
Fastighetsägarna har också synpunkter på hanteringen av Kebal 1:37. Huvudbyggnaden på Kebal 1:37 har 
en byggnadsarea på 217 kvadratmeter och det noteras i planbeskrivningen att möjligheten till 
attefallstillbyggnad innebär att en byggnad av denna storlek kan uppföras. Ägarna anser att även detta 
strider mot likabehandlingsprincipen, diskrimineringsförbud och liknande. De ber kommunen utveckla 
detta resonemang och upplysa om det kan användas för andra fastigheter i planområdet. 
 
Kommentar: De flesta en- och tvåbostadshus i landet har enligt plan- och bygglagen rätt att bygga ut sin 
huvudbyggnad med 15 kvadratmeter utöver sin största tillåtna area. Undantag kan gälla om byggnaden till 
exempel finns i en känslig kulturmiljö. 
 
Miljö- och byggnämnden vidhåller därför att det troligen finns möjlighet att uppföra en byggnad likt den 
på Kebal 1:37 om planförslaget vinner laga kraft. Byggnaden på Kebal 1:37 har dock ett giltigt bygglov 
vilket innebär att frågan delvis är akademisk. Alla fastigheter i Kebalområdet har möjlighet att utnyttja 
denna rättighet under förutsättning att de relevanta delarna av lagen uppfylls. 
 
Fastighetsägarna anser att beskrivningen av planens påverkan på § 113 förordnandet i området bör utgå då 
det inte stämmer överens med vad faktiskt gäller. 
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 Kommentar: Beskrivningen av förordnandet i samrådsskedet var mycket riktigt felaktig. På grund av de 
omfattande diskussionerna som uppstått om förordnandet anser miljö- och byggnämnden dock att det är 
motiverat att redogöra för det faktiska läget i planbeskrivningen. 
 
 

37. Helena Sund (lagfaren ägare av Kebal 1:101 och 1:109 samt ½ av Kebal 1:96 – inte med 
i fastighetsförteckning) och Hans Norrström (lagfaren ägare till ½ av Kebal 1:96 – inte med 
i fastighetsförteckning) 
Fastighetsägarna är kritiska till att de 19 fastigheterna i planområdet ges utökade byggrätter medan övriga 
fastigheter i Kebalområdet lämnas oförändrade. De är också kritiska till att bestämmelserna om 
byggnadskultur och varsamhet tas bort då detta enligt dem kommer leda till byggnation som avviker från 
det typiska för området och för det Bohuslänska.  
 
Ägarna kräver att planarbetet stoppas på grund av dessa betydande brister och avsteg från 
likabehandlingsprincipen. Avslutningsvis föreslår de att en översyn av planerna i området skulle kunna 
börja med en översyn av de äldsta gällande planerna. 
 
Kommentar: En av miljö- och byggförvaltningens uppgifter vid planläggning är att göra en detaljerad 
avgränsning av planområdet utifrån nämndens beslut. Miljö- och byggnämnden anser att det avgränsade 
området är tillräckligt stort för att en gemensam nytta ska uppstå samtidigt som förslaget inte blir 
ohanterligt omfattande. Kebalområdet består av mer än 200 fastigheter över vilka flera detaljplaner gäller. 
Att det blir skillnad mellan området som omfattas av en ny detaljplan och de områden där äldre planer 
fortsätter att gälla är oundvikligt eftersom en plans syfte är att pröva nya rättigheter. 
 
Karaktärs- och varsamhetsbestämmelserna i den gällande planen är för generella för att kunna neka 
åtgärder vid bygglovsprövningar. Bestämmelserna står också i konflikt med de ökade byggrätter i yta, höjd 
och takvinkel som medgavs.  
 
En byggnadshöjd på 4,7 meter och en yta på 180 kvadratmeter är långt ifrån karaktären i ett äldre 
fritidshusområde. Takvinkeln ändrades också i den gällande planen till mellan 27 och 35 grader, vilket är 
brantare än vad som är vanligt för äldre fritidshus och innebar att flera byggnader redan vid ändringen år 
2001 blev planstridiga. Eftersom de befintliga byggnaderna i området nu har så olika karaktär anser miljö- 
och byggnämnden därför att det inte längre är lämpligt att styra bebyggelsen så specifikt med 
utformningsbestämmelser. 
 
Prioriteringen av detaljplaner är en politisk fråga. Miljö- och byggnämndens nuvarande ställningstagande 
är att man inte är villig att bekosta planändringar i Kebalområdet med kommunala skattemedel eller 
planavgift. Det enda kvarvarande alternativet är därför ansökningar från fastighetsägare i området. Det 
aktuella ärendet har sitt ursprung i en ansökan från ägaren av Kebal 1:38, och hittills har inte någon 
fastighetsägare i någon annan del av Kebalområdet ansökt om planbesked. 
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 Namnlista 
Följande har framfört synpunkter under samråd och granskning som helt eller delvis inte har tillgodosetts: 
 
Anders Wilhelmsson och Katarina Wilhelmsson (lagfarna ägare av Kebal 1:17) 
Maria Bylock Bergström (lagfaren ägare av Kebal 1:29) 
Anders Lindberg (lagfaren ägare av Kebal 1:34) 
Ingrid Olsson (lagfaren ägare av Kebal 1:35) 
Jonas Georgsson (lagfaren ägare till ½ av Kebal 1:36) 
Gunilla Georgsson (lagfaren ägare till ½ av Kebal 1:36) 
Helene Engberg Skaara (lagfaren ägare av Kebal 1:39) 
Thomas och Kersti Skrolsvik (lagfarna ägare av Kebal 1:40) 
Jan och Lars Wogel (lagfarna ägare av Kebal 1:42) 
Lars Nordén och Mai Vik (lagfarna ägare av Kebal 1:44) 
Daniella Ölmunger (lagfaren ägare av Kebal 1:45) 
Åke och Katrine Letting (lagfarna ägare av Kebal 1:46) 
Jonas och Louise Ekström (lagfarna ägare av Kebal 1:47) 
Adne Skolt (lagfaren ägare av Kebal 1:48) 
Kjell Grengmark (lagfaren ägare av Kebal 1:50) 
Hans Bergqvist (lagfaren ägare av Kebal 1:55) 
Marie och Per Wogel (lagfarna ägare av Kebal 1:62) 
Lena Marai och Per Lennart Ardelt (lagfarna ägare av Kebal 2:59) 
Kebal ga:2 - Kebal Vägförening 
 
Följande har också framfört synpunkter under samråd och granskning som helt eller delvis inte har 
tillgodosetts men har inte bedömts som berörda av miljö- och byggnämnden: 
 
Elisabeth och Jan Resen (lagfarna ägare av Kebal 1:81) 
Per och Gunvor Thorsell (lagfarna ägare av Kebal 1:92) 
Daniel Andersson (lagfaren ägare av Kebal 1:116) 
Louise och Maria Moosberg (lagfarna ägare av Kebal 2:39) 
Stein och Liv Rukin (lagfarna ägare av Kebal 2:68) 
Helena Sund (lagfaren ägare av Kebal 1:101 och 1:109 samt ½ av Kebal 1:96) 
Hans Norrström (lagfaren ägare till ½ av Kebal 1:96) 
 

 

Miljö- och byggförvaltningen 2017-09-14 
Plan- och byggavdelningen  
 
 
 
Jimmy Magnusson 
Planeringsarkitekt 
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Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KF §143  Dnr KS/2017-0108 

Anmälningsärende 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 

att notera anmälningsärende till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden Ej verkställda beslut kvartal 3. 
Tekniska nämndens beslut; Medborgarförslag - boendeparkering 
Tekniska nämndens beslut; Medborgarförslag om Strömstads lekplatser 
Samverkande överförmyndare; Delegering enligt 19 kap 14 § föräldrabalken 
(1995:974) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sida 16 av 20 
Socialnämnden
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Strömstads Kommun 
Omsorgsnämnden 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526‐190 00  Fax: 0526‐191 10 
E‐postadress: on@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

 

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

SN § 142    Dnr SN/2017‐0281 
 
 
Ej verkställda beslut kvartal 3 
 
Socialnämnden beslutar  
att överlämna rapport om ej verkställda beslut till Kommunfullmäktige och 
revisorer som avses i 3 kap 8 § Kommunallagen samt till Inspektionen för 
vård och omsorg, IVO 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ej verkställda beslut tredje kvartalet 2017 
 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2017‐10‐12 signerad av systemansvarig Pia 
Andreasson 
 
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut 
att överlämna rapport om ej verkställda beslut till Kommunfullmäktige och 
revisorer som avses i 3 kap 8 § Kommunallagen samt till Inspektionen för 
vård och omsorg, IVO 
 
Proposition 
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till  
Kommunfullmäktige, Kommunrevisorer, IVO 

   



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2017-10-17

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-191 85
Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-194 31
452 80 Strömstad

TN/2017-0091

TN § 89 Medborgarförslag - boendeparkering

Tekniska nämndens beslut
att behovet av tillståndsparkeringar och hur de ska disponeras ska beaktas i 
kommande parkeringsöversyn. Parkeringsöversynen är en del i 
bostadsförsörjningsplanen.

att ärendet återkopplas till tekniska nämnden under första halvåret 2018.

att medborgarförslaget därmed anses besvarat.

Sammanfattning av ärendet
Kent Olsen har inkommit med ett medborgarförslag där han anger att;

”Jag bor på Karlsgatan 2 och brukar parkera på Södra Bergsgatan eller när det är 
fullt där vid Godsmagasinet. De senaste 2 somrarna har det under juni-augusti 
varit hopplöst att hitta någon plats.

Mitt förslag: Eftersom öborna tar så många platser vid Godsmagasinet och 
eftersom de inte använder bilen dagligen tycker jag att de vore bättre att de 
anvisade icke centrala parkeringar”.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2016-12-01
Kommunfullmäktiges beslut 2017-03-02 § 2
Tjänsteskrivelse 2017-10-06

Tekniska förvaltningens förslag till beslut
att behovet av tillståndsparkeringar och hur de ska disponeras ska beaktas i 
kommande parkeringsöversyn. Parkeringsöversynen är en del i 
bostadsförsörjningsplanen.

Förslag till beslut under sammanträdet
Förslagsställaren Kent Olsen utvecklar medborgarförslaget under sammanträdet.

Ordförande Åsa Torstensson (C) tackar Kent Olsen.

Andreas Nikkinen (MP) yrkar att ärendet återkopplas till tekniska nämnden under 
första halvåret 2018.

Ordförande Åsa Torstensson yrkar att medborgarförslaget därmed anses 
besvarat.

Beslutsgång



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2017-10-17

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-191 85
Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-194 31
452 80 Strömstad

Ordföranden ställer proposition på tekniska förvaltningens förslag med 
tilläggsyrkandena och finner att nämnden beslutar i enlighet med tekniska 
förvaltningens förslag med tilläggsyrkandena.

Beslutet skickas till
Förslagsställaren Kent Olsen
Kommunfullmäktige
Gatuchef Conny Hansson
Biträdande gatuchef Jeanette Johander
Akten



Från: Kent Olsen [mailto:kentolsen@hotmail.se]
Skickat: den 1 december 2016 14:47
Till: Kommun <kommun@stromstad.se>
Ämne:Medborgarförslag

BOENDEPARKERING

Jag bor på Karlsgatan 2 och brukar parkera på Södra Bergsgatan eller när det är
fullt där vid Godsmagasinet.
De senaste 2 somrarna har det under juni-augusti varit hopplöst att hitta någon
plats.
Mitt förslag:
Eftersom öborna tar så många platser vid Godsmagasinet och eftersom de inte
använder bilen dagligen
tycker jag att de vore bättre att de anvisade icke centrala parkeringar.

Med vänlig hälsning
Kent Olsen
Karlsgatan 2
452 31 Strömstad
0730 882078



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (35) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-03-02 KS/2016-0622 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KF § 02     Dnr: KS/2016-0618 

Medborgarförslag angående boendeparkering 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Kent Olsen har inkommit med ett medborgarförslag där han anger att;  
”Jag bor på Karlsgatan 2 och brukar parkera på Södra Bergsgatan eller när det är fullt där vid 
Godsmagasinet. De senaste 2 somrarna har det under juni-augusti varit hopplöst att hitta 
någon plats. Mitt förslag: Eftersom öborna tar så många platser vid Godsmagasinet och 
eftersom de inte använder bilen dagligen tycker jag att de vore bättre att de anvisade icke 
centrala parkeringar”. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag den 1 december 2016  

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut 
att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut antas och finner 
att så sker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Tekniska nämnden 
Förslagsställare Kent Olsen  

 

 



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2017-10-17

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-191 85
Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-194 31
452 80 Strömstad

TN/2017-0337

TN § 90 Medborgarförslag om Strömstads lekplatser

Tekniska nämndens beslut
att bjuda in förslagsställaren Sandra Matthews till ett möte den 19 oktober med 
företrädare för tekniska förvaltningen och kommunledningskontoret

att tekniska förvaltningen i samarbete med representanter från planavdelningen 
och kommunledningskontoret tar fram riktlinjer för hur man ska 
tillgänglighetsanpassa lekplatserna för barn med funktionsnedsättning

att ärendet återkopplas till tekniska nämnden i januari 2018 samt

att medborgarförslaget därmed anses besvarat.

Sammanfattning av ärendet
Sandra Matthews har inkommit med ett medborgarförslag som handlar om 
Strömstads lekplatser.

”Vi är många föräldrar som anser att utbuden på Strömstads lekplatser är för 
dåligt och kvaliteten behöver uppdateras”, skriver Sandra Matthews.

Sandra Matthews tar upp två av centrums lekplatser som exempel, Kärleksudden 
och Plagen.

Sandra Matthews bjöds in till kommunfullmäktige 20 juni 2017, där hon 
utvecklade sitt förslag.

Kommunfullmäktige beslutade att ge tekniska nämnden i uppdrag att ta fram 
riktlinjer för hur man ska tillgänglighetsanpassa lekplatserna för barn med 
funktionsnedsättning.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2017-05-01
Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-20 § 76
Tjänsteskrivelse 2017-10-06

Tekniska förvaltningens förslag till beslut
att bjuda in förslagsställaren Sandra Matthews till ett möte den 19 oktober med 
företrädare för tekniska förvaltningen och kommunledningskontoret

att tekniska förvaltningen i samarbete med representanter från planavdelningen 
och kommunledningskontoret tar fram riktlinjer för hur man ska 
tillgänglighetsanpassa lekplatserna för barn med funktionsnedsättning.

Förslag till beslut under sammanträdet
Andreas Nikkinen (MP) yrkar bifall till förslaget.



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2017-10-17

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-191 85
Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-194 31
452 80 Strömstad

Ordförande Åsa Torstensson yrkar att ärendet återkopplas till tekniska nämnden i 
januari 2018 samt att medborgarförslaget därmed anses besvarat.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på tekniska förvaltningens förslag med 
tilläggsyrkandet och finner att nämnden beslutar i enlighet med tekniska 
förvaltningens förslag med tilläggsyrkandet.

Beslutet skickas till
Förslagsställaren Sandra Matthews
Kommunfullmäktige
Gatuchef Conny Hansson
Biträdande gatuchef Jeanette Johander
Akten



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (36) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-06-20 KS/2017-0266 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KF § 76     Dnr: KS/2017-0308 

Medborgarförslag om Strömstads lekplatser  

Kommunfullmäktiges beslut 

att överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut 

Sammanfattning av ärendet 
Sandra Matthews har inkommit med ett medborgarförslag som handlar om Strömstads 
lekplatser. 
Vi är många föräldrar som anser att utbuden på Strömstads lekplatser är för dåligt och 
kvaliteten behöver uppdateras.  

 
Kärleksuddens lekplats: 
Lekplatsen vid Kärleksudden behöver förnyas/uppdateras med fler klätterställningar och 
nyare leksaker. Det saknas belysning och staket!  
Det nya utomhusgymmet har belysning så det går att träna från tidig morgon till sen kväll 
men det finns ingen belysning på lekplatsen för de barn som är morgonpigga eller de barn 
och föräldrar som gärna vill besöka lekplatsen en sen eftermiddag på höst/vinter halvåret. 
Vi vill att lekplatsen får ett staket som skyddar för vägen och vattnet. Besöker man lekplatsen 
ensam med två små barn som springer åt varsitt håll dröjer det inte lång tid förens det kan 
ske en allvarlig olycka.  
Vi vill ha fler bänkar och bord för att kunna sitta ner och fika. De som finns är mycket slitna 
och inte inbjudande.  

Centrala lekplatsen: 
Lekplatsen vid Göstases måste öppnas upp och inte vara undangömd bakom buskarna. Det är 
tyvärr ofta vi hittar ölburkar, glasflaskor, cigarettfimpar m.m. vid lekplatsen.  
Vi saknar gungor! Alla barn älskar att gunga och vi ställer oss frågande till varför det inte finns 
gungor på denna lekplats.  
Vi vill att båten tas bort och ersätts med gungor, rutschkana och klätterställning. Båten är 
mycket farlig med en stor öppning på en sida. Detta gör att små barn kan ramla ut innan 
föräldern hinner gå ner och runt för att ta emot barnet när de vill åka i rutschkanan.  
Dagens föräldrar är mycket flitiga på att aktivera sina barn utomhus och besöker ofta 
lekplatser för stimulans. Det är tråkigt att Strömstad har ett så dåligt utbud på lekplatserna. 
Kärleksudden kan bli en fantastisk mötesplats om den bara förnyas och planeras bättre.  
Hoppas på en positiv förståelse kring detta och att ni vill bidra till att våra barn vill leka, 
upptäcka och utvecklas. 
 
Sandra Matthews utvecklar medborgarförslaget under sammanträdet 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2017-05-01 

 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/


 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (36) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-06-20 KS/2017-0266 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

 
 
Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut 
att överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Anders Karlsson (MP) bifaller Sandra Matthews medborgarförslag samt yrkar på att Tekniska 
får i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur man ska tillgänglighetsanpassa lekplatserna för barn 
med funktionsnedsättning. 
 
Andreas Nikkinen (MP) bifaller Sandra Matthews medborgarförslag 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut med Anders 
Karlssons tilläggsyrkande kan antas och finner att så sker 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Tekniska nämnden 
Sandra Matthews  

 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/


Från: Sandra Wedin <sandra.wedin@yahoo.co.uk>
Skickat: den 1 maj 2017 09:20
Till: Kommun
Ämne: Medborgarförslag

Hej!

Mitt medborgarförslag handlar om Strömstads lekplatser.

Vi är många föräldrar som anser att utbuden på Strömstads lekplatser är för dåligt och
kvaliteten behöver uppdateras.

Kärleksuddens lekplats:

Lekplatsen vid Kärleksudden behöver förnyas/uppdateras med fler klätterställningar och
nyare leksaker. Det saknas belysning och staket!

Det nya utomhusgymmet har belysning så det går att träna från tidig morgon till sen kväll
men det finns ingen belysning på lekplatsen för de barn som är morgonpigga eller de barn
och föräldrar som gärna vill besöka lekplatsen en sen eftermiddag på höst/vinter halvåret.

Vi vill att lekplatsen får ett staket som skyddar för vägen och vattnet. Besöker man
lekplatsen ensam med två små barn som springer åt varsitt håll dröjer det inte lång tid
förens det kan ske en allvarlig olycka.

Vi vill ha fler bänkar och bord för att kunna sitta ner och fika. De som finns är mycket slitna
och inte inbjudande.

Centrala lekplatsen:

Lekplatsen vid Göstases måste öppnas upp och inte vara undangömd bakom buskarna.
Det är tyvärr ofta vi hittar ölburkar, glasflaskor, cigarettfimpar m.m. vid lekplatsen.

Vi saknar gungor! Alla barn älskar att gunga och vi ställer oss frågande till varför det inte
finns gungor på denna lekplats.

Vi vill att båten tas bort och ersätts med gungor, rutschkana och klätterställning. Båten är
mycket farlig med en stor öppning på en sidan. Detta gör att små barn kan ramla ut innan
föräldern hinner gå ner och runt för att ta emot barnet när de vill åka i rutschkanan.



Dagens föräldrar är mycket flitiga på att aktivera sina barn utomhus och besöker ofta
lekplatser för stimulans. Det är tråkigt att Strömstad har ett så dåligt utbud på lekplatserna.
Kärleksudden kan bli en fantastisk mötesplats om den bara förnyas och planeras bättre.

Hoppas på en positiv förståelse kring detta och att ni vill bidra till att våra barn vill leka,
upptäcka och utvecklas.

Med vänliga Hälsningar,

Sandra Matthews

Karlsgatan 106 B
452 34 Strömstad

0760958259



SAMVERKANDE 
ÖVERFÖRMYN DARE 
Färgelanda 
Lysekil 
Mellerud 
Munkedal 

Sotenäs 
Strömstad 
Ta nu m 
Uddevalla 

2017-09-26 

STROMSTAOS KOM1\!UN 
Kommunstyrelsen 

2~17 -10- 1 6 
Dnr ... ~/ ~.Q .i}.::~ R5.13. 
Handr. nr .. ...... .. J ................. . 

Delegering enligt 19 kap 14 § föräldrabalken (1995:974) 

Beslut 

Överförmyndarna i Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Sotenäs, Strömstad, Tanum och 
Uddevalla kommuner beslutar att till tjänstemännen i Samverkande överförmyndarea delegera 
befogenheter att fatta beslut och vidta åtgärder enligt föräldrabalken 9 - 20 kap inkl Lag 
(2005:249) om god man för ensamkommande barn (FB 11 kap) samt vissa angivna beslut 
enligt annan lagstiftning i enlighet med bifogade bilaga. 

Sammanfattning av ärendet 

Överförmyndarna antar en gemensam delegationsordning för den gemensamma verksamheten. 
19 kap föräldrabalken 
"Överförmyndaren får uppdra åt en kommunal tjänsteman med den kompetens som behövs att 
avgöra ärenden på överförmyndarens vägnar. Finner delgaten att samtycke, tillstånd, 
förordnande, upphörande eller entledigande i ett visst fall inte bör meddelas eller beslutas, eller 
anser han eller hon frågan tveksam, skall ärendeet hänskjutas till överfö1myndaren. Beslut i ett 
ärende enligt föräldrabalken vilket har fattats på delegation behöver inte anmälas till 
överförmyndaren." (Lag 1995: 1362) 

I bifogade dokument finns delegationsordningen. 

2017-09-26 

·~ .11. i/4?.1 l. 0t.tf t.1.J.t~ 
Datum/Namn 
Färgelanda kommun 

'-

11-0 ?Z i·- L-=7' c-::::: . .. . ............. .. . .... . .......... . ... e: .. ~77. 
Datum/Namn ~ 

Melleruds kommun / 

2.C4.r7-0~ ... .. '/.1............. . ... ...................... . 
Datum/Na 
Sotenäs ko un 

.#/2.:~t?~~t v..J 
Datum/Namn / 
Tanums kommun 
N :// Öf-möten/Dokument/Delegationsordning 

Datum/Namn 
Lysekils kommun 

Munkedals kommun 

~/{!(-#. ~~~,,,,d 
Datum/Namn/ 
Strömstads kommun 

........... .... ........ !JMJ }4,r~~,r 
Datum/Namn 
Uddevalla kommun 
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