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Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 
 
Datum: Tisdag 2020-06-16 
Tid: 18.00 
Plats: Aulan, Strömstads gymnasium 

Program 
Sammanträdets öppnande 
Upprop 
Val av justerare 
Tidpunkt för justering tisdagen den 23 juni kl 15.00. 
 

Ärenden 

Nr Ärenderubrik Diarienummer Föredragande 

1 Avsägelser och val   

2 Inkomna motioner   

3 Svar på - Motion om att skjuta på renoveringen 
av badhusanläggningen från Nya Moderaterna 

KS/2019-0154  

4 Svar på - motion om att förenkla för 
bostadsbyggande på landsbygden. 

KS/2019-0198  

5 Svar på - Motion om att införa Huskurage i 
Strömstadsbyggen från Feministiskt Initiativ 

KS/2019-0215 Mats Brocker 

6 Svar på - Motion om att bygga solcellspark på 
Bastekärr från Vänsterpartiet 

KS/2019-0441  

7 Svar på - Motion om att det utreds vilka 
följderna skulle bli för kommunens 
bostadsförsörjning med hyreslägenheter, 
ekonomi och relevanta förhållanden i övrigt,  
vid försäljning av delar av AB 
Strömstadsbyggens fastighetsinnehav. 

KS/2019-0481 Mats Brocker 

8 Svar på - Motion om ängsmarker från 
Miljöpartiet 

KS/2019-0482  

9 Exploateringsavtal för Sardinen 1 m fl KS/2018-0176  

10 Sardinen 1 m fl - detaljplan KS/2018-0176  

11 Exploateringsavtal för Strömstad 3:16 (del av 
Bojarskolan) 

KS/2020-0098  

12 Strömstad 3:16 - (del av Bojarskolan) detaljplan KS/2020-0098  

13 Exploateringsavtal för Kaveldunet 1 m fl KS/2019-0587  

14 Kaveldunet 1 m fl - antagande av detaljplan KS/2019-0587  
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Nr Ärenderubrik Diarienummer Föredragande 

15 Mekanikern 1 - detaljplan KS/2020-0333  

16 Begäran om ytterligare medel för 
fritidsgårdsverksamheten 2020 

KS/2020-0238  

17 Årsredovisning 2019 - Strömstads kommuns 
förvaltade fonder 

KS/2020-0065 Carsten Sörlie 

18 Årsrapport försäkringar 2019 KS/2020-0316 Carsten Sörlie 

19 Bevilja ansvarsfrihet för  Sof Väst - 
Årsredovisning, förvaltingsberättelse och 
revisionsberättelse 2019 

KS/2019-0417  

20 Begäran om utökad låneram KS/2020-0290 Carsten Sörlie 

21 Delårsrapport mars 2020 KS/2020-0220 Carsten Sörlie 

22 Finansiella rapporter 2020  KS/2020-0331 Carsten Sörlie 

23 Budget 2021 - Förslag till nämndsramar KS/2020-0135 Mats Brocker och 
Carsten Sörlie 

24 Interpellation om måltidsförsörjning från 
Kerstin Karlsson (L) 

KS/2020-0225  

25 Strömstad Pilen 5  KS/2019-0469 Mats Brocker 

26 Redovisning av motioner 2020 KS/2020-0299  

27 Redovisning av medborgarförslagen 2020 KS/2020-0300  

28 Anmälningsärenden   
 
  

Ronnie Brorsson 
ordförande 

Ulrika Haugland 
kommunsekreterare 
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Ledamöter Ersättare 
Kent Hansson (S) 
Mikael Cederbratt (M), 2:e vice ordförande 
Mattias Gustafsson (SD) 
Lars Tysklind (L) 
Åsa Torstensson (C) 
Lena Martinsson (S) 
Muhyettin Aslan (KD) 
Ronnie Brorsson (S), Ordförande 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) 
Fredrik Eriksson (SD) 
Lars Åke Karlgren (V) 
Marie Rask (S) 
Karla Valdivieso (MP) 
Kerstin Karlsson (L) 
Jörgen Molin (M) 
Mats Granberg (S), 1:e vice ordförande 
Ulf Johansson (SD) 
Marielle Alvdal (FI) 
Helene Andersson Novela (S) 
Dag Wersén (M) 
Mette H Johansson (L) 
Anna-Lena Carlsson (C) 
Anders Ekström (KD) 
Bengt Simonsson Fröjd (S) 
Morgan Gustafsson (SD) 
Merry Johansson (S) 
Bengt-Göran Bergstrand (M) 
Mia Öster (V) 
Leif Andersson (S) 
Hans-Robert Hansson (L) 
John Johansson (SD) 
Bengt Bivrin (MP) 
Simone Fischer Cederbratt (M) 
Ligia Morales Ahlgren (S) 
Sven Nilsson (SD) 
Lena Sundberg (S) 
Elisabeth Johansson (C) 
Tore Lomgård (C) 
Rose-Marie Fagerberg (KD) 

Lars Erik Kristiansen (M) 
Eva Borg (M) 
Ola Persson (M) 
Hans-Inge Sältenberg (C) 
Elin Douglasson (C) 
Andreas Friedemann Hildebrand (KD) 
Barbro Nilsson (KD) 
Johanna Ekeroth (S) 
Olle Westling (S) 
Petra Hedström (S) 
Besnik Obertinca (S) 
Stellan Nilsson (V) 
Kerstin Eriksson (V) 
Andreas Nikkinen (MP) 
Anders Karlsson (MP) 
Sanja Lilli Gohlke (SD) 
Eugenia Eriksson (SD) 
Gunnel Nordberg Carlsson (SD) 
Linda Nordin (FI) 
Joar Alvdal (FI) 
Sandra Andersson (L) 
Claes Nabrink (L) 
Rolf Rask (S) 
Lena Almèn (S) 

 



1 Avsägelse som ersättare i Miljö- och byggnämmmnden

2 Val av ersättare i Miljö- och byggnämnden

3 Val av ny ledamot i Kommunstyrelsen

4 Val av ny ersättare i Kommunstyrelsen

5 Val av ledamot och ordförande i Valnämnden

6 Val av ledamot i Krisledningsnämnden

7 Val av ersättare i Stiftelsen Vera Nothins Minne

8 Val av ersättare till stämma med Västtrafik AB

9 Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige från Barbro Nilsson (KD)

10 Valbarhetshinder för Mikael Cederbratt

11 Val av 2:e vice ordförande i kommunfullmäktiges presidie



Kallelse/föredragningslista 1 (1)
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-06-16

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

Inkomna motioner

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
att remittera motionerna till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Inkomna motioner:

1. Motion om ny väg till Beatebergsgården från Liberalerna, KS/2020-0361

2. Motion om Inkubator - utveckling istället för avveckling från Liberalerna, 
KS/2020-0372

Beslutsunderlag
Motionerna

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN 
Korrmunstyrelsen 

2020 · -05- 2 7 
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' ················· ·· ··· ···••.•· -Liberalerna Strömstad Liberalerna 

2020-05-25 

Motion om ny väg till Beatebergsgården 

Det behövs en ny väg till Beatebergsgården. 

En väg mellan Beatebergsgården och gamla E6 skulle avlasta gatorna runt 
bostadsområden och skola. Den nya vägen skulle öka tryggheten för boende i 
Skee. 

Samtidigt skulle det bli både en tidsbesparing och en miljövinst, då avståndet 
minskar väsentligt. Mindre avgaser och snabbare kommunikation för ambulans, 
personal, besökande och varuleveranser till Beatebergsgården skulle uppnås. 

Liberalerna föreslår: 

att kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att bygga en ny väg 
mellan gamla E6 och Beatebergsgården. 

För Liberalerna 

-J~~ 
Hans-Robert Hansson 
Kerstin Karlsson 
Lars Tysklind 

I. 

S hJori A A-No-S a-~so ,J 
Sandra Andersson 
Mette H. Johansson 
Claes Nabrink 

Liberalerna Liberalerna Strömstad · www.stromstad.liberalerna.se · stromstad@liberalerna.se Sidan 1 av 1 



Liberalerna Strömstad   

   

     Liberalerna Strömstad  · www.stromstad.liberalerna.se · stromstad@liberalerna.se Sidan 1 av 1 

 

2020-05-28 
Motion om Inkubator - utveckling istället för avveckling 
 
Strömstad behöver flera ben än handel och turism, därför måste det bli lättare att starta och driva 

företag som ligger i framkant av ny teknik. Strömstad, med sitt strategiska läge mitt emellan Oslo och 

Göteborg, är rätt plats för nyetablering av högteknologiska företag. 

 

På kort sikt vill Liberalerna att kommunen startar ett 2-årigt projekt, med syfte att skapa en 

företagskuvös, så kallad inkubator, för högteknologiska företag med särskild inriktning på 

nanoteknologi, artificiell intelligens och robotteknik. En lyckad kuvös erbjuder kvalificerad 

affärsrådgivning, workshops, coachning, mentorskap och investeringsmedel. Målet är att bygga 

framgångsrika bolag inom den högteknologiska sektorn – men också att öppna Strömstad som en 

motor för nyetableringsmarknaden. 

 

Långsiktigt vill Liberalerna skapa ett nytt näringsliv med avancerat innehåll, som kan locka till sig 

flera ingenjörer, datatekniker, forskare och ekonomer till Strömstad och ge jobb åt de som redan finns 

i kommunen men idag jobbar på annan ort. Vi vill att områden som Bastekärr och Prästängen ska 

fyllas med företag. 

 

Projektplanen bör ha följande faser: 

• Fas 1 omfattar 3 månader och utgör en förstudie om grundförutsättningarna. 

• Fas 2 omfattar 1 år och ska ge svar på vilka som ska vara med på lång sikt, hur inkubatorn ska 

finansernas, söka bidrag och visa förslag på aktuella fysiska platser. 

• Fas 3 omfattar 7–10 månader och ska visa vem/vilka som ska vara huvudmän samt börja 

rekrytera av personal. Finansiering kan ske via EU-bidrag, Leader, regionala samarbeten och 

företagssamarbeten, men utesluter inte andra vägar.  

 

Liberalerna föreslår: 

 

att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta ett 2-årigt projekt för att skapa en 

inkubator för nyetablering av högteknologiska företag i Strömstad. 

 

 

 

För Liberalerna

 

 

Mette H Johansson 

Lars Tysklind 

Sandra Andersson 

 

 

Kerstin Karlsson 

Hans-Robert Hansson 

Claes Nabrink 

mailto:stromstad@liberalerna.se


PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-05-27

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2019-0154

KS § 96 Svar på - Motion om att skjuta på 
renoveringen av badhusanläggningen från 
Nya Moderaterna

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att anse motionen besvarad då utredningen är pausad.

Reservationer och särskilda uttalanden
Åsa Torstensson deltar inte i beslutet.

Protokollsanteckning
Åsa Torstensson (C) begär och beviljas protokollsanteckning:

Undertecknad valde att inte delta i beslutet avseende svar på motionen om att 
skjuta på renovering av badhusanläggningen. Moderaternas initiativ att via 
motion lyfta ärendet om Badhusets renovering till kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige för debatt och beslut är på det sätt som ärendet om 
renovering borde hanterats. Nu har dock nuvarande bolagsstyrelse i 
Strömstadslokaler nonchalerat tidigare beslut och uppdrag att renovera befintlig 
simhall och valt att utreda helt nytt alternativ för bad- och simverksamhet med 
annan inriktning än enligt det uppdrag som getts Strömstadslokaler. Det är med 
anledning av den bakomliggande hanteringen av Badhusets renovering som 
jag  härmed redovisar mitt val att inte delta i beslut.

Sammanfattning av ärendet
Nya Moderaterna har genom Bengt Göran Bergstrand, Marie Edvinsson 
Kristiansson, Ola Persson och Mikael Cederbratt inkommit med en motion där de 
yrkar att skjuta på renoveringen av badhusanläggningen.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-28 att remittera motionen till 
Strömstadslokaler, Kommunstyrelsen och Strömstad Badanstalt.

Strömstadslokaler och Strömstads Badanstalt har i sina yttranden uppgivit 
att styrelserna redan stoppat renoveringen då de utreder ett annat alternativ och 
anser att motionen ska anses besvarad.

Beslutsunderlag
Motionen
Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-28 § 103
Remissvar från Strömstadslokaler och Strömstads Badanstalt
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-05-13 § 136

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anse motionen besvarad då utredningen är pausad.



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-05-27

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

Beslutet skickas till
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-05-13

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2019-0154

KSau § 136 Svar på - Motion om att skjuta på 
renoveringen av badhusanläggningen från 
Nya Moderaterna

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anse motionen besvarad då utredningen är pausad.

Reservationer och särskilda uttalanden
Åsa Torstensson (C) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Nya Moderaterna har genom Bengt Göran Bergstrand, Marie Edvinsson 
Kristiansson, Ola Persson och Mikael Cederbratt inkommit med en motion där de 
yrkar att skjuta på renoveringen av badhusanläggningen.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-28 att remittera motionen till 
Strömstadslokaler, Kommunstyrelsen och Strömstad Badanstalt.

Strömstadslokaler och Strömstads Badanstalt har i sina yttranden uppgivit 
att styrelserna redan stoppat renoveringen då de utreder ett annat alternativ och 
anser att motionen ska anses besvarad.

Beslutsunderlag
Motionen
Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-28 § 103
Remissvar från Strömstadslokaler och Strömstads Badanstalt

Beslutet skickas till
Diariet











 

Svar på motion angående renovering av Badhuset 

Bakgrund 

Nya Moderaterna har skrivit en motion, 2019-02-14, att renoveringen av 

Badhuset bör skjutas på framtiden.  

Skälet som framförs i motionen är att det är en stor osäkerhet om den totala 

kostnadsbilden vid renovering.  

Moderaterna har i sin motion yrkat på; 

att skjuta på renoveringen av Badhuset. 

Ärendebeskrivning    

AB Strömstads Badanstalt tidigare styrelse beslutade 2018-01-19 om 

renovering av badanläggningen. 

Renoveringen av badhuset har tills vidare stoppats i avvaktan på kommunens 

utredning för alternativ till nuvarande badanläggning.  

Renovering av värme och ventilation har påbörjats och  vilket är positivt 

oavsett vilken verksamhet som kommer att bedrivas i fastigheten.  

TF VD föreslår AB Strömstads Badanstalts styrelse besluta; 

Att motionen därmed anses vara besvarad. 

 

AB Strömstads Badanstalt 

Marcus Palm/TF VD 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (34) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum  
 2019-03-28  
   
    
 

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 

 KS/2019-0154 

KF § 103 Motion om att skjuta på renoveringen av 
badhusanläggningen från Nya Moderaterna 

Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera motionen till Strömstadslokaler, Kommunstyrelsen och Strömstads 
Badanstalt AB för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Nya Moderaterna har genom Bengt Göran Bergstrand, Marie Edvinsson 
Kristiansson, Ola Persson och Mikael Cederbratt inkommit med en motion där de 
yrkar att skjuta på renoveringen av badhusanläggningen. 

Beslutsunderlag 
Motion från Nya Moderaterna 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
att remittera motionen till Strömstadslokaler, Kommunstyrelsen och Strömstads 
Badanstalt AB för yttrande. 

Beslutet skickas till 
Bengt Göran Bergstrand, Marie Edvinsson Kristiansson, Ola Persson och Mikael 
Cederbratt 
Strömstadslokaler 
Strömstad Badanstalt 
Kommunstyrelsen 
Diariet 
 
 





PROTOKOLLSUTDRAG 1 (3)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-05-27

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2019-0198

KS § 95 Svar på - motion om att förenkla för 
bostadsbyggande på landsbygden.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att avslå motionen och

att inte ändra nuvarande praxis utan även fortsättningsvis pröva enstaka 
bebyggelse genom förhandsbesked.

Reservationer och särskilda uttalanden
Åsa Torstensson (C) och Lars Tysklind (L) reserverar sig mot beslutet, se bilaga.

Sammanfattning av ärendet
Centerpartiet genom Anna-Lena Carlsson, Andreas Hermansson, Tore Lomgård 
och Morgan Gutke har inkommit med en motion om att förenkla 
bostadsbyggande på landsbygden.

De föreslår

- att underlätta för enskild markägare att tillskapa fristående tomter på 
landsbygden för försäljning

- att underlätta för bostadsbyggande på landsbygden genom att tillåta byggande 
av bostäder i mindre grupper om 5-6 tomter utan krav på detaljplan och att detta 
antas som riktlinje av kommunfullmäktige

- att ge förutsättningar att tillskapa större tomter som ger möjlighet till odling 
eller annan småskalig verksamhet.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-28 att remittera motionen till Miljö- och 
byggnämnden för yttrande.

Miljö- och byggnämnden har i beslut 2020-06-27 beslutat att rekommendera 
fullmäktige att avslå motionen och inte ändra i nuvarande praxis utan även 
fortsättningsvis pröva enstaka bebyggelse genom förhandsbesked.

Beslutsunderlag
Motionen
Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-28 § 105
Tjänsteskrivelse 2019-06-03 av förvaltningschefen på Miljö- och byggförvaltningen
Miljö- och byggnämndens beslut 2019-06-27 § 155
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-05-13 § 134



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (3)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-05-27

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen och

att inte ändra nuvarande praxis utan även fortsättningsvis pröva enstaka 
bebyggelse genom förhandsbesked.

Förslag till beslut under sammanträdet
Åsa Torstensson (C) yrkar, med instämmande från Lars Tysklind (L), bifall till 
motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition mellan Åsa Torstenssons förslag och 
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag.

Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för arbetsutskottets 
förslag och nej-röst för Åsa Torstenssons förslag.

Omröstningsresultat
Med 9 ja-röster för arbetsutskottets förslag mot 2 nej-röster för Åsa Torstenssons 
förslag beslutar kommunstyrelsen enligt arbetsutskottets förslag.

Ledamot Parti Ja Nej

Mats Granberg S Ja  
Leif Andersson S Ja  
Rose-Marie Fagerberg KD Ja  
Marielle Alvdal FI Ja  
Mattias Gustafsson SD Ja  
Lars Tysklind L  Nej
Jörgen Molin M Ja  
Marie Edvinsson 
Kristiansen M Ja  
Åsa Torstensson C  Nej
Bengt Bivrin MP Ja  
Kent Hansson S Ja  
Summa 9 2

Beslutet skickas till
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 3 (3)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-05-27

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

Bilaga

Reservation till kommunstyrelse 20200527, ärende 12, svar på motion 
-Förenkla för bostadsbyggande på landsbyggande.

Undertecknade reserverar sig för bifall till motion - Förenkla bostadsbyggande 
på landsbygden!

I Svar på - motion om att förenkla för bostadsbyggande på landsbygden så 
hänvisar Miljö- och byggnämnden o därefter kommunstyrelsen, i det likalydande 
ställningstagandet, det som förvaltningen hänvisar till:
”Förvaltningen bedömer i det fall fullmäktige väljer att inom ram för den 
översiktliga planeringen ändra nuvarande förutsättningar för översiktlig planering, 
att det finns en risk att andelen delårsboende ökar samtidigt som kommunen 
löper risken att ”konsumera” mark fortare än vad som kan anses vara långsiktigt 
hållbar utveckling. Det enskilda intresset att tillskapa byggbar mark och för den 
delen ökad befolkning ställs mot det allmänna intresset att inte konsumera mark 
på ett icke hållbart sätt.
För att få maximal effekt rekommenderar förvaltningen att inte ändra nuvarande 
praxis utan även fortsättningsvis pröva enstaka bebyggelse genom 
förhandsbesked.”

Undertecknade anser inte att det angetts tillfredsställande svar på motionen. Det 
hänvisas till praxis från nämndens sida som, under beredningen av ärendet 
muntligt angetts,  till 2-3 tomter utan krav på detaljplan. En praxis för 
beslutsfattande som för nämnden är subjektivt och historiskt självvalt utan något 
lagstöd. Inte heller i den ÖP som hänvisas till går att finna stöd för detta! Snarare 
borde själva markområdets beskaffenhet vara det som vid varje tillfälle är 
avgörande för aktuell bedömning. Därför anser undertecknade att 
kommunfullmäktige bör bifalla motionen.

Åsa Torstensson ( c)                                     Lars Tysklind ( L )



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-05-13

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2019-0198

KSau § 134 Svar på - motion om att förenkla för 
bostadsbyggande på landsbygden.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen och

att inte ändra nuvarande praxis utan även fortsättningsvis pröva enstaka 
bebyggelse genom förhandsbesked.

Sammanfattning av ärendet
Centerpartiet genom Anna-Lena Carlsson, Andreas Hermansson, Tore Lomgård 
och Morgan Gutke har inkommit med en motion om att förenkla 
bostadsbyggande på landsbygden.

De föreslår

- att underlätta för enskild markägare att tillskapa fristående tomter på 
landsbygden för försäljning

- att underlätta för bostadsbyggande på landsbygden genom att tillåta byggande 
av bostäder i mindre grupper om 5-6 tomter utan krav på detaljplan och att detta 
antas som riktlinje av kommunfullmäktige

- att ge förutsättningar att tillskapa större tomter som ger möjlighet till odling 
eller annan småskalig verksamhet.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-28 att remittera motionen till Miljö- och 
byggnämnden för yttrande.

Miljö- och byggnämnden har i beslut 2020-06-27 beslutat att rekommendera 
fullmäktige att avslå motionen och inte ändra i nuvarande praxis utan även 
fortsättningsvis pröva enstaka bebyggelse genom förhandsbesked.

Beslutsunderlag
Motionen
Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-28 § 105
Tjänsteskrivelse 2019-06-03 av förvaltningschefen på Miljö- och byggförvaltningen
Miljö- och byggnämndens beslut 2019-06-27 § 155



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-05-13

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
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Förslag till beslut
Miljö- och byggnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen och

att inte ändra nuvarande praxis utan även fortsättningsvis pröva enstaka 
bebyggelse genom förhandsbesked.

Förslag till beslut under sammanträdet
Åsa Torstensson (C) yrkar, med instämmande från Lars Tysklind (L) att bifall till 
motionen. Hon anser inte detaljplanekravet behandlat.

Mats Granberg (S) yrkar bifall till Miljö- och byggnämndens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition mellan Åsa Torstenssons förslag och Miljö- och 
byggnämndens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Miljö- och 
byggnämndens förslag.

Beslutet skickas till
Diariet
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 MBN-2019-1007 

MBN § 155 Remiss om motion att förenkla 
bostadsbyggande på landsbygden 

Miljö- och byggnämndens beslut 
att rekommendera fullmäktige att avslå motionen och, 
att inte ändra nuvarande praxis utan även fortsättningsvis pröva enstaka 
bebyggelse genom förhandsbesked. 
 
De frågor som väcks i motionen hanteras i samband med Miljö-och 
byggnämndens prövning enligt gällande lagstiftning. 
 
Reservationer och särskilda uttalanden 
Morgan Gutke (C) och Kerstin Karlsson (L) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
2019-03-28 beslutade Kommunfullmäktige att remittera motion om att förenkla 
bostadsbyggande på landsbygden till Miljö- och byggnämnden för yttrande. 
 
Centerpartiet genom Anna-Lena Carlsson, Andreas Hermansson, Tore Lomgård 
och Morgan Gutke har inkommit med en motion om att förenkla 
bostadsbyggande på landsbygden. 
 
De föreslår 
- att underlätta för enskild markägare att tillskapa fristående tomter på 
landsbygden för försäljning 
- att underlätta för bostadsbyggande på landsbygden genom att tillåta byggande 
av bostäder i mindre grupper om 5-6 tomter utan krav på detaljplan och att detta 
antas som riktlinje av kommunfullmäktige 
- att ge förutsättningar att tillskapa större tomter som ger möjlighet till odling 
eller annan småskalig verksamhet 

Bedömning 
Plan- och bygglagens plansystem med ett antal olika planformer ger möjlighet att 
planera långsiktigt och strategiskt. De formella planinstrument som finns är 
översiktsplan (ÖP), fördjupad översiktsplan (FÖP) och detaljplan (DP). 
 
I kommunens översiktsplan finns generella områdesvisa rekommendationer som 
ska tillämpas vid detaljplanering och prövning av förhandsbesked samt bygglov. 
Dessa rekommendationer följs upp i kommunens fördjupade översiktsplaner FÖP. 
I den översiktliga planeringen har särskilda förtätningsområden för bebyggelse R8-
områden pekats ut där ny enstaka bebyggelse kan prövas genom förhandsbesked. 
Utanför redovisade utbredningsområden för bostäder kan en lämplighetsprövning 
för enstaka ny bebyggelse göras genom förhandsbesked.  
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I samband med framtagande av kommunens översiktsplaner har studier av hur 
kommuninnevånare väljer att bosätta sig/bygga nytt visat att det tillskapas hög 
andel helårsboenden med hjälp av förhandsbesked jämfört med planområden där 
en hög andel ofta blir delårsboende. Andelen delårsboende i planområden ökar 
med områdets ”attraktivitet”. Enstaka förhandsbesked ger enligt förvaltningen en 
god möjlighet att tillskapa en hög andel åretruntboende.  
 
Nytillkommande bebyggelse skall enligt de riktlinjer Kustzonsplanering och 
Landsbygdsutveckling i norra Bohuslän tog fram 2009 lokaliseras med hänsyn till 
att möjliggöra en långsiktigt hållbar utveckling, vilket innebär att man bör:  
- undvika fragmentering av landskapet  
- utnyttja befintliga strukturer såsom vägar, vatten- och avlopp mm.  
- begränsa behovet av transporter  
- förbättra förutsättningarna för kollektivtrafik  
- utnyttja befintlig service och förstärka underlaget för denna  
- åstadkomma goda och attraktiva boendemiljöer utifrån ett brett spektra och 
behov.  
 
Bebyggelse skall utgå från den attraktivitet som platsen besitter och anpassas 
efter detta. Bebyggelse på landsbygden skall i mycket högre grad än bebyggelse i 
tätort anpassas till det landskap där byggnaden placeras. På landsbygden bör 
tomterna vara vanligtvis vara större än i tätorterna eftersom kvaliteten med 
boende på landet innefattar bland annat möjlighet till odling och kanske 
djurhållning i begränsad skala. 
 
Enligt Kustzonsplanering och Landsbygdsutveckling i norra Bohuslän är ett sätt att 
få fler helårsboende att i den kommunala planeringen prioritera nya bostäder i 
anslutning till befintliga områden med hög andel helårsboende. Detta bygger på 
antagandet att efterfrågan på fritidshus i sådana lägen skulle vara så pass 
begränsad att en rimlig andel av de nya husen blev helårsbostäder. Våra 
nuvarande R8-områden bygger på denna princip. 
 
Förvaltningen bedömer i det fall fullmäktige väljer att inom ram för den 
översiktliga planeringen ändra nuvarande förutsättningar för översiktlig planering, 
att det finns en risk att andelen delårsboende ökar samtidigt som kommunen 
löper risken att ”konsumera” mark fortare än vad som kan anses vara långsiktigt 
hållbar utveckling. Det enskilda intresset att tillskapa byggbar mark och för den 
delen ökad befolkning ställs mot det allmänna intresset att inte konsumera mark 
på ett icke hållbart sätt. 
 
För att få maximal effekt rekommenderar förvaltningen att inte ändra nuvarande 
praxis utan även fortsättningsvis pröva enstaka bebyggelse genom 
förhandsbesked. 
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Med en översiktlig planering i balans har Miljö- och byggnämnden har anammat 
denna möjlighet och allt fler beslut om boendeenheter i förhandsbesked har 
fattats.  
 
Under 2018 fattade Miljö- och byggnämnden beslut om förhandsbesked som 
medger 37 boendeenheter, 2017 var siffran 15 och 2016 12 boendeenheter.  

Beslutsunderlag 
Motion från Centerpartiet, 2019-03-04 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-28 § 105 
Tjänsteskrivelse, förvaltningschef Michael Olsson, 2019-06-03 

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut 
att rekommendera fullmäktige att avslå motionen och, 
att inte ändra nuvarande praxis utan även fortsättningsvis pröva enstaka 
bebyggelse genom förhandsbesked. 
 
De frågor som väcks i motionen hanteras i samband med Miljö-och 
byggnämndens prövning enligt gällande lagstiftning. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Akten 
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Miljö- och byggnämnden

Förslag till beslut

Remiss om motion att förenkla bostadsbyggande på landsbygden

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut
att rekommendera fullmäktige att avslå motionen och,
att inte ändra nuvarande praxis utan även fortsättningsvis pröva enstaka
bebyggelse genom förhandsbesked.

De frågor som väcks i motionen hanteras i samband med Miljö-och
byggnämndens prövning enligt gällande lagstiftning.

Sammanfattning av ärende
2019-03-28 beslutade Kommunfullmäktige att remittera motion om att
förenkla bostadsbyggande på landsbygden till Miljö- och byggnämnden för
yttrande.

Centerpartiet genom Anna-Lena Carlsson, Andreas Hermansson, Tore
Lomgård och Morgan Gutke har inkommit med en motion om att förenkla
bostadsbyggande på landsbygden.

De förslår
- att underlätta för enskild markägare att tillskapa fristående tomter på
landsbygden för försäljning
- att underlätta för bostadsbyggande på landsbygden genom att tillåta
byggande av bostäder i mindre grupper om 5-6 tomter utan krav på
detaljplan och att detta antas som riktlinje av kommunfullmäktige
- att ge förutsättningar att tillskapa större tomter som ger möjlighet till odling
eller annan småskalig verksamhet

Bedömning
Plan- och bygglagens plansystem med ett antal olika planformer ger
möjlighet att planera långsiktigt och strategiskt. De formella planinstrument
som finns är översiktsplan (ÖP), fördjupad översiktsplan (FÖP) och
detaljplan (DP).

I kommunens översiktsplan finns generella områdesvisa
rekommendationer som ska tillämpas vid detaljplanering och prövning av
förhandsbesked samt bygglov. Dessa rekommendationer följs upp i
kommunens fördjupade översiktsplaner FÖP. I den översiktliga
planeringen har särskilda förtätningsområden för bebyggelse R8-områden
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Miljö- och byggförvaltningen Dnr: MBN-2019-1007

Administrativa avdelningen

pekats ut där ny enstaka bebyggelse kan prövas genom förhandsbesked.
Utanför redovisade utbredningsområden för bostäder kan en
lämplighetsprövning för enstaka ny bebyggelse göras genom
förhandsbesked.

I samband med framtagande av kommunens översiktsplaner har studier av
hur kommuninnevånare väljer att bosätta sig/bygga nytt visat att det
tillskapas hög andel helårsboenden med hjälp av förhandsbesked jämfört
med planområden där en hög andel ofta blir delårsboende. Andelen
delårsboende i planområden ökar med områdets ”attraktivitet”. Enstaka
förhandsbesked ger enligt förvaltningen en god möjlighet att tillskapa en
hög andel åretruntboende.

Nytillkommande bebyggelse skall enligt de riktlinjer Kustzonsplanering och
Landsbygdsutveckling i norra Bohuslän tog fram 2009 lokaliseras med
hänsyn till att möjliggöra en långsiktigt hållbar utveckling, vilket innebär att
man bör:
- undvika fragmentering av landskapet
- utnyttja befintliga strukturer såsom vägar, vatten- och avlopp mm.
- begränsa behovet av transporter
- förbättra förutsättningarna för kollektivtrafik
- utnyttja befintlig service och förstärka underlaget för denna
- åstadkomma goda och attraktiva boendemiljöer utifrån ett brett spektra
och behov.

Bebyggelse skall utgå från den attraktivitet som platsen besitter och
anpassas efter detta. Bebyggelse på landsbygden skall i mycket högre
grad än bebyggelse i tätort anpassas till det landskap där byggnaden
placeras. På landsbygden bör tomterna vara vanligtvis vara större än i
tätorterna eftersom kvaliteten med boende på landet innefattar bland annat
möjlighet till odling och kanske djurhållning i begränsad skala.

Enligt Kustzonsplanering och Landsbygdsutveckling i norra Bohuslän är ett
sätt att få fler helårsboende att i den kommunala planeringen prioritera nya
bostäder i anslutning till befintliga områden med hög andel helårsboende.
Detta bygger på antagandet att efterfrågan på fritidshus i sådana lägen
skulle vara så pass begränsad att en rimlig andel av de nya husen blev
helårsbostäder. Våra nuvarande R8-områden bygger på denna princip.

Förvaltningen bedömer i det fall fullmäktige väljer att inom ram för den
översiktliga planeringen ändra nuvarande förutsättningar för översiktlig
planering, att det finns en risk att andelen delårsboende ökar samtidigt som
kommunen löper risken att ”konsumera” mark fortare än vad som kan
anses vara långsiktigt hållbar utveckling. Det enskilda intresset att tillskapa
byggbar mark och för den delen ökad befolkning ställs mot det allmänna
intresset att inte konsumera mark på ett icke hållbart sätt.

För att få maximal effekt rekommenderar förvaltningen att inte ändra
nuvarande praxis utan även fortsättningsvis pröva enstaka bebyggelse
genom förhandsbesked.

Med en översiktlig planering i balans har Miljö- och byggnämnden har
anammat denna möjlighet och allt fler beslut om boendeenheter i
förhandsbesked har fattats.
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Under 2018 fattade Miljö- och byggnämnden beslut om förhandsbesked
som medger 37 boendeenheter, 2017 var siffran 15 och 2016 12
boendeenheter.

Perspektiv

Barnrättsperspektiv (FN:s barnkonvention)
Påverkas inte.

Ekonomiska perspektiv (finansiering etc)
Nytillkommande bebyggelse skall lokaliseras med hänsyn till att möjliggöra en
långsiktigt hållbar utveckling, vilket innebär att man bör:

- undvika fragmentering av landskapet
- utnyttja befintliga strukturer såsom vägar, vatten- och avlopp mm.
- begränsa behovet av transporter
- förbättra förutsättningarna för kollektivtrafik
- utnyttja befintlig service och förstärka underlaget för denna
- åstadkomma goda och attraktiva boendemiljöer utifrån ett brett spektra och
behov.

Att noga planera samhällsbygget bör ge bättre samhällsekonomi. I motsatt fall
finns risk att en allt för generös hållning generera allmänna/kommunala kostnader
enligt ovan.

Folkhälsoperspektiv
Påverkas inte.

Juridiskt perspektiv
Plan- och bygglagens plansystem med ett antal olika planformer ger
möjlighet att planera långsiktigt och strategiskt. De formella planinstrument
som finns är översiktsplan (ÖP), fördjupad översiktsplan (FÖP) och
detaljplan (DP).

Förhandsbeskedet är en lokaliseringsprövning där byggnadsnämnden
undersöker om platsen lämpar sig att bebygga. Vid prövningen utgår
nämnden bland annat från bestämmelserna i andra kapitlet i plan- och
bygglagen och från riktlinjer i översiktsplanen.

Det enskilda intresset att tillskapa byggbar mark och för den delen ökad
befolkning ställs mot det allmänna intresset att inte konsumera mark på ett
icke hållbart sätt.

Miljöperspektiv
Förvaltningen bedömer i det fall fullmäktige väljer att inom ram för den
översiktliga planeringen ändra nuvarande förutsättningar för översiktlig
planering att kommunen löper risken att ”konsumera” mark fortare än vad
som kan anses vara långsiktigt hållbar utveckling.

Beslutsunderlag
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Denna handling har hanterats digitalt och saknar därför underskrift.

Michael Olsson
Förvaltningschef
0526-193 70
michael.olsson@stromstad.se

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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 KS/2019-0198 

KF § 105 Motion om att förenkla för bostadsbyggande 
på landsbygden. 

Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera motionen till Miljö- och byggnämnden för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet genom Anna-Lena Carlsson, Andreas Hermansson, Tore Lomgård 
och Morgan Gutke har inkommit med en motion om att förenkla 
bostadsbyggande på landsbygden. De förslår 

- att underlätta för enskild markägare att tillskapa fristående tomter på 
landsbygden för försäljning 

- att underlätta för bostadsbyggande på landsbygden genom att tillåta byggande 
av bostäder i mindre grupper om 5-6 tomter utan krav på detaljplan och att detta 
antas som riktlinje av kommunfullmäktige 

- att ge förutsättningar att tillskapa större tomter som ger möjlighet till odling 
eller annan småskalig verksamhet 

Beslutsunderlag 
Motion från Centerpartiet 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
att remittera motionen till Miljö- och byggnämnden för yttrande. 

Uppgift om hur beslutet kan överklagas 
Anna-Lena Carlsson, Andreas Hermansson, Tore Lomgård och Morgan Gutke 

Miljö- och byggnämnden 

Diariet 
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KS/2019-0215

KS § 53 Svar på - Motion om att införa Huskurage i 
Strömstadsbyggen från Feministiskt Initiativ

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att bifalla motionens intentioner och rekommendera Strömstadsbyggens styrelse 
att anta en policy om huskurage.

Sammanfattning av ärendet
Marielle Alvdal (FI), Linda Nordin (FI) och Joar Alvdal (FI) har lämnat in en motion 
där de föreslår kommunfullmäktige

att ge i uppdrag åt Strömstadsbyggen att sprida information om Huskurage, på 
anslagstavlor i trappuppgångarna samt information till de boende i varje brevlåda

att ge i uppdrag åt Strömstadsbyggen att implementera policy och rutiner för 
Huskurage i sina interna policydokument; tex hur informationen ska spridas då 
nya byggnader uppförs eller då nya personer flyttar in i en lägenhet.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-28 § 102 att remittera motionen till 
Strömstadsbyggen för yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-11 § 75
Strömstadsbyggens remissvar
Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-28 § 102
Motionen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anse första attsatsen besvarad med hänvisning till att Strömstadsbyggen redan 
jobbar med frågorna

att avslå andra attsatsen då Kommunfullmäktige inte kan ge uppdrag åt de 
kommunala bolagen.

Förslag till beslut under sammanträdet
Marielle Alvdal (FI) yrkar, med instämmande från Lars Tysklind (L), Kent Hansson 
(S), Mattias Gustafsson (SD) och Åsa Torstensson (C), att kommunstyrelsen förslår 
kommunfullmäktige att bifalla motionens intentioner och rekommendera 
Strömstadsbyggens styrelse att anta en policy om huskurage.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Marielle Alvdals 
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Marielle Alvdals förslag.
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KS/2019-0215

KSau § 75 Svar på - Motion om att införa Huskurage i 
Strömstadsbyggen från Feministiskt Initiativ

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anse första attsatsen besvarad med hänvisning till att Strömstadsbyggen redan 
jobbar med frågorna

att avslå andra attsatsen då Kommunfullmäktige inte kan ge uppdrag åt de 
kommunala bolagen.

Sammanfattning av ärendet
Marielle Alvdal (FI), Linda Nordin (FI) och Joar Alvdal (FI) har lämnat in en motion 
där de föreslår kommunfullmäktige

att ge i uppdrag åt Strömstadsbyggen att sprida information om Huskurage, på 
anslagstavlor i trappuppgångarna samt information till de boende i varje brevlåda

att ge i uppdrag åt Strömstadsbyggen att implementera policy och rutiner för 
Huskurage i sina interna policydokument; tex hur informationen ska spridas då 
nya byggnader uppförs eller då nya personer flyttar in i en lägenhet.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-28 § 102 att remittera motionen till 
Strömstadsbyggen för yttrande.

Beslutsunderlag
Strömstadsbyggens remissvar
Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-28 § 102
Motionen

Förslag till beslut
Strömstadsbyggen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 
kommunstyrelsen

att föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionens attsatser men att ställa sig positiva till civilkurage och ge 
verksamheten i uppdrag att utforma information om huskurage tillsammans med 
kommunpolis, störningsjour och folkhälsorepresentant.

Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Tysklind (L) yrkar att anse första attsatsen besvarad med hänvisning till att 
Strömstadsbyggen redan jobbar med frågorna samt att att avslå andra attsatsen 
då Kommunfullmäktige inte kan ge uppdrag åt de kommunala bolagen.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-03-11

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

Beslutsgång
Ordföranden frågor om arbetsutskottet kan besluta enligt Lars Tysklinds förslag 
och finner att så sker.

Beslutet skickas till
Diariet







 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (34) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum  
 2019-03-28  
   
    
 

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 

 KS/2019-0215 

KF § 102 Motion om att införa Huskurage i 
Strömstadsbyggen från Feministiskt Initiativ 

Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera motionen till Strömstadsbyggen för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Marielle Alvdal (FI), Linda Nordin (FI) och Joar Alvdal (FI) har lämnat in en motion 
där de föreslår kommunfullmäktige 

att ge i uppdrag åt Strömstadsbyggen att sprida information om Huskurage, på 
anslagstavlor i trappuppgångarna samt information till de boende i varje brevlåda 

att ge i uppdrag åt Strömstadsbyggen att implementera policy och rutiner för 
Huskurage i sina interna policydokument; tex hur informationen ska spridas då 
nya byggnader uppförs eller då nya personer flyttar in i en lägenhet. 

Beslutsunderlag 
Motion från Marielle Alvdal (FI), Linda Nordin (FI) och Joar Alvdal (FI) 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
att remittera motionen till Strömstadsbyggen för yttrande. 

Beslutet skickas till 
Marielle Alvdal (FI), Linda Nordin (FI) och Joar Alvdal (FI) 
Strömstadsbyggen 
Diariet 



Motion om att införa Huskurage i Strömstadsbyggen 

 

Omfattningen av våld i nära relationer kan inte inpräntas ofta nog. Den vanligaste platsen där 
kvinnor utsätts för våld är i sina egna hem. Eftersom detta våld sker i hemmet, bakom 
stängda dörrar, är det inte alltid samhällets resurser räcker till i kampen mot våld i nära 
relationer. 10-15% av Sveriges barn uppskattas växa upp i hushåll där våld förekommer. Barn 
är sårbara och våldsutsatthet skapar trauman som kan förbli livslånga. Denna policy kan 
potentiellt hjälpa många barn och förebygga trauman. 

De enkla och etablerade arbetsmetoder som finns för att minska våldet bör Strömstad också 
ta till sig. En knackning eller en anmälan kan vara första steget för att rädda våldsutsatta 
från en omöjlig situation. 

Mot bakgrund av detta vill Feministiskt initiativ att Strömstads kommunala bostadsbolag, 
Strömstadsbyggen, inför Huskurage; vilket är ett policydokument och information som 
manar grannar till civilkurage – att ingripa när man tror att en granne far illa. Huskurage.se är 
en ideell förening inom våldspreventivt arbete. Deras mål är att förhindra våld i nära relation 
genom att fler ringer på hos grannen och frågar hur det står till. De manar också till att 
kontakta polisen vid en hotfull eller akut situation.  

Huskurage är en policy som antagits i ett 30-tal svenska kommuner, däribland Tanums, 
Orusts och Göteborgs kommun; liksom av många bostadsbolag, såväl kommunala som 
privata. Resultaten är uppmuntrande och konceptet sprider sig stadigt. Det är ett enkelt sätt 
att medvetandegöra boende om hur de tillsammans kan agera vid misstanke om våld i deras 
eget hyreshus. Genom informationslappar i trappuppgångar uppmanas boende att 
uppmärksamma, agera och larma.  

I praktiken handlar det om att sprida information - en affisch i varje trappuppgång, ett 
informationsutskick i varje brevlåda. En ekonomiskt hanterbar insats i förhållande till den 
potentiella vinsten - Socialstyrelsen uppskattade 2006 att mäns våld mot kvinnor i nära 
relationer kostar samhället runt tre miljarder kronor varje år. Policyn Huskurage kan med 
fördel kombineras med riktad utbildning till bovärdar och annan personal i bolagen.  

Förslag till beslut: 

- Att Kommunfullmäktige ger i uppdrag åt Strömstadsbyggen att sprida information 
om Huskurage, på anslagstavlor i trappuppgångarna samt information till de boende 
i varje brevlåda  

- Att Kommunfullmäktige ger i uppdrag åt Strömstadsbyggen att implementera policy 
och rutiner för Huskurage i sina interna policydokument; tex hur informationen ska 
spridas då nya byggnader uppförs eller då nya personer flyttar in i en lägenhet. 

 

//Marielle Alvdal, Linda Nordin och Joar Alvdal, 
för Feministiskt initiativ Strömstad 

1 



Bilaga 1 - Exempel på affisch att ha på anslagstavlan i varje hyreshus.

 

 

2 



Bilaga 2 - Exempel på information att lämna i varje kommunal hyreslägenhet 

3 



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-04-29

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2019-0441

KS § 62 Svar på - Motion om att bygga solcellspark på 
Bastekärr från Vänsterpartiet

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att avslå motionen med anledning av att uppförandet av en solcellspark inte är 
förenligt med gällande detaljplan.

Sammanfattning av ärendet
Lars-Åke Karlgren, Vänsterpartiet, har inkommit med en motion där han föreslår 
att en solcellspark anläggs på fastigheten Bastekärr 1:18.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-19, § 198, att remittera motionen till 
Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-10-09 § 230 att remittera 
motionen till Tekniska nämnden.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-03-25 § 88
Tekniska nämnden beslut 2020-02-25 § 27
Tjänsteskrivelse, Motion; Bygg en solcellspark på Bastekärr, 2020-01-23
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-10-09 § 230
Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-19, § 198
Motion, - bygg en solcellspark på Bastekärr 2019-06-09

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att  föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen med anledning av att uppförandet av en solcellspark inte är 
förenligt med gällande detaljplan.

Beslutet skickas till
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-03-25

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2019-0441

KSau § 88 Svar på - Motion om att bygga solcellspark på 
Bastekärr från Vänsterpartiet

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att  föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen med anledning av att uppförandet av en solcellspark inte är 
förenligt med gällande detaljplan.

Sammanfattning av ärendet
Lars-Åke Karlgren, Vänsterpartiet, har inkommit med en motion där han föreslår 
att en solcellspark anläggs på fastigheten Bastekärr 1:18.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-19, § 198, att remittera motionen till 
Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-10-09 § 230 att remittera 
motionen till Tekniska nämnden.

Beslutsunderlag
Tekniska nämnden beslut 2020-02-25 § 27
Tjänsteskrivelse, Motion; Bygg en solcellspark på Bastekärr, 2020-01-23
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-10-09 § 230
Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-19, § 198
Motion, - bygg en solcellspark på Bastekärr 2019-06-09

Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige

att avslå motionen med anledning av att uppförandet av en solcellspark inte är 
förenligt med gällande detaljplan.

Beslutet skickas till
Diariet



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2020-02-25

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-191 60
Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

TN/2019-0604

TN § 27 Motion från Vänsterpartiet - Bygg en 
solcellspark på Bastekärr

Tekniska nämndens beslut
att lämna yttrande med förslag att avslå motionen som avser ”Bygg en 
solcellspark på Bastekärr”.

Beslutsmotivering
Med anledning av att uppförandet av en solcellspark inte är förenligt med 
gällande detaljplan föreslår förvaltningen att avslå motionen.

Sammanfattning av ärendet
 En byggnation av en solcellspark på Bastekärr kräver att detaljplanen medger 
detta, detaljplanen tillåter idag J, industri, denna planbestämmelse tillåter inte 
produktion av energi, enligt Boverket. Således krävs en planändring till E – 
tekniska anläggningar om denna användning ska ske på Bastekärr.

Det är brukligt att arrendeavtal på 30 år tecknas med ett t.ex. ett elbolag som 
arrenderar marken. Avtalstiden är hänförlig till livslängden på solceller. En 
långsiktighet krävs vid detta ändamål, kommunen bör då vara säker på att marken 
inte ska användas till annat ändamål innan man upplåter mark.  

För att hålla projektkostnader nere är det önskvärt med en låg 
markkostnad.  Därför kan t.ex. betesmark vara passande, där annan användning 
inte är lämplig. Arealen som används till en solcellspark påverkar lönsamheten i 
projektet, runt 10 ha är förekommande runt om i landet.  

Installation av solcellsparker kräver elinstallation, och det är brukligt att det tar 
några månader att installera. Nedmonteringstiden är troligen likvärdig.  

Enligt energimyndigheten behövs inget bygglov för en solcellspark om den 
uppförs utanför detaljplanelagt område. Transformatorstationen kräver dock 
bygglov. Länsstyrelsen behöver kontaktas för samråd, med tanke på naturmiljön. 
En solcellspark ändrar naturmiljön, men det är relativt enkelt att återställa 
marken.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Motion; Bygg en solcellspark på Bastekärr, 2020-01-23
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut 2019-10-28 § 60
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-10-09 § 230
Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-19, § 198
Motion, - bygg en solcellspark på Bastekärr 2019-06-09



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2)
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2020-02-25

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-191 60
Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut
att lämna yttrande med förslag att avslå motionen som avser ”Bygg en 
solcellspark på Bastekärr”.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Tekniska förvaltningen 2020-01-23 Ärende: TN/2019-0604
Mark- och exploateringsavdelningen

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: tn@stromstad.se Telefon: 0526-191 60 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Postängsvägen 30 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Tekniska nämnden

Motion från Vänsterpartiet - Bygg en solcellspark på Bastekärr

Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämndens arbetsutskott föreslå tekniska 
nämnden besluta

att lämna yttrande med förslag att avslå motionen som avser ”Bygg en 
solcellspark på Bastekärr”. 

Beslutsmotivering
Med anledning av att uppförandet av en solcellspark inte är förenligt med 
gällande detaljplan föreslår förvaltningen att avslå motionen.

Sammanfattning av ärendet
En byggnation av en solcellspark på Bastekärr kräver att detaljplanen medger 
detta, detaljplanen tillåter idag J, industri, denna planbestämmelse tillåter inte 
produktion av energi, enligt Boverket. Således krävs en planändring till E – 
tekniska anläggningar om denna användning ska ske på Bastekärr.

Det är brukligt att arrendeavtal på 30 år tecknas med ett t.ex. ett elbolag som 
arrenderar marken. Avtalstiden är hänförlig till livslängden på solceller. En 
långsiktighet krävs vid detta ändamål, kommunen bör då vara säker på att marken 
inte ska användas till annat ändamål innan man upplåter mark.   

För att hålla projektkostnader nere är det önskvärt med en låg markkostnad.  
Därför kan t.ex. betesmark vara passande, där annan användning inte är lämplig. 
Arealen som används till en solcellspark påverkar lönsamheten i projektet, runt 10 
ha är förekommande runt om i landet.   

Installation av solcellsparker kräver elinstallation, och det är brukligt att det tar 
några månader att installera. Nedmonteringstiden är troligen likvärdig.   

Enligt energimyndigheten behövs inget bygglov för en solcellspark om den 
uppförs utanför detaljplanelagt område. Transformatorstationen kräver dock 
bygglov. Länsstyrelsen behöver kontaktas för samråd, med tanke på naturmiljön. 
En solcellspark ändrar naturmiljön, men det är relativt enkelt att återställa 
marken.



2 (2)

2020-01-23 Ärende: TN/2019-0604

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Motion; Bygg en solcellspark på Bastekärr, 2020-01-23
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut 2019-10-28 § 60
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-10-09 § 230
Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-19, § 198
Motion, - bygg en solcellspark på Bastekärr 2019-06-09

Alexandra Lilliebjelke
Mark- och exploateringsingenjör
0526-192 31
alexandra.lilliebjelke@stromstad.se

Roland Kindslätt
Förvaltningschef tekniska
0526-191 70
roland.kindslatt@stromstad.se

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten



 

 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum  
 2019-09-19  
   
    
 

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 

KS/2019-0440, KS/2019-0441, KS/2019-0482 
 KS/2019-0481, KS/2019-0507, KS/2019-0515 

  

KF § 198 Inkomna motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera samtliga motioner till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Inkomna motioner: 

1. Motion om att bygga solföljare och solcellsparkeringar i Strömstad från 
Vänsterpartiet, KS/2019-0440 

2. Motion om att bygga solcellspark på Bastekärr från Vänsterpartiet, KS/2019-
0441 

3. Motion om ängsmarker från Miljöpartiet, KS/2019-0482 

4. Motion om att det utreds vilka följderna skulle bli för kommunens 
bostadsförsörjning med hyreslägenheter, ekonomi och relevanta förhållanden i 
övrigt,  vid försäljning av delar av AB Strömstadsbyggens fastighetsinnehav, 
KS/2019-0481 

5. Motion om att Strömstads kommun genomför en återkommande fortbildning, 
till alla förvaltningar, som belyser hållbarhetsfrågor och klimatomställning i 
Strömstad - från Centerpartiet, KS/2019-0507 

6. Motion om översyn av organisation och ansvarsfördelning inom Strömstads 
kommun från Liberalerna, KS/2019-0515 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att remittera samtliga motioner till kommunstyrelsen för beredning. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
 







PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-04-01

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2019-0481

KS § 52 Svar på - Motion om att det utreds vilka 
följderna skulle bli för kommunens 
bostadsförsörjning med hyreslägenheter, 
ekonomi och relevanta förhållanden i övrigt,  
vid försäljning av delar av AB 
Strömstadsbyggens fastighetsinnehav.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att avslå motionen

Beslutsmotivering
Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom AB Strömstadbyggens 
motivering: Strömstadsbyggen har en stark balansräkning och inte något större 
behov av kapitaltillskott för att kunna fortsätta sina byggnadsplaner. Det som kan 
påverka utbyggnadstakten negativt är höga byggnadskostnader. Sverige har idag 
Europas högsta byggkostnader för att producera flerfamiljshus och varje objekt 
måste över tid kunna bära sina kostnader vilket är en utmaning för alla 
kommunala bostadsbolag inom Allmännyttan. Om en försäljning sker kommer 
visserligen bolagets balansräkning att ytterligare stärkas, men det årliga 
driftsresultatet kommer att försvagas.

Betydelsen av Allmännyttan är större för kommunens långsiktiga utveckling än 
vad en kortsiktig försäljning kan ge.

Sammanfattning av ärendet
Dag Wersén och Lars-Erik Kristiansen, Moderaterna, har inkommit med en motion 
där de föreslår 
att det utreds vilka följderna skulle bli för kommunens bostadsförsörjning med 
hyreslägenheter, ekonomi och relevanta förhållanden i övrigt, om en eller flera 
delar av AB Strömstadsbyggens fastighetsinnehav, dock inte de centralt belägna 
delarna, säljs för priser som nu är uppnåeliga, 
att utredningsarbetet utförs av kommunchefen och Strömstadsbyggens styrelse 
och VD samt att utredarna, i den mån de finner det ändamålsenligt, framlägger 
förslag.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-19, § 198, att remittera motionen till 
Kommunstyrelsen. 
Motionen har varit på remiss hos Strömstadsbyggen som inkommit med yttrande.



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-04-01

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-03-11 § 74
Remissvar från Strömstadsbyggen 2020-02-17
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-10-09 § 231
Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-19 § 198
Motion från Dag Wersén och Lars-Erik Kristiansen (M) 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå Kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen

Förslag till beslut under sammanträdet
Marie Edvinsson Kristiansen (M) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Marie Edvinsson 
Kristiansens förslag och finner att kommunstyrelsens beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till
Diariet



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-03-11

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2019-0481

KSau § 74 Svar på - Motion om att det utreds vilka 
följderna skulle bli för kommunens 
bostadsförsörjning med hyreslägenheter, 
ekonomi och relevanta förhållanden i övrigt,  
vid försäljning av delar av AB 
Strömstadsbyggens fastighetsinnehav.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
1. att föreslå Kommunfullmäktige besluta
2. att avslå motionen

Beslutsmotivering
Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom AB Strömstadbyggens 
motivering: Strömstadsbyggen har en stark balansräkning och inte något större 
behov av kapitaltillskott för att kunna fortsätta sina byggnadsplaner. Det som kan 
påverka utbyggnadstakten negativt är höga byggnadskostnader. Sverige har idag 
Europas högsta byggkostnader för att producera flerfamiljshus och varje objekt 
måste över tid kunna bära sina kostnader vilket är en utmaning för alla 
kommunala bostadsbolag inom Allmännyttan. Om en försäljning sker kommer 
visserligen bolagets balansräkning att ytterligare stärkas, men det årliga 
driftsresultatet kommer att försvagas.

Betydelsen av Allmännyttan är större för kommunens långsiktiga utveckling än 
vad en kortsiktig försäljning kan ge.

Sammanfattning av ärendet
Dag Wersén och Lars-Erik Kristiansen, Moderaterna, har inkommit med en motion 
där de föreslår 
att det utreds vilka följderna skulle bli för kommunens bostadsförsörjning med 
hyreslägenheter, ekonomi och relevanta förhållanden i övrigt, om en eller flera 
delar av AB Strömstadsbyggens fastighetsinnehav, dock inte de centralt belägna 
delarna, säljs för priser som nu är uppnåeliga, 
att utredningsarbetet utförs av kommunchefen och Strömstadsbyggens styrelse 
och VD samt att utredarna, i den mån de finner det ändamålsenligt, framlägger 
förslag.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-19, § 198, att remittera motionen till 
Kommunstyrelsen. 
Motionen har varit på remiss hos Strömstadsbyggen som inkommit med yttrande.

Beslutsunderlag
Remissvar från Strömstadsbyggen 2020-02-17
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-10-09 § 231
Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-19 § 198



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-03-11

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

Motion från Dag Wersén och Lars-Erik Kristiansen (M) 

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

1. att föreslå Kommunfullmäktige besluta
2. att avslå motionen

Beslutet skickas till
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2020-03-03 Ärende: KS/2019-0481
KS - Administrativ avdelning

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Kommunstyrelsen

Motion om att det utreds vilka följderna skulle bli för 
kommunens bostadsförsörjning med hyreslägenheter, 
ekonomi och relevanta förhållanden i övrigt,  vid försäljning av 
delar av AB Strömstadsbyggens fastighetsinnehav från 
Moderaterna

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

1. att föreslå Kommunfullmäktige besluta
2. att avslå motionen

Beslutsmotivering
Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom AB Strömstadbyggens 
motivering: Strömstadsbyggen har en stark balansräkning och inte något större 
behov av kapitaltillskott för att kunna fortsätta sina byggnadsplaner. Det som kan 
påverka utbyggnadstakten negativt är höga byggnadskostnader. Sverige har idag 
Europas högsta byggkostnader för att producera flerfamiljshus och varje objekt 
måste över tid kunna bära sina kostnader vilket är en utmaning för alla 
kommunala bostadsbolag inom Allmännyttan. Om en försäljning sker kommer 
visserligen bolagets balansräkning att ytterligare stärkas, men det årliga 
driftsresultatet kommer att försvagas.

Betydelsen av Allmännyttan är större för kommunens långsiktiga utveckling än 
vad en kortsiktig försäljning kan ge.

Sammanfattning av ärendet
Dag Wersén och Lars-Erik Kristiansen, Moderaterna, har inkommit med en motion 
där de föreslår 
att det utreds vilka följderna skulle bli för kommunens bostadsförsörjning med 
hyreslägenheter, ekonomi och relevanta förhållanden i övrigt, om en eller flera 
delar av AB Strömstadsbyggens fastighetsinnehav, dock inte de centralt belägna 
delarna, säljs för priser som nu är uppnåeliga, 
att utredningsarbetet utförs av kommunchefen och Strömstadsbyggens styrelse 
och VD samt att utredarna, i den mån de finner det ändamålsenligt, framlägger 
förslag.



2 (2)

2020-03-03 Ärende: KS/2019-0481

Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-19, § 198, att remittera motionen till 
Kommunstyrelsen. 
Motionen har varit på remiss hos Strömstadsbyggen som inkommit med yttrande.

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention)
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
dessa perspektiv.

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc)
En försäljning av fastigheter kommer givetvis att innebära kapitaltillskott vilket 
givetvis får en positivt ekonomisk påverkan.

Folkhälsoperspektiv
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
dessa perspektiv.

Juridiskt perspektiv
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
dessa perspektiv.

Miljöperspektiv
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
dessa perspektiv.

Beslutsunderlag
Remissvar från Strömstadsbyggen 2020-02-17
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-10-09 § 231
Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-19 § 198
Motion från Dag Wersén och Lars-Erik Kristiansen (M) 

Mats Brocker
kommundirektör
0526- 190 10
mats.brocker@stromstad.se

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen









PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-10-09

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10
452 80 Strömstad

KS/2019-0481

KSau § 231 Motion om att det utreds vilka följderna 
skulle bli för kommunens bostadsförsörjning 
med hyreslägenheter, ekonomi och relevanta 
förhållanden i övrigt,  vid försäljning av delar 
av AB Strömstadsbyggens fastighetsinnehav.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
att remittera motionen till Strömstadsbyggen för yttrande senast 2020-02-28.

Sammanfattning av ärendet
Dag Wersen och Lars-Erik Kristiansen, Moderaterna, har inkommit med en motion 
där de föreslår 
att det utreds vilka följderna skulle bli för kommunens bostadsförsörjning med 
hyreslägenheter, ekonomi och relevanta förhållanden i övrigt, om en eller flera 
delar av AB Strömstadsbyggens fastighetsinnehav, dock inte de centralt belägna 
delarna, säljs för priser som nu är uppnåeliga, 
att utredningsarbetet utförs av kommunchefen och Strömstadsbyggens styrelse 
och VD samt att utredarna, i den mån de finner det ändamålsenligt, framlägger 
förslag.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-19, § 198, att remittera motionen till 
Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Motion från Dg Wersén och Lars-Erik Kristiansen (M)
Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-19 § 198

Beslutet skickas till
Strömstadsbyggen
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-09-19

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10
452 80 Strömstad

KS/2019-0440, KS/2019-0441, KS/2019-0482
KS/2019-0481, KS/2019-0507, KS/2019-0515

KF § 198 Inkomna motioner

Kommunfullmäktiges beslut
att remittera samtliga motioner till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Inkomna motioner:

1. Motion om att bygga solföljare och solcellsparkeringar i Strömstad från 
Vänsterpartiet, KS/2019-0440

2. Motion om att bygga solcellspark på Bastekärr från Vänsterpartiet, KS/2019-
0441

3. Motion om ängsmarker från Miljöpartiet, KS/2019-0482

4. Motion om att det utreds vilka följderna skulle bli för kommunens 
bostadsförsörjning med hyreslägenheter, ekonomi och relevanta förhållanden i 
övrigt,  vid försäljning av delar av AB Strömstadsbyggens fastighetsinnehav, 
KS/2019-0481

5. Motion om att Strömstads kommun genomför en återkommande fortbildning, 
till alla förvaltningar, som belyser hållbarhetsfrågor och klimatomställning i 
Strömstad - från Centerpartiet, KS/2019-0507

6. Motion om översyn av organisation och ansvarsfördelning inom Strömstads 
kommun från Liberalerna, KS/2019-0515

Kommunstyrelsens förslag till beslut
att remittera samtliga motioner till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet skickas till
Diariet





PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-04-29

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2019-0482

KS § 63 Svar på - Motion om ängsmarker från 
Miljöpartiet

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att bifalla motionen med argumentet att tekniska förvaltningen redan har 
påbörjat arbetet med att omvandla klippta gräsytor till ängsmark.

Sammanfattning av ärendet
Bengt Bivrin, Miljöpartiet, har inkommit med en motion där han föreslår 
fullmäktige besluta att uppdra åt Tekniska nämnden att omvandla lämpliga klippta 
gräsmattor till ängsytor.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-19, § 198, att remittera motionen till 
Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-10-09 § 232 att remittera 
motionen till Tekniska nämnden.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-03-25 § 89
Tekniska nämndens beslut 2020-02-25 § 20
Tjänsteskrivelse 2020-01-31 av gatuchef Conny Hansson
Motion från Bengt Bivrin (MP)
Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-19 §198
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-09 §232

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslår kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen med argumentet att tekniska förvaltningen redan har 
påbörjat arbetet med att omvandla klippta gräsytor till ängsmark.

Beslutet skickas till
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-03-25

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2019-0482

KSau § 89 Svar på - Motion om ängsmarker från 
Miljöpartiet

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslår kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen med argumentet att tekniska förvaltningen redan har 
påbörjat arbetet med att omvandla klippta gräsytor till ängsmark.

Sammanfattning av ärendet
Bengt Bivrin, Miljöpartiet, har inkommit med en motion där han föreslår 
fullmäktige besluta att uppdra åt Tekniska nämnden att omvandla lämpliga klippta 
gräsmattor till ängsytor.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-19, § 198, att remittera motionen till 
Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-10-09 § 232 att remittera 
motionen till Tekniska nämnden.

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2020-02-25 § 20
Tjänsteskrivelse 2020-01-31 av gatuchef Conny Hansson
Motion från Bengt Bivrin (MP)
Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-19 §198
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-09 §232

Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen med argumentet att tekniska förvaltningen redan har 
påbörjat arbetet med att omvandla klippta gräsytor till ängsmark.

Beslutet skickas till
Diariet



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2020-02-25

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-191 60
Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

TN/2019-0605

TN § 20 Motion från Miljöpartiet - Omvandla 
gräsmattor till ängsmark

Tekniska nämndens beslut
att lämna yttrande med förslag att bifalla motionen ”Omvandla gräsmattor till 
ängsmark” med argumentet att tekniska förvaltningen redan har påbörjat arbetet 
med att omvandla klippta gräsytor till ängsmark.

Sammanfattning av ärendet
Bengt Bivrin, Miljöpartiet har inkommit med en motion där han föreslår tekniska 
förvaltningen att omvandla lämpliga klippta gräsmattor till ängsytor, med 
argumentet att det knappt finns någon ängsmark kvar i Sverige.

Förslagsställaren hänvisar till andra städer som redan har påbörjat processen att 
omvandla klippta gräsytor till ängsmark som en räddningsinsats för den biologiska 
mångfalden.

Tekniska förvaltningen har redan påbörjat att omvandla svårklippta ytor i centrum 
till ängsmark som enbart klipps en gång per år.

Ett exempel är slänten runt Skeppsbroplatsens södra parkering.

Ytterligare ytor har tagits fram av förvaltningen som förslag till omvandling i både 
Strömstad och Skee tätort.

Även bihotell kan vara lämpligt att placera ut i samband med att man omvandlar 
ytor till ängsmark, för att stödja den biologiska mångfalden.

Som information har även skyltar tagits fram som beskriver varför vi inte klipper 
ytan så ofta och dessa har placerats på berörda platser.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Motion från Miljöpartiet - Omvandla gräsmattor till ängsmark 
2020-01-31 Conny Hansson Gatuchef
Motion från Bengt Bivrin (MP)
Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-19 §198
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-09 §232

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut
att lämna yttrande med förslag att bifalla motionen ”Omvandla gräsmattor till 
ängsmark” med argumentet att tekniska förvaltningen redan har påbörjat arbetet 
med att omvandla klippta gräsytor till ängsmark.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Tekniska förvaltningen 2020-01-31 Ärende: TN/2019-0605
Gatuavdelningen

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: tn@stromstad.se Telefon: 0526-191 60 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Prästängsvägen 30 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Tekniska nämnden

Motion från Miljöpartiet - Omvandla gräsmattor till ängsmark

Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämndens arbetsutskott föreslå tekniska 
nämnden besluta 

att lämna yttrande med förslag att bifalla motionen ”omvandla gräsmattor till 
ängsmark” med argumentet att tekniska förvaltningen redan har påbörjat arbetet 
med att omvandla klippta gräsytor till ängsmark.

Sammanfattning av ärendet
Bengt Bivrin, Miljöpartiet har inkommit med en motion där han föreslår tekniska 
förvaltningen att omvandla lämpliga klippta gräsmattor till ängsytor, med 
argumentet att det knappt finns någon ängsmark kvar i Sverige.

Förslagsställaren hänvisar till andra städer som redan har påbörjat processen att 
omvandla klippta gräsytor till ängsmark som en räddningsinsats för den biologiska 
mångfalden.

Tekniska förvaltningen har redan påbörjat att omvandla svårklippta ytor i centrum 
till ängsmark som enbart klipps en gång per år.

Ett exempel är slänten runt Skeppsbroplatsens södra parkering.

Ytterligare ytor har tagits fram av förvaltningen som förslag till omvandling i både 
Strömstad och Skee tätort.

Även bihotell kan vara lämpligt att placera ut i samband med att man omvandlar 
ytor till ängsmark, för att stödja den biologiska mångfalden.

Som information har även skyltar tagits fram som beskriver varför vi inte klipper 
ytan så ofta och dessa har placerats på berörda platser.

 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Motion från Miljöpartiet - Omvandla gräsmattor till ängsmark 
2020-01-31 Conny Hansson Gatuchef
Motion från Bengt Bivrin (Mp)
Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-19 §198
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2020-01-31 Ärende: TN/2019-0605

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-09 §232

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

 
 
 
 

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige
Akten



 

 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum  
 2019-09-19  
   
    
 

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 

KS/2019-0440, KS/2019-0441, KS/2019-0482 
 KS/2019-0481, KS/2019-0507, KS/2019-0515 

  

KF § 198 Inkomna motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera samtliga motioner till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Inkomna motioner: 

1. Motion om att bygga solföljare och solcellsparkeringar i Strömstad från 
Vänsterpartiet, KS/2019-0440 

2. Motion om att bygga solcellspark på Bastekärr från Vänsterpartiet, KS/2019-
0441 

3. Motion om ängsmarker från Miljöpartiet, KS/2019-0482 

4. Motion om att det utreds vilka följderna skulle bli för kommunens 
bostadsförsörjning med hyreslägenheter, ekonomi och relevanta förhållanden i 
övrigt,  vid försäljning av delar av AB Strömstadsbyggens fastighetsinnehav, 
KS/2019-0481 

5. Motion om att Strömstads kommun genomför en återkommande fortbildning, 
till alla förvaltningar, som belyser hållbarhetsfrågor och klimatomställning i 
Strömstad - från Centerpartiet, KS/2019-0507 

6. Motion om översyn av organisation och ansvarsfördelning inom Strömstads 
kommun från Liberalerna, KS/2019-0515 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att remittera samtliga motioner till kommunstyrelsen för beredning. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
 



OMVANDLA GRÄSMATTOR TILL ÄNGSMARK
Det fnns knappt en procent kvar av de ängsmarker som fanns i Sverige för hundra år sedan. Orsaken är 
ett förändrat jordbrukslandskap vilket har gjort blommande marker ovanliga. Men nästan en procent 
av Sveriges yta är gräsmatta och genom att omvandla några av kommunens gräsmattor till blommande 
äng kan vi göra en viktig räddningsinsats för bin och andra pollinatörer och den biologiska 
mångfalden. 

En blomsterang med vilda vaxter ar den perfekta fodan for humlor och vilda bin. Angen bjuder pa en 
mangfald av vaxtarter och en lang blomning. Detta medan en grasmatta ar artfattig. Miljopartiet anser 
att det ar viktigt att kommunen arbetar for att gynna den biologiska mangfalden och for att fa fler arter 
att trivas i kommunen. Ett steg i det arbetet ar att omvandla en del av kommunens grasytor fran 
kortklippta grasmattor till blomrika marker.

Flera kommuner har redan gjort liknande omvandlingar, t ex Vaxjo och Helsingborg. 

Vi foreslar att en kartlaggning gors over vilka omraden som skulle passa bast att ga over fran klippta 
grasmattor till mer angslika marker. Ett forslag ar ytan mellan Karleksudden och taxi, som inte 
anvands till nagonting och ligger for nara Oslovagen for att passa som lekyta. Fokus bor ligga pa magra 
marker som redan fran borjan har en viss ortflora. 

Angar ar en av vara mest artrika miljoer medan klippta grasmattor ar valdigt artfattiga. Genom att 
omvandla vissa grasmattor till angsytor gynnas den biologiska mangfalden. Om orterna far blomma 
hittar bin och fjarilar mat. Om grasmattan inte klipps hinner fjarilslarverna utvecklas till nya fjarilar.

Men en oklippt grasmatta kan ocksa se ovardad ut. For att visa var vi later angsmarken blomma och 
inte klipper graset lika ofta bor skyltar att sattas upp som visar pa den nytta angsmarken gor for den 
biologiska mangfalden 

Miljopartiet foreslar fullmaktige besluta

att uppdra at Tekniska namnden att omvandla lampliga klippta grasmattor till angsytor.

Stromstad, 2019-08-01

Bengt Bivrin (MP)
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PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-05-27

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2018-0176

KS § 87 Exploateringsavtal för Sardinen 1 m fl

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att godkänna förslag till exploateringsavtal avseende detaljplanen Sardinen 1 m.fl.

Sammanfattning av ärendet
Ett planförslag föreligger avseende ny detaljplan för Kv Sardinen 1 m.fl. 
(antagandehandling), vilket avses behandlas av kommunfullmäktige. Detaljplanen 
syftar till att bekräfta de verksamheter som i dagsläget ryms i inom fastigheten 
samt möjliggöra en framtida centrumutveckling. 

Förslag till exploateringsavtal föreligger som reglerar kommunens och 
exploatören Frykvalla Förvaltning ABs ansvar för åtgärder och kostnader vid 
genomförandet av detaljplanen, se bilaga. Exploateringsavtalet reglerar i 
huvudsak att marköverlåtelser ska ske mellan parterna för att anpassa 
fastigheterna efter planförslaget samt bildandet av en ledningsrätt för 
kommunala VA-ledningar. Ingen säkerhet behöver ställas till kommunen av 
exploatören med anledning av exploateringsavtalet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-26
Exploateringsavtal med tillhörande bilagor, upprättat 2020-03-26
Tekniska nämndens beslut 2020-04-12 § 44
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-05-26 § 155

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige

att godkänna förslag till exploateringsavtal avseende detaljplanen Sardinen 1 m.fl.

att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att 
underteckna exploateringsavtalet.

Beslutet skickas till
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-05-26

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2018-0176

KSau § 155 Exploateringsavtal för Sardinen 1 m fl

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige

att godkänna förslag till exploateringsavtal avseende detaljplanen Sardinen 1 m.fl.

Sammanfattning av ärendet
Ett planförslag föreligger avseende ny detaljplan för Kv Sardinen 1 m.fl. 
(antagandehandling), vilket avses behandlas av kommunfullmäktige. Detaljplanen 
syftar till att bekräfta de verksamheter som i dagsläget ryms i inom fastigheten 
samt möjliggöra en framtida centrumutveckling. 

Förslag till exploateringsavtal föreligger som reglerar kommunens och 
exploatören Frykvalla Förvaltning ABs ansvar för åtgärder och kostnader vid 
genomförandet av detaljplanen, se bilaga. Exploateringsavtalet reglerar i 
huvudsak att marköverlåtelser ska ske mellan parterna för att anpassa 
fastigheterna efter planförslaget samt bildandet av en ledningsrätt för 
kommunala VA-ledningar. Ingen säkerhet behöver ställas till kommunen av 
exploatören med anledning av exploateringsavtalet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-26
Exploateringsavtal med tillhörande bilagor, upprättat 2020-03-26
Tekniska nämndens beslut 2020-04-12 § 44

Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige

att godkänna förslag till exploateringsavtal avseende detaljplanen Sardinen 1 m.fl.

att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att 
underteckna exploateringsavtalet.

Beslutet skickas till
Diariet
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Miljö- och byggförvaltningen 2020-03-10 Ärende: KS/2018-0176
Plan- och byggavdelningen

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress:  Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Kommunstyrelsen

Detaljplan för Sardinen 1 m fl

Förslag till beslut
Miljö- och byggförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta att överlämna förslag till detaljplan för Sardinen 1 m fl, 
upprättat 2019-02-05, reviderat 2020-01-14, till kommunfullmäktige för 
antagande

Sammanfattning av ärendet
Syftet med detaljplanen är att skapa en långsiktig lösning på parkeringsfrågan för 
fastigheten samt bekräfta de verksamheter som finns i byggnaden idag. 

Under samråd och granskning har Länsstyrelsen och Trafikverket haft synpunkter 
på kommunens hantering av riskfrågorna i området. Länsstyrelsen har efter att 
detaljplanen kompletterats med en riskutredning godtagit de bedömningar som 
gjorts och anser att ett antagande av detaljplanen kan accepteras.

Trafikverket är också berört av detaljplanen som fastighetsägare. En cirka 
500 m2 stor del av Trafikverkets fastighet Strömstad 4:17 ingår i planområdet. Den 
berörda delen av fastigheten är reglerad som industri i gällande detaljplan och 
används idag som parkering för Sardinen 1. Trafikverket arrenderar ut området till 
ägarna av Sardinen 1.

I planförslaget har den berörda delen av Strömstad 4:17 reglerats med 
användningen Centrum, ej livsmedelshandel. Trafikverket har motsatt sig har 
motsatt sig att järnvägsfastigheten ingår i planområdet och att den regleras som 
föreslaget, då detta ses som en begränsning av utvecklingen av 
järnvägsanläggningen.

Sammantaget bedömer miljö- och byggförvaltningen att det rimligaste 
alternativet är att ersätta all mark som är planlagd för industri med användningen 
Centrum, inklusive den berörda delen av Strömstad 4:17. Eftersom Trafikverket är 
en berörd sakägare genom sitt ägande av fastigheten har de möjlighet att 
överklaga kommunens beslut.

Eftersom detaljplanen bekräftar en användning av fastigheten som redan sker är 
det inte möjligt att tvinga fram de riskreducerande åtgärder som krävs med 
planbestämmelser. De skyddsåtgärder som krävs för att användningen ska bli 
säker måste därför genomföras innan kommunstyrelsen beslutar att överlämna 
förslaget till fullmäktige för antagande. Detta har kommunicerats med 
fastighetsägaren tillika exploatören (Frykvalla Förvaltning AB), som har svarat att 
de avser att genomföra de riskreducerande åtgärderna innan överlämnandet av 
förslaget.



2 (4)

2020-03-10 Ärende: KS/2018-0176

Ärendet
Miljö- och byggnämnden meddelade positivt planbesked för att ta fram en ny 
detaljplan för fastigheten Sardinen 1 m fl den 3 september 2015. Syftet med 
detaljplanen är att skapa en långsiktig lösning på parkeringsfrågan för fastigheten 
samt bekräfta de verksamheter som finns i byggnaden idag. Möjligheterna till att 
inrymma hotell i byggnaden skulle också studeras i planarbetet med hänsyn till 
eventuella störningar och risker från trafik.

Detaljplanen var utsänd för samråd under våren 2018 och för granskning under 
februari-mars 2019. 

Under samråd och granskning har Länsstyrelsen och Trafikverket haft synpunkter 
på kommunens hantering av riskfrågorna i området i förhållande till 
järnvägstrafiken och transportleden för farligt gods till färjeläget 
(Uddevallavägen). 

Länsstyrelsens synpunkter har tillmötesgåtts genom att en objektsspecifik 
riskutredning som studerar riskerna i området utifrån de lokala förutsättningarna. 
Länsstyrelsen har i dialog med kommunen godtagit de bedömningar som gjorts i 
den objektsspecifika riskutredningen och anser att ett antagande av detaljplanen 
kan accepteras.

Trafikverket har krävt ett bebyggelsefritt område om minst 30 meter från 
järnvägen. Myndigheten har inte lämnat någon respons på innehållet i 
riskutredningen utan har enbart hänvisat till sina minimimått. Eftersom riskfrågor 
sett till hälsa och säkerhet ingår i Länsstyrelsens ansvarsområde, och eftersom 
riskutredningen visar att den föreslagna markanvändningen är lämplig, har 
förvaltningen inte tagit hänsyn till Trafikverkets krav.

Trafikverket är också berört av detaljplanen som fastighetsägare. En cirka 
500 m2 stor del av Trafikverkets fastighet Strömstad 4:17 ingår i planområdet. Den 
berörda delen av fastigheten är reglerad som industri i gällande detaljplan och 
används idag som parkering för Sardinen 1. Trafikverket arrenderar ut området till 
ägarna av Sardinen 1.

I planförslaget har den berörda delen av Strömstad 4:17 reglerats med 
användningen Centrum, ej livsmedelshandel. Trafikverket har motsatt sig har 
motsatt sig att järnvägsfastigheten ingår i planområdet och att den regleras som 
föreslaget, då detta ses som en begränsning av utvecklingen av 
järnvägsanläggningen.

Den berörda delen av Strömstad 4:17 är reglerad med användningen industri i den 
gällande detaljplanen. Det finns i och med det ingen gällande rättighet att 
använda marken för att utveckla järnvägen. Trafikverket har inte heller redogjort 
på vilket sätt marken kan behövas för att utveckla järnvägen, utan har enbart 
hänvisat till ett allmänt behov.

Miljö- och byggförvaltningen bedömer utifrån detta att det inte finns tillräckligt 
starka skäl eller underlag för att planlägga marken som järnväg. Att låta den 
befintliga detaljplanen fortsätta gälla är inte heller lämpligt eftersom ett isolerat 
område på 500 m2 med användningen industri då skulle skapas. Detta område 
saknar i ett sådant fall både byggrätt och tillfartsväg.
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Sammantaget bedömer miljö- och byggförvaltningen därför att det rimligaste 
alternativet är att ersätta all mark som är planlagd för industri med användningen 
Centrum, inklusive den berörda delen av Strömstad 4:17. All denna mark är redan 
idag ianspråktagen av den befintliga verksamheten och behövs för att uppnå 
detaljplanens syfte att skapa en långsiktig lösning på parkeringsfrågan för 
fastigheten. Eftersom Trafikverket är en berörd sakägare genom sitt ägande av 
fastigheten har de möjlighet att överklaga kommunens beslut.

Eftersom detaljplanen bekräftar en användning av fastigheten som redan sker är 
det inte möjligt att tvinga fram de riskreducerande åtgärder som krävs med 
planbestämmelser. De skyddsåtgärder som krävs för att användningen ska bli 
säker måste därför genomföras innan kommunstyrelsen beslutar att överlämna 
förslaget till fullmäktige för antagande. Detta har kommunicerats med 
fastighetsägaren tillika exploatören (Frykvalla Förvaltning AB), som har svarat att 
de avser att genomföra de riskreducerande åtgärderna innan överlämnandet av 
förslaget.

Perspektiv
Följande perspektiv ska om tillämpligt kommenteras i tjänsteskrivelsen:

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention)
Planförslaget har en svag koppling till barnrättsperspektivet eftersom det endast 
berör handels-, kontors- och vårdcentralsfunktioner i ett semiexternt läge. Barn 
och unga har inte involverats på något särskilt sätt under planprocessen.

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc)
Planförslaget har finansierats av exploatören genom ersättning för nedlagd tid 
enligt förutsättningarna i planavtalet. Genomförandet av detaljplanen sker på 
kvartersmark och bekostas av exploatören.

Detaljplanen möjliggör en sammanslagning av berörd del av Strömstad 4:16 och 
Sardinen 1 och därmed försäljning av kommunalägd mark. Denna försäljning av 
mark kan ge kommunen intäkter. Eventuell ersättning för försäljning av mark 
regleras i överenskommelse mellan kommunen och ägaren av Sardinen 1 eller, 
om det inte finns en överenskommelse, av Lantmäteriet vid fastighetsregleringen.

Folkhälsoperspektiv
Planförslaget är positivt ur ett folkhälsoperspektiv eftersom det innebär att en 
befintlig vårdcentral får planstöd och därmed tillåtlighet att bedriva sin 
verksamhet i byggnaden.

Juridiskt perspektiv
Detaljplanen har tagits fram enligt Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) med ett 
utökat förfarande. Under samråd och granskning har berörda sakägare haft 
möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Kommunens planmonopol innebär 
att kommunen antingen kan tillgodose dessa synpunkter eller bortse från dem. De 
sakägare som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda har möjlighet att 
överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen.
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Miljöperspektiv
Beslutet innebär en liten positiv konsekvens för miljön eftersom en pågående 
användning på en ianspråktagen fastighet bekräftas och ny mark därmed inte 
behöver tas i anspråk för funktionerna någon annan stans i tätorten.

Beslutsunderlag
Förslag till detaljplan för Sardinen 1 m fl, upprättad 2019-02-05, reviderad 2020-
01-14
Fastighetsförteckning daterad 2019-01-16
Samrådsredogörelse daterad 2018-08-22
Granskningsutlåtande daterat 2019-03-22
Behovsbedömning daterad 2018-03-15
Projekterings-PM/Geoteknik och markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik 
daterade 2015-02-15
Geotekniskt utlåtande daterat 2019-05-10
Riskutredning daterad 2019-05-09
Miljöteknisk undersökning daterad 2018-12-17
Bergteknisk utredning daterad 2018-09-25
Protokoll från bergrensning daterat 2019-12-04
PM Bedömning skyddsåtgärder upprättat december 2019 
Tjänsteskrivelse 2020-03-10

Denna handling har hanterats digitalt 
och saknar därför underskrift.

Jimmy Magnusson
Planeringsarkitekt 
194 69
jimmy.magnusson@stromstad.se

 
 
 
 

Beslutet skickas till
Sökanden – Frykvalla Förvaltning AB, Domaregränd 1, 452 30 Strömstad
Akten
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Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2020-04-21

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-191 60
Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

TN/2019-0685

TN § 44 Exploateringsavtal avseende Sardinen 1 m fl

Tekniska nämndens beslut
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag till exploateringsavtal 
avseende detaljplanen Sardinen 1 m.fl.

att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att 
underteckna exploateringsavtalet.

Sammanfattning av ärendet
Ett planförslag föreligger avseende ny detaljplan för Kv Sardinen 1 m.fl. 
(antagandehandling), vilket avses behandlas av kommunfullmäktige. Detaljplanen 
syftar till att bekräfta de verksamheter som i dagsläget ryms i inom fastigheten 
samt möjliggöra en framtida centrumutveckling. 

Förslag till exploateringsavtal föreligger som reglerar kommunens och 
exploatören Frykvalla Förvaltning ABs ansvar för åtgärder och kostnader vid 
genomförandet av detaljplanen, se bilaga. Exploateringsavtalet reglerar i 
huvudsak att marköverlåtelser ska ske mellan parterna för att anpassa 
fastigheterna efter planförslaget samt bildandet av en ledningsrätt för 
kommunala VA-ledningar. Ingen säkerhet behöver ställas till kommunen av 
exploatören med anledning av exploateringsavtalet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-26
Exploateringsavtal med tillhörande bilagor, upprättat 2020-03-26

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag till exploateringsavtal 
avseende detaljplanen Sardinen 1 m.fl.

att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att 
underteckna exploateringsavtalet.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Frykvalla Förvaltning AB, Domaregränd 1, 452 30 Strömstad
Akten
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Tekniska förvaltningen 2020-03-26 Ärende: TN/2019-0685
Mark- och exploateringsavdelningen

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: tn@stromstad.se Telefon: 0526-191 60 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Postängsvägen 30 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Tekniska nämnden

Exploateringsavtal avseende Sardinen 1 m.fl.

Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämndens arbetsutskott föreslå tekniska 
nämnden besluta

Att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag till exploateringsavtal 
avseende detaljplanen Sardinen 1 m.fl.

Att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att 
underteckna exploateringsavtalet.

Sammanfattning av ärendet
Ett planförslag föreligger avseende ny detaljplan för Kv Sardinen 1 m.fl.
(antagandehandling), vilket avses behandlas av kommunfullmäktige.
Detaljplanen syftar till att bekräfta de verksamheter som i dagsläget ryms i inom 
fastigheten samt möjliggöra en framtida centrumutveckling. 

Förslag till exploateringsavtal föreligger som reglerar kommunens och
exploatören Frykvalla Förvaltning ABs ansvar för åtgärder och kostnader vid
genomförandet av detaljplanen, se bilaga. Exploateringsavtalet reglerar i
huvudsak att marköverlåtelser ska ske mellan parterna för att anpassa
fastigheterna efter planförslaget samt bildandet av en ledningsrätt för
kommunala VA-ledningar.
Ingen säkerhet behöver ställas till kommunen av exploatören med anledning av
exploateringsavtalet.

Perspektiv

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention), Folkhälsoperspektiv, Miljöperspektiv
Tekniska förvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån dessa 
perspektiv.

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc)
Kommunen kommer erhålla en intäkt för försäljningen av marken. Ersättningen 
kommer bestämmas av Lantmäteriet.

Juridiskt perspektiv
Förslaget är förenligt med gällande rätt.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-26
Exploateringsavtal med tillhörande bilagor, upprättat 2020-03-26

Kristin Ulfstad
Mark- och exploateringschef
0526-191 54
Kristin.ulfstad@stromstad.se

Roland Kindslätt
Förvaltningschef tekniska
0526- 191 70
Roland.kindslatt@stromstad.se

Beslutet skickas till
Akten ,TN/2019-0685

Frykvalla Förvaltning AB, Domaregränd 1, 452 30 Strömstad
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Användning av kvartersmark

Gränsbeteckningar

Egenskapsgräns

(4 kap. 5 § 1 och 30 § PBL)

Kommunen är huvudman för allmän platsmark (4 kap. 7 §, 8 § och 30 § PBL)

Användning av allmän platsmark

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark

Centrum, ej livsmedelshandel eller hotell

(4 kap. 5 § 3, 11 § 2 och 30 § PBL)

Planbestämmelser

Marken får inte förses med byggnad

(4 kap. 11 § 1, 16 § 1 och 30 § PBL)

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning saknas gäller

bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten.

Största tillåtna byggnadsarea är 40% av fastighetsarean

(4 kap. 11 § 1 och 30 § PBL)

Planområdesgräns

(4 kap. 5 § 1 och 30 § PBL)

Högsta tillåtna nockhöjd i meter över nollplanet

(4 kap. 11 § 1, 16 § 1 och 30 § PBL)

Parkering är inte tillåten

(4 kap. 10 §, 13 § och 30 § PBL)

Skydd mot lackskador på parkerade fordon ska finnas

(4 kap. 9 § och 30 § PBL)

e

n

Körbar utfart från fastigheten är inte tillåten

(4 kap. 9 § och 30 § PBL)

Administrativa bestämmelser

Strandskyddet upphävs (4 kap. 17 § och 30 § PBL )

Väg eller gångväg

(4 kap. 5 § 2, 8 § 2 och 30 § PBL)

¨

Användningsgräns

(4 kap. 5 § 1 och 30 § PBL)

Fasader som är riktade mot Uddevallavägen ska utföras i obrännbart material

(4 kap. 12 § 1 PBL)

Friskluftsintag vara placerade i skyddat läge i förhållande till Uddevallavägen, alternativt ska

friskluftsintaget vara avstäningsbart.(4 kap. 12 § 1 PBL)

Genomförandetiden är 5 år (PBL 4 kap 21 §)

Utrymning av byggnaden ska vara möjligt såväl mot väster som åt öster. (4 kap. 12 § 1 PBL)

Egenskapsbestämmelser för allmän platsmark

Skydd mot påkörning och vätskeläckage ska finnas (4 kap. 5 §)

Massor som friläggs vid schaktning ska provtas innan de återanvänds. (4 kap. 12 § 1 PBL)

Markreservat för allmännyttiga underjordiska

ledningar (4 kap. 6 §)

u

Administrativ gräns

(4 kap. 5 § 1 och 30 § PBL)

Bygglov får inte ges förrän skyddsåtgärd mot påkörning och vätskeläckage enligt

bestämmelsen ovan har uppförts. (PBL 4 kap 14 § 5)

Antagandehandling

2019-02-05

Planeringsarkitekt

Plankarta

Upprättad av Miljö- och byggförvaltningen
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PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-05-27

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2018-0176

KS § 88 Sardinen 1 m fl - detaljplan

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att anta förslag till detaljplan för Sardinen 1 m fl, upprättat 2019-02-05, reviderat 
2020-01-14.

Sammanfattning av ärendet
Syftet med detaljplanen är att skapa en långsiktig lösning på parkeringsfrågan för 
fastigheten samt bekräfta de verksamheter som finns i byggnaden idag. 

Under samråd och granskning har Länsstyrelsen och Trafikverket haft synpunkter 
på kommunens hantering av riskfrågorna i området. Länsstyrelsen har efter att 
detaljplanen kompletterats med en riskutredning godtagit de bedömningar som 
gjorts och anser att ett antagande av detaljplanen kan accepteras.

Trafikverket är också berört av detaljplanen som fastighetsägare. En cirka 
500 m2 stor del av Trafikverkets fastighet Strömstad 4:17 ingår i planområdet. 
Den berörda delen av fastigheten är reglerad som industri i gällande detaljplan 
och används idag som parkering för Sardinen 1. Trafikverket arrenderar ut 
området till ägarna av Sardinen 1.

I planförslaget har den berörda delen av Strömstad 4:17 reglerats med 
användningen Centrum, ej livsmedelshandel. Trafikverket har motsatt sig har 
motsatt sig att järnvägsfastigheten ingår i planområdet och att den regleras som 
föreslaget, då detta ses som en begränsning av utvecklingen av 
järnvägsanläggningen.

Sammantaget bedömer miljö- och byggförvaltningen att det rimligaste 
alternativet är att ersätta all mark som är planlagd för industri med användningen 
Centrum, inklusive den berörda delen av Strömstad 4:17. Eftersom Trafikverket är 
en berörd sakägare genom sitt ägande av fastigheten har de möjlighet att 
överklaga kommunens beslut.

Eftersom detaljplanen bekräftar en användning av fastigheten som redan sker är 
det inte möjligt att tvinga fram de riskreducerande åtgärder som krävs med 
planbestämmelser. De skyddsåtgärder som krävs för att användningen ska bli 
säker måste därför genomföras innan kommunstyrelsen beslutar att överlämna 
förslaget till fullmäktige för antagande. Detta har kommunicerats med 
fastighetsägaren tillika exploatören (Frykvalla Förvaltning AB), som har svarat att 
de avser att genomföra de riskreducerande åtgärderna innan överlämnandet av 
förslaget.

Beslutsunderlag
Förslag till detaljplan för Sardinen 1 m fl, upprättad 2019-02-05, reviderad 2020-
01-14
Fastighetsförteckning daterad 2019-01-16
Samrådsredogörelse daterad 2018-08-22



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-05-27

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

Granskningsutlåtande daterat 2019-03-22
Behovsbedömning daterad 2018-03-15
Projekterings-PM/Geoteknik och markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik 
daterade 2015-02-15
Geotekniskt utlåtande daterat 2019-05-10
Riskutredning daterad 2019-05-09
Miljöteknisk undersökning daterad 2018-12-17
Bergteknisk utredning daterad 2018-09-25
Protokoll från bergrensning daterat 2019-12-04
PM Bedömning skyddsåtgärder upprättat december 2019 
Tjänsteskrivelse 2020-03-10
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-03-25 § 87 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till detaljplan för Sardinen 1 m fl, upprättat 2019-02-05, reviderat 
2020-01-14.

Beslutet skickas till
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-03-25

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2018-0176

KSau § 87 Detaljplan för Sardinen 1 m fl

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till detaljplan för Sardinen 1 m fl, upprättat 2019-02-05, reviderat 
2020-01-14.

Sammanfattning av ärendet
Syftet med detaljplanen är att skapa en långsiktig lösning på parkeringsfrågan för 
fastigheten samt bekräfta de verksamheter som finns i byggnaden idag. 

Under samråd och granskning har Länsstyrelsen och Trafikverket haft synpunkter 
på kommunens hantering av riskfrågorna i området. Länsstyrelsen har efter att 
detaljplanen kompletterats med en riskutredning godtagit de bedömningar som 
gjorts och anser att ett antagande av detaljplanen kan accepteras.

Trafikverket är också berört av detaljplanen som fastighetsägare. En cirka 
500 m2 stor del av Trafikverkets fastighet Strömstad 4:17 ingår i planområdet. 
Den berörda delen av fastigheten är reglerad som industri i gällande detaljplan 
och används idag som parkering för Sardinen 1. Trafikverket arrenderar ut 
området till ägarna av Sardinen 1.

I planförslaget har den berörda delen av Strömstad 4:17 reglerats med 
användningen Centrum, ej livsmedelshandel. Trafikverket har motsatt sig har 
motsatt sig att järnvägsfastigheten ingår i planområdet och att den regleras som 
föreslaget, då detta ses som en begränsning av utvecklingen av 
järnvägsanläggningen.

Sammantaget bedömer miljö- och byggförvaltningen att det rimligaste 
alternativet är att ersätta all mark som är planlagd för industri med användningen 
Centrum, inklusive den berörda delen av Strömstad 4:17. Eftersom Trafikverket är 
en berörd sakägare genom sitt ägande av fastigheten har de möjlighet att 
överklaga kommunens beslut.

Eftersom detaljplanen bekräftar en användning av fastigheten som redan sker är 
det inte möjligt att tvinga fram de riskreducerande åtgärder som krävs med 
planbestämmelser. De skyddsåtgärder som krävs för att användningen ska bli 
säker måste därför genomföras innan kommunstyrelsen beslutar att överlämna 
förslaget till fullmäktige för antagande. Detta har kommunicerats med 
fastighetsägaren tillika exploatören (Frykvalla Förvaltning AB), som har svarat att 
de avser att genomföra de riskreducerande åtgärderna innan överlämnandet av 
förslaget.



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-03-25

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

Beslutsunderlag
Förslag till detaljplan för Sardinen 1 m fl, upprättad 2019-02-05, reviderad 2020-
01-14
Fastighetsförteckning daterad 2019-01-16
Samrådsredogörelse daterad 2018-08-22
Granskningsutlåtande daterat 2019-03-22
Behovsbedömning daterad 2018-03-15
Projekterings-PM/Geoteknik och markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik 
daterade 2015-02-15
Geotekniskt utlåtande daterat 2019-05-10
Riskutredning daterad 2019-05-09
Miljöteknisk undersökning daterad 2018-12-17
Bergteknisk utredning daterad 2018-09-25
Protokoll från bergrensning daterat 2019-12-04
PM Bedömning skyddsåtgärder upprättat december 2019 
Tjänsteskrivelse 2020-03-10

Förslag till beslut
Miljö- och byggförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta att överlämna förslag till detaljplan för Sardinen 1 m fl, 
upprättat 2019-02-05, reviderat 2020-01-14, till kommunfullmäktige för 
antagande

Beslutet skickas till
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (4)

Miljö- och byggförvaltningen 2020-03-10 Ärende: KS/2018-0176
Plan- och byggavdelningen

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress:  Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Kommunstyrelsen

Detaljplan för Sardinen 1 m fl

Förslag till beslut
Miljö- och byggförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta att överlämna förslag till detaljplan för Sardinen 1 m fl, 
upprättat 2019-02-05, reviderat 2020-01-14, till kommunfullmäktige för 
antagande

Sammanfattning av ärendet
Syftet med detaljplanen är att skapa en långsiktig lösning på parkeringsfrågan för 
fastigheten samt bekräfta de verksamheter som finns i byggnaden idag. 

Under samråd och granskning har Länsstyrelsen och Trafikverket haft synpunkter 
på kommunens hantering av riskfrågorna i området. Länsstyrelsen har efter att 
detaljplanen kompletterats med en riskutredning godtagit de bedömningar som 
gjorts och anser att ett antagande av detaljplanen kan accepteras.

Trafikverket är också berört av detaljplanen som fastighetsägare. En cirka 
500 m2 stor del av Trafikverkets fastighet Strömstad 4:17 ingår i planområdet. Den 
berörda delen av fastigheten är reglerad som industri i gällande detaljplan och 
används idag som parkering för Sardinen 1. Trafikverket arrenderar ut området till 
ägarna av Sardinen 1.

I planförslaget har den berörda delen av Strömstad 4:17 reglerats med 
användningen Centrum, ej livsmedelshandel. Trafikverket har motsatt sig har 
motsatt sig att järnvägsfastigheten ingår i planområdet och att den regleras som 
föreslaget, då detta ses som en begränsning av utvecklingen av 
järnvägsanläggningen.

Sammantaget bedömer miljö- och byggförvaltningen att det rimligaste 
alternativet är att ersätta all mark som är planlagd för industri med användningen 
Centrum, inklusive den berörda delen av Strömstad 4:17. Eftersom Trafikverket är 
en berörd sakägare genom sitt ägande av fastigheten har de möjlighet att 
överklaga kommunens beslut.

Eftersom detaljplanen bekräftar en användning av fastigheten som redan sker är 
det inte möjligt att tvinga fram de riskreducerande åtgärder som krävs med 
planbestämmelser. De skyddsåtgärder som krävs för att användningen ska bli 
säker måste därför genomföras innan kommunstyrelsen beslutar att överlämna 
förslaget till fullmäktige för antagande. Detta har kommunicerats med 
fastighetsägaren tillika exploatören (Frykvalla Förvaltning AB), som har svarat att 
de avser att genomföra de riskreducerande åtgärderna innan överlämnandet av 
förslaget.
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2020-03-10 Ärende: KS/2018-0176

Ärendet
Miljö- och byggnämnden meddelade positivt planbesked för att ta fram en ny 
detaljplan för fastigheten Sardinen 1 m fl den 3 september 2015. Syftet med 
detaljplanen är att skapa en långsiktig lösning på parkeringsfrågan för fastigheten 
samt bekräfta de verksamheter som finns i byggnaden idag. Möjligheterna till att 
inrymma hotell i byggnaden skulle också studeras i planarbetet med hänsyn till 
eventuella störningar och risker från trafik.

Detaljplanen var utsänd för samråd under våren 2018 och för granskning under 
februari-mars 2019. 

Under samråd och granskning har Länsstyrelsen och Trafikverket haft synpunkter 
på kommunens hantering av riskfrågorna i området i förhållande till 
järnvägstrafiken och transportleden för farligt gods till färjeläget 
(Uddevallavägen). 

Länsstyrelsens synpunkter har tillmötesgåtts genom att en objektsspecifik 
riskutredning som studerar riskerna i området utifrån de lokala förutsättningarna. 
Länsstyrelsen har i dialog med kommunen godtagit de bedömningar som gjorts i 
den objektsspecifika riskutredningen och anser att ett antagande av detaljplanen 
kan accepteras.

Trafikverket har krävt ett bebyggelsefritt område om minst 30 meter från 
järnvägen. Myndigheten har inte lämnat någon respons på innehållet i 
riskutredningen utan har enbart hänvisat till sina minimimått. Eftersom riskfrågor 
sett till hälsa och säkerhet ingår i Länsstyrelsens ansvarsområde, och eftersom 
riskutredningen visar att den föreslagna markanvändningen är lämplig, har 
förvaltningen inte tagit hänsyn till Trafikverkets krav.

Trafikverket är också berört av detaljplanen som fastighetsägare. En cirka 
500 m2 stor del av Trafikverkets fastighet Strömstad 4:17 ingår i planområdet. Den 
berörda delen av fastigheten är reglerad som industri i gällande detaljplan och 
används idag som parkering för Sardinen 1. Trafikverket arrenderar ut området till 
ägarna av Sardinen 1.

I planförslaget har den berörda delen av Strömstad 4:17 reglerats med 
användningen Centrum, ej livsmedelshandel. Trafikverket har motsatt sig har 
motsatt sig att järnvägsfastigheten ingår i planområdet och att den regleras som 
föreslaget, då detta ses som en begränsning av utvecklingen av 
järnvägsanläggningen.

Den berörda delen av Strömstad 4:17 är reglerad med användningen industri i den 
gällande detaljplanen. Det finns i och med det ingen gällande rättighet att 
använda marken för att utveckla järnvägen. Trafikverket har inte heller redogjort 
på vilket sätt marken kan behövas för att utveckla järnvägen, utan har enbart 
hänvisat till ett allmänt behov.

Miljö- och byggförvaltningen bedömer utifrån detta att det inte finns tillräckligt 
starka skäl eller underlag för att planlägga marken som järnväg. Att låta den 
befintliga detaljplanen fortsätta gälla är inte heller lämpligt eftersom ett isolerat 
område på 500 m2 med användningen industri då skulle skapas. Detta område 
saknar i ett sådant fall både byggrätt och tillfartsväg.
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Sammantaget bedömer miljö- och byggförvaltningen därför att det rimligaste 
alternativet är att ersätta all mark som är planlagd för industri med användningen 
Centrum, inklusive den berörda delen av Strömstad 4:17. All denna mark är redan 
idag ianspråktagen av den befintliga verksamheten och behövs för att uppnå 
detaljplanens syfte att skapa en långsiktig lösning på parkeringsfrågan för 
fastigheten. Eftersom Trafikverket är en berörd sakägare genom sitt ägande av 
fastigheten har de möjlighet att överklaga kommunens beslut.

Eftersom detaljplanen bekräftar en användning av fastigheten som redan sker är 
det inte möjligt att tvinga fram de riskreducerande åtgärder som krävs med 
planbestämmelser. De skyddsåtgärder som krävs för att användningen ska bli 
säker måste därför genomföras innan kommunstyrelsen beslutar att överlämna 
förslaget till fullmäktige för antagande. Detta har kommunicerats med 
fastighetsägaren tillika exploatören (Frykvalla Förvaltning AB), som har svarat att 
de avser att genomföra de riskreducerande åtgärderna innan överlämnandet av 
förslaget.

Perspektiv
Följande perspektiv ska om tillämpligt kommenteras i tjänsteskrivelsen:

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention)
Planförslaget har en svag koppling till barnrättsperspektivet eftersom det endast 
berör handels-, kontors- och vårdcentralsfunktioner i ett semiexternt läge. Barn 
och unga har inte involverats på något särskilt sätt under planprocessen.

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc)
Planförslaget har finansierats av exploatören genom ersättning för nedlagd tid 
enligt förutsättningarna i planavtalet. Genomförandet av detaljplanen sker på 
kvartersmark och bekostas av exploatören.

Detaljplanen möjliggör en sammanslagning av berörd del av Strömstad 4:16 och 
Sardinen 1 och därmed försäljning av kommunalägd mark. Denna försäljning av 
mark kan ge kommunen intäkter. Eventuell ersättning för försäljning av mark 
regleras i överenskommelse mellan kommunen och ägaren av Sardinen 1 eller, 
om det inte finns en överenskommelse, av Lantmäteriet vid fastighetsregleringen.

Folkhälsoperspektiv
Planförslaget är positivt ur ett folkhälsoperspektiv eftersom det innebär att en 
befintlig vårdcentral får planstöd och därmed tillåtlighet att bedriva sin 
verksamhet i byggnaden.

Juridiskt perspektiv
Detaljplanen har tagits fram enligt Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) med ett 
utökat förfarande. Under samråd och granskning har berörda sakägare haft 
möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Kommunens planmonopol innebär 
att kommunen antingen kan tillgodose dessa synpunkter eller bortse från dem. De 
sakägare som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda har möjlighet att 
överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen.
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Miljöperspektiv
Beslutet innebär en liten positiv konsekvens för miljön eftersom en pågående 
användning på en ianspråktagen fastighet bekräftas och ny mark därmed inte 
behöver tas i anspråk för funktionerna någon annan stans i tätorten.

Beslutsunderlag
Förslag till detaljplan för Sardinen 1 m fl, upprättad 2019-02-05, reviderad 2020-
01-14
Fastighetsförteckning daterad 2019-01-16
Samrådsredogörelse daterad 2018-08-22
Granskningsutlåtande daterat 2019-03-22
Behovsbedömning daterad 2018-03-15
Projekterings-PM/Geoteknik och markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik 
daterade 2015-02-15
Geotekniskt utlåtande daterat 2019-05-10
Riskutredning daterad 2019-05-09
Miljöteknisk undersökning daterad 2018-12-17
Bergteknisk utredning daterad 2018-09-25
Protokoll från bergrensning daterat 2019-12-04
PM Bedömning skyddsåtgärder upprättat december 2019 
Tjänsteskrivelse 2020-03-10

Denna handling har hanterats digitalt 
och saknar därför underskrift.

Jimmy Magnusson
Planeringsarkitekt 
194 69
jimmy.magnusson@stromstad.se

 
 
 
 

Beslutet skickas till
Sökanden – Frykvalla Förvaltning AB, Domaregränd 1, 452 30 Strömstad
Akten



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (63) 
 Miljö- och byggnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2020-02-20  
   
    

 

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: mbn@stromstad.se Tel: 0526-196 90 
 Miljö- och byggnämnden Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 

 Dnr MBN-2015-1079 

MBN § 33 Sardinen 1 m fl - detaljplan 

Miljö- och byggnämndens beslut 
att överlämna förslag till detaljplan för Sardinen 1 m fl, upprättat 2019-02-05, 
reviderat 2020-01-14, till kommunfullmäktige för antagande. 

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med detaljplanen är att skapa en långsiktig lösning på parkeringsfrågan för 
fastigheten samt bekräfta de verksamheter som finns i byggnaden idag.  

Under samråd och granskning har Länsstyrelsen och Trafikverket haft synpunkter 
på kommunens hantering av riskfrågorna i området. Länsstyrelsen har efter att 
detaljplanen kompletterats med en riskutredning godtagit de bedömningar som 
gjorts och anser att ett antagande av detaljplanen kan accepteras. 

Trafikverket är också berört av detaljplanen som fastighetsägare. En cirka  
500 m2 stor del av Trafikverkets fastighet Strömstad 4:17 ingår i planområdet. Den 
berörda delen av fastigheten är reglerad som industri i gällande detaljplan och 
används idag som parkering för Sardinen 1. Trafikverket arrenderar ut området till 
ägarna av Sardinen 1. 

I planförslaget har den berörda delen av Strömstad 4:17 reglerats med 
användningen Centrum, ej livsmedelshandel. Trafikverket har motsatt sig har 
motsatt sig att järnvägsfastigheten ingår i planområdet och att den regleras som 
föreslaget, då detta ses som en begränsning av utvecklingen av 
järnvägsanläggningen. 

Sammantaget bedömer miljö- och byggförvaltningen att det rimligaste 
alternativet är att ersätta all mark som är planlagd för industri med användningen 
Centrum, inklusive den berörda delen av Strömstad 4:17. Eftersom Trafikverket är 
en berörd sakägare genom sitt ägande av fastigheten har de möjlighet att 
överklaga kommunens beslut. 

Eftersom detaljplanen bekräftar en användning av fastigheten som redan sker är 
det inte möjligt att tvinga fram de riskreducerande åtgärder som krävs med 
planbestämmelser. De skyddsåtgärder som krävs för att användningen ska bli 
säker måste därför genomföras innan detaljplanen antas. Detta har 
kommunicerats med fastighetsägaren tillika exploatören (Frykvalla Förvaltning 
AB), som har svarat att de avser att genomföra de riskreducerande åtgärderna 
innan antagandet av detaljplanen. 

Beslutsunderlag 
Förslag till detaljplan för Sardinen 1 m fl, upprättad 2019-02-05, reviderad 
2020-01-14 
Fastighetsförteckning daterad 2019-01-16 
Samrådsredogörelse daterad 2018-08-22 
Granskningsutlåtande daterat 2019-03-22 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (63) 
 Miljö- och byggnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2020-02-20  
   
    

 

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: mbn@stromstad.se Tel: 0526-196 90 
 Miljö- och byggnämnden Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 

Behovsbedömning daterad 2018-03-15 
Projekterings-PM/Geoteknik och markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik 
daterade 2015-02-15 
Geotekniskt utlåtande daterat 2019-05-10 
Riskutredning daterad 2019-05-09 
Miljöteknisk undersökning daterad 2018-12-17 
Bergteknisk utredning daterad 2018-09-25 
Protokoll från bergrensning daterat 2019-12-04 
PM Bedömning skyddsåtgärder upprättat december 2019  
Tjänsteskrivelse 2020-01-14 

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut 
att överlämna förslag till detaljplan för Sardinen 1 m fl, upprättat 2019-02-05, 
reviderat 2020-01-14, till kommunfullmäktige för antagande. 

Beslutet skickas till 
Sökanden – Frykvalla Förvaltning AB, Domaregränd 1, 452 30 Strömstad 
Kommunstyrelsen – ks.diarie@stromstad.se 
Akten 
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Användning av kvartersmark

Gränsbeteckningar

Egenskapsgräns
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Sammanfattning 

 
Planen syftar till att bekräfta de verksamheter som i dagsläget ryms i Sardinen 1 och möjliggöra för 
en mer flexibel användning. Planen ämnar också pröva området för annat ändamål än det som 
bedrivs på platsen idag, samt möjliggöra för en långsiktig lösning av områdets parkering genom ett 
upphävande av en fastighetsindelning. 
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Dnr MBN-2015-1079 

 
 

Antagandehandling 
 

Detaljplan för Sardinen 1 m fl (Abbahuset) 
 
 

Planbeskrivning 
 

1. Inledning 
 

Planens syfte och huvuddrag  

Planen syftar till att bekräfta de verksamheter som i dagsläget ryms i Sardinen 1 och möjliggöra för 
en mer flexibel användning. Planen ämnar också pröva området för annat ändamål än det som 
bedrivs på platsen idag, samt möjliggöra för en långsiktig lösning av områdets parkering genom ett 
upphävande av en fastighetsindelning. 
  

Läge och areal 

 
 
Planområdet upptar en yta på ca 6500 kvadratmeter och är beläget vid Strömstads södra infart 
mellan Uddevallavägen och järnvägen Bohusbanan. Rakt söder om området ligger Sjöräddningen 
och Myrens småbåtshamn. Väster om planområdet angränsar havet och norrut färjeterminalen vid 
Torskholmen. Åt öster ligger industriområdet Myren som i framtiden kommer att få en mer 
blandad användning och som avgränsas från planområdet av Bohusbanan.  
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Markägare 

Frykvalla Förvaltning AB äger fastigheten Sardinen 1 vilket utgör den största delen av planområdet. 
Strömstad kommun äger fastigheten Strömstad 4:16, av vilken en yta på 950 kvadratmeter 
arrenderas till Frykvalla Förvaltning AB för parkering. En mindre del av fastigheten Strömstad 4:17 
ingår i planområdet och ägs av Trafikverket/Jernhusen Fastigheter AB. Även denna mark 
arrenderas till Frykvalla Förvaltning AB för parkering.  
 

 

Handlingar 

Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande. Till detaljplanen 
hör denna planbeskrivning och utredningar.  
 
Planbeskrivningen ska underlätta förståelsen av planförslagets innebörd, samt redovisa de 
förutsättningar och syften planen har. Den har ingen egen rättsverkan. Avsikten är att de ska vara 
vägledande vid tolkningen av planen. Till handlingarna hör ingen illustrationskarta, eftersom det 
anses finnas tillräckligt med bilder över den befintliga verksamheten.  
 
Till planhandlingarna hör 
 

 Planbeskrivning 

 Plankarta med bestämmelser 

 Samrådsredogörelse 

 Granskningsutlåtande 

 Fastighetsförteckning 

 Behovsbedömning 
 
Övriga handlingar och utredningar: 

 Geoteknisk utredning för detaljplan (PM och MUR), Norconsult, daterad 2015-02-10 

 Strömstad, kv Sardinen Utlåtande geoteknik, daterat 2019-05-10 

 Kv. Sardinen Riskutredning, Norconsult, daterad 2019-05-09 

 Miljöteknisk undersökning, Ramböll, daterad 2018-12-17 

 Bergteknisk utredning, Bergab, daterad 2018-09-25 

 Protokoll från bergrensning, Skanska, daterat 2019-12-04 

 PM Bedömning skyddsåtgärder, Norconsult, upprättat december 2019  
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2. Kommunala ställningstaganden  
 

Översiktsplan  

Planområdet ligger i centralorten och i kommunens översiktsplan, antagen av Kommunfullmäktige 
(KF) 2013-10-24, ingår planområdet som en del i tätortsutvecklingen. I dagsläget finns ingen 
fördjupad översiktsplan som hanterar planområdet i större detaljeringsgrad.  
 

Centralorten anses i Översiktsplanen erbjuda de bästa förutsättningarna för utbyggnation med 
närhet till service och utbyggd infrastruktur. Eftersom planområdet är lokaliserad i Strömstad tätort 
finns det flera möjliga användningar för fastigheten. Med utvecklingen av det angränsande 
Myrenområdet samt planområdets läge anser kommunen att detaljplanen bör ha en större 
flexibilitet. Idag rymmer den befintliga byggnaden flera blandade funktioner och således också 
arbetsplatser och service som är fördelaktiga att rymma inom centralorten.  
 

Gällande detaljplaner 

Planområdet omfattas av två tidigare stadsplaner och en tomtindelning. Enligt Plan- och bygglagens 
övergångsbestämmelser ska stadsplaner gälla som detaljplaner.  
 
Huvuddelen av planområdet omfattas av stadsplanen 14-STR-49 från 1966 som anger 
användningen industri. I planområdets nordöstra hörn gäller stadsplanen 14-STR-93 och anger 
också användningen industri. 
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Stadsplan från 1966 (14-STR-49)          Tomtindelning från 1947 (1486K-523) 
 

 
Stadsplan från 1942 (14-STR-93) 
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Planbesked 

Positivt planbesked lämnades 2015-08-03 till framtagande av en detaljplan som syftar till att 
bekräfta de verksamheter som finns på Sardinen 1 idag samt långsiktigt lösa parkeringssituationen. 
Därtill ämnades detaljplanen pröva möjligheten att medge tillfällig vistelse.  
 
Det lämnades positivt besked för att inkludera sjöräddningsstationen i detaljplanen, i syfte att göra 
deras nuvarande tillfälliga bygglov permanent. Detta kommer inte att inkluderas i detaljplanen, utan 
hanteras istället i en annan detaljplan.  
 

Behovsbedömning 

Under framtagandet av planprogrammet har Miljö- och byggförvaltningen genomfört en 
behovsbedömning för att bedöma om planförslaget kan komma att medföra en betydande 
miljöpåverkan (6 kap 11 § MB).  

Sammanfattning av behovsbedömningen  

Detaljplaneområdet är redan ianspråktaget med befintliga verksamheter. Inga kända 
dokumenterade höga natur-, kultur- och friluftsvärden finns inom området. Genomförandet av 
detaljplanen kommer att innebära en bekräftelse av befintliga verksamheter och möjliggöra för 
centrumändamål. Detaljplanen exploateringsgrad möjliggör ingen ny bebyggelse mer än mindre 
tilläggsbyggnader. Andelen tillgängliga parkeringsplatser inom planområdet begränsar även den 
befintliga byggnadens förutsättningar att ändras i sitt huvudsakliga ändamål till en användning som 
kräver fler parkeringsplatser. Några större förändringar från dess befintliga situation beräknas 
således inte ske på platsen. Detaljplanens innebörd uppfyller inte bedömningskriterierna i bilagorna 
2 och 4 i Förordningen 1998:905 om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB). 
 

Ställningstagande  

Kommunen bedömer att genomförandet av detaljplanen inte antas medföra risk för betydande 
miljöpåverkan. En miljöbedömning ska därför inte genomföras. Behovsbedömningen har samråtts 
med Länsstyrelsen, som delar kommunens bedömning.
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3. Planeringsförutsättningar 
 

Beskrivning av området 

Området består av en asfalterad parkeringsyta med en större byggnad kallad Abbahuset/Rosthuset. 
Närmast angränsande byggnad är ett tidigare lokstall rakt norr om fastigheten som nu används som 
konsthall. Öster om detaljplanen och järnvägen finns ett grönområde som endast är tillgängligt från 
öst- och norrgående riktning. Grönområdet står inte under regelbunden skötsel och är mindre 
tillgänglig för rekreation. Norr om grönområdet finns en gräsyta som kan användas för lek och 
rekreation. Mellan Abbahuset och havet passerar Uddevallavägen som utgör en infartsled till 
Strömstad från södergående riktning, där trafik kan komma ifrån E6 och väg 176. Byggnaden på 
fastigheten rymmer i dagsläget flera funktioner. Dessa är en vårdcentral, friskvård, flera kontor, 
lager och en massageverksamhet.  
 

 
 

Riksintressen 

Planområdet berörs direkt av fyra olika riksintressen, som illustreras på karta. Uddevallavägen utgör 
fram till färjeterminalen riksintresse för vägnät (MB 3kap 8§). Från färjeterminalen löper en 
buffertzon med riksintresse för farled (MB 3kap 8§) som överlappar området för detaljplanen. 
Planområdet ligger, precis som resten utav Strömstad tätort, inom riksintresse för obruten kust 
(kustområde och skärgård i Bohuslän enligt MB 4kap 3§) och turism och rörligt friluftsliv (Norra 
Bohuslän, orörda kuster, turism och friluftsliv enligt MB 4kap 2§).  
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Illustrationen visar detaljplanens läge i förhållande till direkt berörda riksintressen. Observera att riksintresse för 
obruten kust och riksintresse för turism och rörligt friluftsliv verkar över samma yta och illustreras gemensamt.  
 
Andra riksintressen som ligger i närheten men som inte överlappar eller tangerar mot planområdet 
är riksintresse för friluftsliv (MB 3kap 6§), riksintresse för Naturvård (MB 3kap 6§) och riksintresse 
för Yrkesfiske och vattenbruk (MB 3kap 5§).  
 

 
Riksintressen i detaljplanens närhet. 

Strandskydd  

Strandskyddet syftar till att trygga allmänhetens tillgång till strandområden samt bevara goda 
livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Planområdet ligger inom ett utökat 
strandskydd på 300 meter, men som i dagsläget är upphävt för dagens gällande detaljplan. När en 
ny detaljplan upprättas återinträder strandskyddet automatiskt (7 kap. 18 § MB), vilket innebär att 
strandskyddet behöver upphävas för att detaljplanen ska kunna fylla sitt syfte.  
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Byggnadskultur och gestaltning 

        
Abbahuset sett från sydväst (entrén mot Strömstad) och nostost (vid avresa från Strömstad).   
 
Inom planområdet finns en byggnad som i folkmun ofta kallas Abbahuset. Byggnadens rostfärgade 
fasad var vid ombyggnation tänkt att verka som en symbolik för den tidigare industrianvändningen. 
Den övre delen är tänkt att associeras till havet och de passerande färjorna. Byggnaden fungerar 
som en entré till Strömstad tätort både vid ankomst via Uddevallavägen och järnvägen Bohusbanan 
men även vid ankomst via båttrafik och färja.  
 
Det finns ingen direkt angränsande bebyggelse mot planområdet mer än ett mindre lokstall som nu 
används som konsthall. Sydost om planområdet ligger industriområdet Myren som är under 
planläggning. I industriområdets närhet ligger ett bostadsområde utom synhåll från Abbahuset.  
 

Kulturmiljö och fornlämningar 

Det finns inga fornlämningar inom planområdets gränser.  
 

Rekreation och friluftsliv 

Det finns ingen möjlighet till lek och rekreation inom planområdet. I angränsande detaljplan för 
Myren, öster om Sardinen, planeras för lek och rekreation i ett större upplevelsecenter och en park. 
 
Nordost om Abbahuset och väl avskilt från planområdet via järnvägen ligger ett grönområde. Detta 
grönområde är dock inte under skötsel och är därmed otillgängligt i större grad, däremot finns en 
grönyta rakt norr om som kan användas för viss rekreation och lek. Detaljplanen är närliggande 
centrala Strömstad som erbjuder varierade lek- och rekreationsmöjligheter.  
 
Söder om detaljplanen ligger Röseberget, ett naturområde för rekreation och Strömstads Camping. 
På andra sidan Röseberget ligger Hålkedalens badplats.  
 

Service 

Området för detaljplanen ligger cirka 675 meter från Strömstad centrum och har således nära 
avstånd till service. Det planeras även en ny busshållplats i anslutning till detaljplanen. Med 
planbestämmelsen för centrumanvändning möjliggörs servicefunktioner inom planområdet och den 
befintliga byggnaden, dock med en begräsning i att inte tillåta livsmedelshandel eller hotell. 
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Kommunikationer 

Fastigheten har goda resekommunikationer via bil. Det finns en busshållplats och färjeterminal 
endast 250 meter från Abbahuset. Strömstad tågstation och resten utav centrala Strömstad ligger ca 
650 meter från Abbahuset. Inom ramen för det pågående planarbetet för Myrenområdet prövas 
möjligheterna att anordna en busshållplats vid korsningen Ringvägen/Trädgårdsgatan direkt söder 
om planområdet.  
 

Mark och miljö 

På platsen har det tidigare funnits verksamheter som medför risk för markföroreningar. 
Huvudbyggnaden uppfördes ursprungligen 1949 som en konservfabrik och det har även 
förekommit verksamheter som t.ex. filmmekanisk verkstad och produktion av läkemedel. I 
närheten av planområdet finns också kända markföroreningar inom kv. Rönnen i form av 
trikloretylen. 
 
En miljöteknisk undersökning har utifrån detta tagits fram av Ramböll (daterad 2018-12-17). Inga 
halter över Naturvårdsverkets riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM) har 
påträffats. En punkt överskred riktvärden för känslig markanvändning (KM).  
 
Med tanke på platsens historiska användning bedöms det som motiverat att massor som friläggs vid 
schaktning eller om/nybyggnation för att ta reda på om de kan återanvändas eller behöver 
transporteras iväg för omhändertagande. Detta har säkerställts med en bestämmelse på plankartan. 
 

Geoteknik och risk för blocknedfall 

En geoteknisk utredning har tidigare utförts för hela kaj- och kustområdet från sjöräddningen i 
söder till färjeterminalen av Norconsult (daterad 2015-02-10) för en annan detaljplan. Den 
geotekniska utredningen visar att det finns ett område med otillfredsställande släntstabilitet längs 
Uddevallavägen väster om planområdet. All mark inom planområdet har tillfredsställande 
släntstabilitet. Enligt ett separat utlåtande från Norconsult (daterat 2019-05-10) kan inte eventuella 
skred påverka planområdet. 
 
Undersökningar gjorda i samband med den miljötekniska utredningen har över lag visat att berg 
ligger nära markytan (under 1,0 meter) i planområdet. Förutsättningarna för grundläggning bedöms 
därmed som goda. Befintlig byggnad är grundlagd på berg.  
 
Den befintliga bergsprängningen i planområdets norra del har bedömts som stabil i den 
bergtekniska utredningen som tagits fram till detaljplanen. Det lösa material som identifierats i den 
bergtekniska utredningen har rensats inför antagandet av detaljplanen. 
 

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. 
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Teknisk försörjning 

Abbahuset är anslutet till stadens tekniska försörjningssystem och inga förändringar sker i det 
avseendet.   
 

Risker och störningar 

Planområdet ligger i direkt anslutning till två riskkällor – Uddevallavägen, som är transportled för 
farligt gods, och järnvägen. Riskfrågorna har studerats i en särskilt riskutredning som redovisas i 
kapitel 4. 
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4. Planförslag 
 

Bebyggelse 

Detaljplanen medger användningen Centrum genom beteckningen C1, som begränsas genom att ej 
tillåta livsmedelshandel eller hotell. Användningsbestämmelsen Centrum möjliggör för en 
flexibilitet i användningen som anses lämplig med tanke på kringliggande utveckling som sker och 
fastighetens närhet till centrala Strömstad.  
 

Utformning av bebyggelse 

Detaljplanen bekräftar den befintliga byggnad som finns inom planområdesgränsen, kallad 
Abbahuset. Någon ny bebyggelse är inte tänkt att tillkomma i nuläget. I planförslaget medges en 
exploateringsgrad på 40 % av fastighetsarean, i praktiken cirka 2600 kvadratmeter efter planens 
genomförande. Abbahuset i sig själv har en byggnadsarea på cirka 1490 kvadratmeter. 
 
Bestämmelsen om maximal nockhöjd på 23 meter över nollplanet begränsar byggnadens möjlighet 
att expandera i höjd. Detta motiveras med att Abbahuset inte ska påverka stadens silhuett sett från 
havet. De båda planbestämmelserna om maximal nockhöjd och byggnadsarea förhindrar att 
byggnadens verksamheter inte kan mätta sitt parkeringsbehov inom detaljplanens gränser.  
 
Prickad mark är utplaceras på de ytor som inte anses lämpliga att bebyggas, för att förhindra 
framtida bebyggelse inom riskzon från järnvägen Bohusbanan och Uddevallavägen.  
 

Gatunät och trafik 

Längs med plangränsens östra del har en planbestämmelse om skydd placerats, i syfte att skydda 
parkerade fordon från lackskador från passerande tåg på järnvägen. På den prickade marken i östra 
delen av planområdet, närmst järnvägen, är parkering inte tillåten.  
 
På de två lägen där utfart inte är tillåten har planbestämmelsen ”körbar utfart från fastigheten är 
inte tillåten” placerats för att bekräfta detta, i syfte att öka trafiksäkerheten till och från 
planområdet. Skydd mot påkörning och vätskeläckage ska uppföras längs Uddevallavägen för att 
skydda Abbahuset från olyckor med farligt godstransporter på vägen. 
 

Parkering  

Inom planområdet finns i dagsläget tillräckligt med parkeringsplatser för byggnadens befintliga 
användning med fullt utnyttjande enligt kommunens gällande parkeringsnorm. 
 
I det fall byggnadens huvudsakliga ändamål kommer att ändras ska antalet tillgängliga 
parkeringsplatser anpassas därefter utifrån vid tillfället aktuell parkeringsnorm för Strömstads 
kommun. Detta innebär att verksamheter som kräver fler parkeringsplatser än vad som finns 
tillgängliga inom detaljplanens område, kommer att begränsas i sin ytmässiga omfattning i 
byggnaden eller tillgodoses med parkeringsplatser utanför detaljplanens område.  
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Tillgänglighet 

Gatustrukturen inom detaljplanens område kommer inte att ändras och tillgängligheten inom 
området kommer inte att påverkas. Detaljplanens område ligger i närheten av centrala Strömstad, 
mellan färjeterminalen och Myrenområdet. Detaljplanen ligger i dagsläget ungefär 250 meter från 
närmsta busshållplats, belägen norr om detaljplanen framför färjeterminalen. I samband med 
utvecklingen av Myrenområdet kommer det byggas en rondell och en ny busshållplats i direkt 
anslutning söder om detaljplanen för Sardinen, i bussens norrgående riktning. I södergående 
riktning kommer en busshållplats att anläggas rakt öster om detaljplanen, vilket innebär framför 
Abbahuset.  
 

Rekreation och natur 

Detaljplanen medför inga permanenta boendeförhållanden och rekreation eller lek anses inte 
nödvändigt inom planområdet. Inga befintliga lek- och rekreationsmöjligheter kommer att påverkas 
av detaljplanen. 
 
Det finns en mindre del berg inom detaljplanens område. Bergknallen fyller ingen funktion för 
varken natur eller rekreation och detaljplanen möjliggör för bortsprängning av denna del. 
 

 
Illustration som visar den del av bergknallen som hamnar innanför planområdesgränsen och utgör detaljplanens enda 
befintliga naturmark.  
    

 
Bergknallen sedd i norrgående riktning och lokstallet till vänster. Abbahuset ligger bakom till vänster.  
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Riksintressen 

Riksintressena bedöms inte komma att påverkas av detaljplanen eftersom marken i området redan 
är ianspråktagen.  
 

Strandskydd 

Strandskyddet syftar som tidigare presenterats till att trygga allmänhetens tillgång till strandområden 
samt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Planområdet ligger inom 
ett utökat strandskydd på 300 meter, men som i dagsläget är upphävt för dagens gällande detaljplan. 
När en ny detaljplan upprättas återinträder strandskyddet automatiskt (7 kap. 18 § MB), vilket 
innebär att strandskyddet behöver upphävas för att detaljplanen ska kunna fylla sitt syfte.  
 
I en detaljplan kan kommunen med en administrativ planbestämmelse besluta att upphäva 
strandskyddet om det finns särskilda skäl och intresset av att ta området i anspråk på det sätt som 
avses med planen, väger tyngre än strandskyddsintresset (7 kap. MB). Strandskyddet föreslås i 
denna detaljplan upphävas inom hela planområdet. För att upphäva strandskyddet krävs särskilda 
skäl som redovisas i 7 kap. 18c § Miljöbalken. Det skäl som åberopas för ett upphävande av 
strandskyddet för denna detaljplan är:  
 

18c § Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller 
dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område som 

upphävandet eller dispensen avser  
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften,  
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan 
exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen, 

 
Som motivering till upphävande av strandskydd inom planområdet anses området redan ha tagits i 
anspråk genom byggnation. Detaljplanen ämnar bekräfta de verksamheter som finns där idag. 
Planområdet väl avskilt från strandlinjen via en väg som utgör riksintresse för vägnät. Detaljplanen 
anses därmed inte förändra allmänhetens tillgång till strandområden och livsvillkoren för djur- och 
växtliv på både land och i vatten. 
 

Teknisk försörjning av området 

Abbahuset är anslutet till stadens tekniska försörjningssystem så som vatten och avlopp, el och 
telefon, värme och avfallshantering. Inga förändringar sker i avseendet från det befintliga.  
 

Risker och störningar 

Eftersom både Uddevallavägen och Bohusbanan är transportled för farligt gods har en riskanalys 
tagits fram. Risknivåerna i utredningen är beräknad utifrån en maximal exploateringsgrad på cirka 
10 000 m2 bruttoarea, vilket motsvarar de fyra våningar byggnation som ryms inom den tillåtna 
höjden gånger den tillåtna byggnadsarean. 
 
Risknivåerna har beräknats för transporter av farligt gods på Bohusbanan och Uddevallavägen. 
Risker för urspårning har beräknats för Bohusbanan. 
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På Bohusbanan transporteras idag inget gods på den aktuella sträckan. Utifrån en antagen framtida 
godstransport av ett tåg om dagen har det beräknats att riskerna orsakade av de antagna 
transporterna med farligt gods är mycket låga. 
 
Urspårningsrisken inom området berör ett område upp till 15 meter från spårmitt då tåghastigheten 
är reglerat till maximalt 40 km/h. Inom dessa 15 meter förekommer ett fåtal parkeringsplatser och 
inga fler kommer att tillåtas. Riskerna bedöms vara sådana att det bör övervägas vilka rimliga 
skyddsåtgärder som kan vidtas. 
 
Transporterna av farligt gods på Uddevallavägen leder också till risknivåer som föranleder att 
rimliga skyddsåtgärder bör genomföras. 
 
Följande åtgärder har säkerställts i detaljplanen: 

 De parkeringsplatser som ligger helt inom 15 meter från spårmitt ges inte planstöd och 
marken regleras med egenskapsbestämmelsen ”parkering ej tillåten” 

 En egenskapsbestämmelse (m1) reglerar att byggnaders fasader i planområdet som är 
riktade mot Uddevallavägen ska uppföras i obrännbart material. Den befintliga byggnaden 
är redan utformad med fasad i obrännbart material. 

 En egenskapsbestämmelse (m2) reglerar att friskluftsintag ska vara placerade i skyddat läge i 
förhållande till Uddevallavägen, alternativt ska friskluftsintaget vara avstängningsbart. 

 En egenskapsbestämmelse inom den allmänna platsmarken reglerar uppförandet av skydd 
mot påkörning och vätskeläckage mellan Sardinen 1 och Uddevallavägen för att förhindra 
påkörning med transportfordon med farligt gods. 

 
Med ovanstående åtgärder genomförda bedöms riskerna i planområdet vara tolerabla enligt de 
tillämpade kriterierna. Samtliga åtgärder har utförts inför detaljplanens antagande. 
 

Dagvattenhantering 

Sardinen 1 är anslutet till det kommunala dagvattennätet. Dagvattnet från fastigheten leds för 
närvarande till hamnbassängen på andra sidan Uddevallavägen utan att passera några betydande 
reningssteg. Recipienten för dagvattnet är vattenförekomsten Strömstadsfjorden, som har måttlig 
ekologisk status och som ej uppnår god kemisk status.  
 
Planområdets läge nära havet innebär att även stora nederbördsmängder i form av 100-årsregn eller 
mer kan avledas till recipient. Höjdsättningen i området är sådant att vattnet i området naturligt 
rinner till dagvattenbrunnar. Dessa bör endast svämma över om väderleken gör att havet ligger på 
vid utloppsledningen, och om detta sker återkommande i framtiden vid ett förändrat klimat kan det 
hanteras inom ramen för det kommunala dagvattenansvaret. 
 
En liten del av planområdet är beläget under +3,3 meter ovanför nollplanet, vilket är den högsta 
rekommenderade säkerhetsnivån för översvämningsfri mark med hänsyn till eventuella framtida 
klimatförändringar. Ingen kvartersmark ligger under +3,3 meter utan det är enbart Uddevallavägen 
som berörs av dessa höjder. Detaljplanen innebär inga hinder för att höjda Uddevallavägen på den 
aktuella sträckan (vilket skulle innebära en höjning på upp till 1,1 meter), vilket är möjligt sett till 
befintlig byggnads läge. 
 
Om en översvämning skulle inträffa är det möjligt att utrymma fastigheten via en gångpassage över 
järnvägen nordost om planområdet. Denna väg, som ligger helt över +3,3 meter över nollplanet, 
har markerats på kartan nedanför. 
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Eftersom i princip hela planområdet redan är hårdgjort är verktygen för att förbättra reningsgraden 
med planbestämmelser begränsade. Reningsgraden kan förbättras genom att filterkassetter sätts in i 
brunnarna som samlar upp dagvatten från fastighetens parkering, vilket tillgodoses genom miljö- 
och hälsoskyddsavdelningens återkommande tillsyn. 
 

Buller 

Planområdet är beläget mellan två bullerkällor, Uddevallavägen och Bohusbanan. Eftersom antalet 
passager på Bohusbanan per dag är få antas den största källan till buller vara Uddevallavägen. Det 
finns inga riktvärden för buller att förhålla sig till för kontor i detaljplaneskedet, men Boverkets 
Byggregler (BBR) har riktvärden för inomhusmiljöer som måste gå att uppfylla i bygglovskedet. Det 
bedöms inte finnas några svårigheter i att klara dessa riktvärden med tillräckliga tekniska åtgärder, 
då kontor erfarenhetsmässigt kunnat klara dessa riktvärden i långt mer bullerutsatta miljöer ur ett 
nationellt perspektiv. 
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5. Konsekvensbeskrivning 
 

Vid genomförande 

Detaljplanen möjliggör för en bekräftelse av de verksamheter som bedrivs idag samt en i övrigt 
flexibel användning inför framtida utveckling.  
 
Detaljplanen säkerställer även en ökad säkerhet inom området i form av skydd mot lackskador på 
uppförda fordon mellan järnväg och Abbahuset, utfartsförbud mot Uddevallavägen på grund av 
dålig sikt och förbud mot att upplåta bebyggelse inom riskavstånd mot järnväg och Uddevallavägen.  
 
Genom att begränsa den befintliga byggnadens möjlighet att expandera i byggnadsarea och höjd 
säkerställs att byggnadens befintliga verksamheter kan mätta sitt parkeringsbehov inom 
detaljplanens område. Upphörandet av fastighetsindelningen medför en möjlighet för de båda 
fastigheterna att regleras och arrende för parkering är därefter inte nödvändigt.  
 

 
Del av Strömstad 4:17 som är reglerad för industriändamål i gällande detaljplan 
 
Planförslaget innebär att användningen av den mark som Trafikverket äger inom området ändras 
från industri till centrum, ej livsmedel eller hotell. Vare sig gällande plan eller aktuellt planförslag 
medger att den berörda delen av Strömstad 4:17 får användas för järnvägsändamål. 
 
Under planprocessen har Trafikverket inte preciserat hur den aktuella marken kan behövas för 
utveckling av järnvägen utan har endast hänvisat till ett allmänt behov. I avsaknad av en sådan 
precisering anser kommunen att det inte finns grund för att planlägga marken för järnvägsändamål. 
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Vid icke genomförande 

De befintliga verksamheterna inom detaljplanens område och Abbahusets byggnadshöjd förblir 
planstridiga. Platsen förblir utpekat lämpligt för industriändamål samt tillhörande bostäder för 
tillsyn och bevakning av industrianläggning. Verksamheterna förblir beroende av arrenderad mark 
för parkering.  
 

Miljömål, miljökvalitetsnormer 

Eftersom planområdet redan är ianspråktaget med en verksamhet som är i ungefärlig linje med vad 
som medges i planförslaget bedöms det inte medföra någon betydande påverkan på gällande 
miljömål och miljökvalitetsnormer. Genom att sätta in filterkassetter i områdets dagvattenbrunnar 
kan miljökvalitetsnormen för vatten stärkas. 
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6. Genomförande 
 
Genomförandedelen i planbeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, 
ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och 
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen för Sardinen. 
 
Beskrivningen av genomförandefrågorna har ingen självständig rättsverkan. Avsikten med 
beskrivningen är att den ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen. 

Organisatoriska frågor  

Tidplan 

Detaljplaneprocessen är av standardförfarande. Granskning beräknas ske i januari 2019 och 
antagande under den första halvan av året 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är den tid inom vilken planen är tänkt att genomföras. Markägarna har under 
genomförandetiden en ekonomisk garanti för att kunna utnyttja planens byggrätter. 
 
Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter genomförandetidens utgång, fortsätter den 
att gälla och ge byggrätt som tidigare.  
 
Genomförandetid är 5 år från det datum detaljplanen vinner laga kraft.  
 

Huvudmannaskap 

Med huvudmannaskap avses bland annat ansvaret för iordningställande och underhåll av allmän 
platsmark inom planområdet. Allmän platsmark är utpekat med användningen VÄG i detaljplanen.  
 
Kommunen är huvudman för allmän platsmark.  

Ansvarsfördelning 

Området är redan utbyggt och anslutet till stadens tekniska försörjningssystem, det finns därför 
inget behov av att redogöra för en ansvarsfördelning utöver kommande fastighetsreglering som 
redogörs under avsnittet för fastighetsrättsliga frågor.  
 

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetskonsekvenser 

I planområdet ingår delar den kommunalt ägda fastigheten Strömstad 4:16, delar av den statligt 
ägda (Trafikverket/Jernhusen Fastigheter AB) fastigheten Strömstad 4:17 och Sardinen 1 (Frykvalla 
förvaltning AB).  
 
Den äldsta detaljplanen (14-STR-93) från 1942 medger användningen trafikområde och utgör en 
begränsad del av den nordöstra delen av planområdet (områdena C, D och H). Tomtindelningen 
(1486K-523) år 1947 omfattar det område som i denna plan var reglerat som industri. Den senaste 
detaljplanen (stadsplan 14-STR-49) antogs 1966 och utgör majoriteten av planområdet och medger 
likt tidigare gällande plan huvudsakligen industri, men även grönområde inom en mindre remsa i 
den norra delen av planområdet. 
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Existerande fastigheter inom planområdet. Inom streckat område gäller i dagsläget detaljplanen (14-STR-93) från 
1942 och i resterande del inom planområdet gäller detaljplanen (14- STR-49) från 1966.  
 
 

Registerenhet Konsekvenser Kartskiss och förtydliganden 

Sardinen 1 
Ägs av Frykvalla 
Förvaltning AB 

Ändrad användning av befintlig 
mark inom fastighetsgränsen: 

 Område D ändras från 
”Industri, samt bostäder 
för tillsyn av 
industriverksamhet” till 
”Väg”.  

 Område F ändras från 
”Industri” till ”Centrum, 
ej livsmedelshandel eller 
hotell”. 

 Område G ändras från 
”trafikändamål, handel, 
industri eller jämförliga 
ändamål. samt bostäder 
för tillsyn av 
industriverksamhet” till 
Centrum, ej 
livsmedelshandel eller 
hotell”.  

 
Fastighetsreglering vid avsett 
genomförande 

 Område B, C, H och I 
tillförs fastigheten. 

 Område D överförs till 
Strömstad 4:16 

  
 

 
Förtydliganden av områden 
B: röd (197,7 m2) 
C: mörkgrön (50, 3 m2) 
D: blå (118,3 m2) 
F: ljusgrön (5742,6 m2) 
G: gul (486,4 m2) 
H: grå (746,1 m2) 
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Ändrad användning och 
utformning av mark med mera 
inom fastigheten 

 Höjd från 10,8 meter till 
23 meter ovan nollplan. 

 Exploateringsgrad från 
2/3 av fastigheten till 
1720 kvm.  

 Bestämmelser om 
riskhantering införs 

 
Övrigt 

 Gällande tomtindelning 
upphävs 

 

I: orange (432,0 m2) 
 
Fastigheten omfattas i dagsläget av 
område D, F och G. 
 
 
 

Strömstad 4:16 
Ägs av Strömstad 
kommun 

Ändrad användning av befintlig 
mark inom fastighetsgränsen  

 Område A ändras från 
”allmän plats, park” till 
”Väg”.  

 Område B ändras från 
”allmän plats, park” till 
”Centrum, ej 
livsmedelshandel eller 
hotell”.  

 Område C ändras från 
”trafikändamål, handel, 
industri eller jämförliga 
ändamål, samt bostäder 
för tillsyn av 
industriverksamhet” till 
Centrum, ej livsmedel 
eller hotell”. 

 Område E ändras från 
”industri, samt bostäder 
för tillsyn av 
industriverksamhet” till 
”Väg”. En bestämmelse 
om att skydd mot 
påkörning och 
vätskeläckage  ska 
uppföras införs. 

 Område H ändras från 
”Industri, samt bostäder 
för tillsyn av 
industriverksamhet” till 
”Centrum, ej 
livsmedelshandel eller 
hotell”. 

 

 
 

 
Förtydliganden av områden 
A: lila (16,2 m2) 
B: röd (197,7 m2) 
C: mörkgrön (50, 3 m2) 
D: blå (118,3 m2) 
E: rosa (256,1 m2) 
H: grå (746,1 m2) 
 
Inom plangränsen fastigheten i 
dagsläget av områdena A, B, C, E och 
H.  
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Fastighetsreglering vid avsett 
genomförande 

 Område D tillförs 
fastigheten. 

 Område B, C och H 
överförs till Sardinen 1. 

 
Övrigt 

 Gällande tomtindelning 
upphävs 
 

Strömstad 4:17 
Ägs av Trafikverket/ 
Jernhusen Fastigheter 
AB 

Ändrad användning av befintlig 
mark inom fastighetsgränsen  

 Område I ändras från 
”Industri, samt bostäder 
för tillsyn av 
industriverksamhet” till 
”Centrum, ej 
livsmedelshandel eller 
hotell”.  

 Bestämmelser om 
riskhantering införs 

 
Fastighetsreglering vid avsett 
genomförande 
 

 Område I bör överföras 
till Sardinen 1 för att få 
en ändamålsenlig 
användning av 
planområdet 
 

Övrigt 

 Gällande tomtindelning 
upphävs 

 

 
 

 
Förtydliganden av områden 
I: orange (432,0 m2) 
 
Inom plangränsen omfattas 
fastigheten i dagsläget av område I.  
 

  
 
Efter genomförandet av detaljplanen kommer Sardinen 1 att bestå av en fastighet reglerad med 
användningen C1 (befintlig fastighet inom områdena G och F, samt tillförandet av områdena B, C, 
H och I). Fastigheten Strömstad 4:16 består efter genomförandet av mark som är reglerat som 
allmän plats (befintlig fastighet E och tillförandet av området D). 
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Ekonomiska konsekvenser vid fastighetsreglering eller arrendeavtal 

En överenskommelse om ekonomisk ersättning för fastighetsregleringen förväntas träffas mellan 
Strömstads kommun och ägaren av Sardinen 1 innan detaljplanens antagande.  
 
En överenskommelse kan träffas mellan Trafikverket och ägaren av Sardinen 1 på motsvarande sätt 
avseende område I. Om en överenskommelse inte träffas kan någon av parterna initiera en 
tvångsmässig fastighetsreglering. I detta fall ansvarar Lantmäteriet för bedömningen av om en 
reglering bör genomföras och för vilken ekonomisk ersättning som i så fall ska utgå. 
 

Avslutande av arrende 

Vid eller innan fastighetsregleringen mellan Strömstad 4:16 och Sardinen 1 förväntas en separat 
överenskommelse träffas avseende avslutandet av arrendet TN/2011-0300. 
 

Ekonomiska frågor 

Detaljplanen medför inga ekonomiska konsekvenser utöver vad som anges under det 
fastighetsrättsliga avsnittet ovan. 
 

Administrativa frågor 

Handläggning 

Planen avses antas av kommunfullmäktige. Detaljplanen har påbörjats efter den 31 december 2014 
och växlades över från standardförfarande till utökat förfarande efter samrådet. 
 

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. 
 

Revideringar inför antagande 

Inför antagandet har detaljplanen reviderats: 
 

 Riskutredningen har kompletterats med en studie av hur trafikolyckor på Uddevallavägen 
kan påverka Sardinen 1. I studien rekommenderas ett skydd mot påkörning och 
vätskeläckage mellan Uddevallavägen och Sardinen 1. 

 En bestämmelse om att skydd mot påkörning och vätskeläckage ska uppföras har införts på 
plankartan. 

 En bestämmelse om att utrymning ska vara möjlig både åt väster såväl som öster har införts 
på plankartan. 

 En bestämmelse om att massor ska provtas innan de återanvänds har införts på plankartan. 

 Möjligheterna till användningen hotell har tagits bort från planförslaget. 
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 Den geotekniska utredningen har kompletterats med ett utlåtande om risken för skred inom 
planområdet. Denna information har tillförts i avsnittet om geoteknik i planbeskrivningen. 

 Lösa block har rensats bort. Information om detta har tillförts i avsnittet om geoteknik i 
planbeskrivningen. 

 De riskreducerande åtgärder som rekommenderas i riskutredningen har genomförts, vilket 
har kommenterats i planbeskrivningen. 

 Planbeskrivningen har reviderats med en beskrivning av hur området kan utrymmas vid 
översvämning. 

 
 
 
 
 
Miljö- och byggförvaltningen 
Upprättad 2019-02-05 
Reviderad 2020-01-14 
 
 
 
Jimmy Magnusson 
Planeringsarkitekt    















 

 

 

Detaljplan för  

Sardinen 1 m fl 
Strömstads kommun 

Dnr MBN-2015-1079 
 

 

Granskningsutlåtande 
 

Hur granskningen har bedrivits 
Granskningshandlingarna har varit utsända under tiden 2019-02-12 – 2019-03-05. Handlingarna har även 
funnits tillgängliga på Kommuncenter i Strömstads Stadshus och på kommunens webbsida.  

 
 ____________________________________________________________________________  

Inkomna synpunkter 
Följande skriftliga synpunkter har kommit in till och med 2019-03-05: 
 
1. Länsstyrelsen inkom 2019-03-04 
2. Statens Geotekniska Institut - SGI inkom 2019-02-26 
3. Trafikverket inkom 2019-03-04 
   (remissinstans samt ägare av Strömstad 4:17) 
4. Lantmäteriet inkom 2019-02-22  
5. Skanova inkom 2019-02-15 
 

 

1. Länsstyrelsen 
I samrådsskedet efterfrågade Länsstyrelsen en mer objektsspecifik riskbedömning vilket nu har tagits fram. 
Riskbedömningen hanterar risker utifrån farligt gods-transporter på järnväg och väg. När det gäller 
järnvägstransporterna instämmer Länsstyrelsen i riskbedömningens slutsatser. När det gäller transporter av 
farligt gods har Länsstyrelsen följande synpunkter som behöver arbetas in: 
 

- Avståndet mellan vägen och planområdet är mycket kort, ner mot 5 meter. Det framgår inte av 
riskbedömningen hur en avåkning, d.v.s. mekanisk påverkan, eller ett vätskespill kan påverka 
området. Det framgår inte heller hur topografin mellan vägen och planområdet ser ut. 
Beräkningar och slutsatser i riskbedömningen utgår från att fordon och spill stannar på vägen 
varför det måste säkerställas i planen. 

- Vägen fram till hamnen och farleden är riksintresse. Riskbedömningen utgår från transporter med 
klass 3, 8 och 9 på vägen där det är olyckor med klass 3 som påverkar planområdet. Länsstyrelsen 
anser att en känslighetsanalys behöver göras där hänsyn tas till andra klasser som kan komma att 
transporteras till hamnen framöver och påverka planområdet. 

- Beräkningarna har utgått från konsekvenser med mycket brandfarliga vätskor, d.v.s. klass 3.2. 
Normalt bör även klass 3.1 ingå, bland annat på grund av att klass 3.1 och klass 3.2 kan 
samfraktas. 

- Länsstyrelsen anser att en rimlig åtgärd att införa på plankartan är att utrymning ska kunna ske 
bort från farligt gods-led, d.v.s. i detta fall åt bägge håll. 

- Utrymning vidare bort från området och vägen är i dagsläget begränsat av järnvägen vilket 
behöver beaktas i riskutredningen. 
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Det korta avståndet till vägen innebär att robustheten för framtida förändringar blir låg för planområdet, 
det finns t.ex. mycket litet utrymme för att skapa ytterligare skydd. Detta är speciellt problematiskt då 
vägen är transportväg till hamnen och det inte finns någon möjlighet att styra vad som transporteras på 
vägen. 
 
I bilaga 2 redovisas en mängd scenarier med klasser av farligt gos som enligt rapporten inte transporteras 
på sträckan (bl.a. klass 1 och klass 5). Är tanken att hänsyn till dessa scenarier ska tas på något sätt? 
 
I det aktuella planområdet föreslås bland annat både handel och hotell. Detta är verksamhet som ryms 
inom zon C utifrån Länsstyrelsens Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods. Sådan 
verksamhet bör generellt placeras längre bort från farligt gods-leder än t.ex. industri och kontor. Utifrån 
punkterna ovan och resonemanget kring robusthet anser Länsstyrelsen att all form av tillfällig 
övernattning som hotell/vandrarhem inte är lämplig verksamhet på platsen då det innebär sovande 
personer med dålig lokalkännedom. 
 
Kommentar: Miljö- och byggförvaltningens utgångspunkt är att de verksamheter som är lämpliga i 
förhållande till riskbilden i det aktuella området bör medges i detaljplanen. Länsstyrelsens policy är en bra 
utgångspunkt för detta arbete, men ger enligt förvaltningens uppfattning mer principer och 
förhållningssätt snarare än låsta förutsättningar. 
 
Den framtagna riskutredningen ska kompletteras utifrån Länsstyrelsens synpunkter. Miljö- och 
byggförvaltningen delar dock Länsstyrelsens åsikt att Sardinen 1 inte är en optimal plats för ett hotell. 
Möjligheterna till denna användning ska därför tas bort i antagandehandlingen. 
 
SGI har lämnat synpunkter som behöver beaktas. 
 
Kommentar: Synpunkterna ska beaktas, se svar till SGI nedan. 
 
Utifrån Boverkets tillsynsvägledning ska det alltid finnas möjlighet att utrymma byggnader i 
översvämningssituationer. Räddningstjänst måste också ha möjlighet att ta sig till och från byggnaderna. 
Baserat på MSB:s översvämningskarta för kusten översvämmas Uddevallavägen i bägge riktningarna vid 
+2,5 meter. Kommunen behöver, oavsett verksamhet, visa att det går att ta sig till och från området vid en 
översvämning. 
 
Kommentar: Miljö- och byggförvaltningen har använt sig av Länsstyrelsens vägledning Stigande vatten vid 
utformningen av planförslaget. Enligt det separata faktabladet med höjder för Strömstads kommun bör 
känsliga funktioner som t.ex. primärvård förläggas minst 3,3 meter över nollplanet och ska kunna fungera 
vid en översvämning.  
 
Det går att ta sig till Sardinen 1 via gångpassagen över järnvägen nordost om planområdet. Denna 
möjlighet ska redovisas i antagandehandlingen. 
 
Kommunen påtalar att då i princip hela planområdet redan är hårdgjort är verktygen för att förbättra 
reningsgraden med planbestämmelser begränsade. Reningsgraden kan förbättras genom att filterkassetter 
sätts in i brunnarna som samlar upp dagvatten från fastighetens parkering, vilket kan knytas upp i ett 
exploateringsavtal. Länsstyrelsen förutsätter att denna rening säkerställs och genomförs för att inte 
påverka MKN negativt. 
 
Kommentar: Ett exploateringsavtal som reglerar genomförandet dagvattenåtgärderna ska upprättas. 
Eftersom hela planområdet redan är ianspråktaget påverkas MKN dock inte negativt av vatten från 
planområdet – de åtgärder som genomförs får istället en positiv effekt på vattenförekomsten. 
 
Utifrån planbeskrivningen finns det goda förutsättningar att hantera skyfall. Det är dock viktigt att skyfall 
beaktas vid placering av byggnader och höjdsättning för att inte orsaka skada. 
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Kommentar: Synpunkten noteras. Planområdet är till största delen platt och beläget nära havet, vilket 
innebär att det går att föra bort stora mängder dagvatten även vid skyfall. 
 
I planbeskrivningen anges att ”med tanke på platsens historiska användning bedöms det som motiverat att massor 
friläggs vid schaktning eller om/nybyggnation för att ta reda på om de kan återanvändas eller behöver transporteras iväg för 
omhändertagande”. Detta ska ha säkerställts med bestämmelse på plankartan, men denna bestämmelse 
saknas. 
 
Kommentar: Åtgärden ska säkerställas på plankartan i antagandehandlingen. 
 
Trafikverkets tidigare synpunkt kvarstår angående att Trafikverket emotsätter sig att den statliga 
järnvägsfastigheten i planområdets sydvästra del ingår i planområdet och är inte beredda att avyttra någon 
mark från järnvägsfastigheten. Detta ses som en begränsning av utvecklingsmöjligheten av 
järnvägsanläggningen. Att inte tillmötesgå dessa synpunkter anses vara mycket anmärkningsvärt. 
 
Kommentar: Miljö- och byggförvaltningen anser att Trafikverkets synpunkt saknar grund. Trafikverket är 
visserligen ägare av den berörda delen av Strömstad 4:17, men den aktuella marken är planlagd som 
industri och inte som järnväg. Att ändra den gällande detaljplanen från industri till centrum innebär inte 
någon begränsning av utvecklingsmöjligheten av järnvägsanläggningen eftersom det inte finns någon 
rättighet att använda marken för järnväg med gällande detaljplan. 
 
Trafikverket har inte heller redogjort för vilket behov de har av den aktuella marken för att utveckla 
järnvägsanläggningen. Sammantaget anser därför miljö- och byggförvaltningen att det saknas tungt 
vägande skäl för att planlägga någon del av det befintliga området för industri som något annat än för 
centrumändamål. 
 
Miljö- och byggförvaltningen avgör inte frågan om vem som ska äga den berörda marken. Om de berörda 
parterna inte kommer överens om en fastighetsreglering avgör Lantmäteriet vem som har störst nytta av 
marken och vilken ersättning som bör utgå vid en eventuell fastighetsreglering. 

 
 

2. SGI 
Den geotekniska utredningen visar att det finns ett område med otillfredsställande släntstabilitet längs 
Uddevallavägen väster om planområdet. Det framgår av planbeskrivningen att all mark inom planområdet 
har tillfredsställande stabilitet. Vi ställer oss frågande till om marken inom planområdet har en 
tillfredsställande stabilitet, eftersom det i översänt underlag inte har visats om den ostabila sektionen 
(sektion E) påverkar planområdets stabilitet eller inte. Komplettering avseende detta rekommenderas. 
 
Kommentar: Den geotekniska utredningen ska kompletteras för att bemöta SGI:s synpunkter. 
 
Enligt bergtekniska rekommendationen bör bergskärningen rensas på löst material, både kvarlämnad 
sprängsten och jordmaterial på släntkrön. Noteras bör att bergslänten ligger utanför planområdet. SGI 
undrar därför på vilket sätt föreslagen åtgärd säkerställs i planen. 
 
Kommentar: Det lösa materialet ska rensas innan detaljplanen antas. En redovisning av genomförd 
rensning ska bifogas till antagandehandlingen. 
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3. Trafikverket (remissinstans samt ägare av Strömstad 4:17) 
Trafikverket har inkommit med ett yttrande där man citerar sitt samrådsyttrande i helhet. Trafikverket 
hänvisar därmed fortsatt till sina minimått om 30 meter från spårmitt till byggnader där människor vistas 
stadigvarande och 15 meter från spårmitt till parkerade fordon. Trafikverket kräver därmed fortsatt att 
prickmark/bebyggelsefri zon om minst 30 meter från spårmitt. 
 
Trafikverket motsätter sig även fortsatt att kvartersmark läggs som planbestämmelse över den statliga 
järnvägsfastigheten, vilket möjliggör för exploateringsfastigheten att tvångsvis lösa in denna del av 
järnvägsfastigheten. Trafikverket motsätter sig att järnvägsfastigheten ingår i planområdet och är inte 
beredda på att avyttra någon mark från järnvägsfastigheten i detta läge. Detta ses som en begränsning av 
utvecklingsmöjligheten av järnvägsanläggningen. 
 
Utöver det citerade samrådsyttrandet konstaterar Trafikverket att kommunen inte valt att tillgodose 
synpunkterna, vilket man anser vara mycket anmärkningsvärt. 
 
Kommentar: Efter samrådet har en objektsspecifik riskutredning tagits fram för att studera riskbilden i 
området. Miljö- och byggförvaltningen anser att det är anmärkningsvärt att Trafikverket inte bemöter 
innehållet i riskutredningen utan fortsatt hänvisar till sina generella riktlinjer. Eftersom det är Länsstyrelsen 
som ansvarar för tillsynen över hälso- och säkerhetsfrågorna i planprocessen och den myndigheten har 
lämnat respons på utredningen tillmäter miljö- och byggförvaltningen Trafikverkets synpunkter på 
riskavstånden mindre vikt. 
 
Vad gäller regleringen av den berörda delen av Strömstad 4:17 anser miljö- och byggförvaltningen att 
Trafikverkets synpunkt saknar grund. Trafikverket är visserligen ägare av den berörda delen av Strömstad 
4:17, men den aktuella marken är planlagd som industri och inte som järnväg. Att ändra den gällande 
detaljplanen från industri till centrum innebär inte någon begränsning av utvecklingsmöjligheten av 
järnvägsanläggningen eftersom det inte finns någon rättighet att använda marken för järnväg med gällande 
detaljplan. 
 
Trafikverket har inte heller redogjort för vilket behov man har av den aktuella marken för att utveckla 
järnvägsanläggningen. Sammantaget anser därför miljö- och byggförvaltningen att det saknas tungt 
vägande skäl för att planlägga någon del av det befintliga området för industri som något annat än för 
centrumändamål. 
 
Miljö- och byggförvaltningen avgör inte frågan om vem som ska äga den berörda marken. Om de berörda 
parterna inte kommer överens om en fastighetsreglering avgör Lantmäteriet vem som har störst nytta av 
marken och vilken ersättning som bör utgå vid en eventuell fastighetsreglering. 
 
 

4. Lantmäteriet 
Bestämmelsen för punktprickad mark är inte formulerad enligt Boverkets rekommendationer. För 
punktprickad mark rekommenderas skrivningen ”marken får inte förses med byggnad”. 
 
Kommentar: Formuleringen av bestämmelsen ska ändras till Boverkets rekommenderade i 
antagandehandlingen. 
 
 

5. Skanova 
Ingen erinran 
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Namnlista 
Följande har framfört synpunkter under programsamråd, samråd och eller utställning som helt eller delvis 
inte har tillgodosetts: 
 
Trafikverket (ägare av Strömstad 4:17) 

 
 

Miljö- och byggförvaltningen 2019-03-20 
Plan- och byggavdelningen  
 
 
 
Jimmy Magnusson 
Planeringsarkitekt 
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Metria AB 
Lagergrens gata 2 
652 14  KARLSTAD 
Tel: 010-121 88 28 

Fastighetsförteckning 
2019-01-18 
Aktualitetsdatum i fastighetsregistret, 2019-01-16  
Projektnummer: 1036386 

 
Fastighetsförteckning till detaljplan för Sardinen 1, Strömstad kommun,  
Västra Götalands län 

 
 
Beteckning på kartan Ägare/Innehavare, adress Övrigt 

 
 
FASTIGHETER INOM PLANOMRÅDET 
 
Sardinen 1 Frykvalla Förvaltning AB 

Domaregränd 1 
452 30 Strömstad 

 

Strömstad 4:16 Strömstads Kommun 
452 80 Strömstad 

 

Strömstad 4:17 Trafikverket 
781 89 Borlänge 

 

 
 
MARKSAMFÄLLIGHETER INOM PLANOMRÅDET 
 
Inga kända   

 
 
ANLÄGGNINGSSAMFÄLLIGHETER INOM PLANOMRÅDET 
 
Inga kända   

 
 



2(2) 2019-01-18  METRIA AB   
 
 

Beteckning på kartan Ägare/Innehavare, adress Övrigt 
 

 
RÄTTIGHETER INOM PLANOMRÅDET 
 
Inga kända   

 
 
FASTIGHETER UTANFÖR PLANOMRÅDET 
 
Rönnen 8 Startsidan I Strömstad AB 

C/O Vgl Utveckling AB 
Trädgårdsgatan 10 
452 31 Strömstad 

 

 
 
RÄTTIGHETER UTANFÖR PLANOMRÅDET 
 
Serv 1 
Belastar: Strömstad 4:16 

 Avtalsservitut 
1486IM-12/14585.1 
Brygga 

Till förmån för:   
Sardinen 1 Se Fastigheter inom planområdet  
 
Serv 2 
Belastar: Strömstad 4:16 

 Avtalsservitut 
14-IM5-93/3323.1 
Trädröjning 

Till förmån för:   
Strömstad 4:17 Se Fastigheter inom planområdet  

 
 
 
UPPLYSNING  
  
Utredningen saknar servitut som tillkommit genom vattendom eller liknande. Vidare 
saknas eventuellt avtalsrättigheter som inte är offentliggjorda genom inskrivning.  
 
 
Fastighetsförteckningen upprättad av 

 
Jennie Shahan, Metria AB 



 
 

Detaljplan för  

Sardinen 1 
Strömstads kommun 

Dnr MBN/2015-1079 

 

 

 

 

Behovsbedömning 

 

Befintliga förhållanden 
Planområdet är beläget vid Strömstads södra infart mellan Uddevallavägen och järnvägen 

Bohusbanan. Området angränsar till Sjöräddningen och Myrens småbåtshamn i söder, havet 

i väster och Torskholmens färjeterminal i norr. På andra sidan järnvägen i öster ligger 

industriområdet Myren, där detaljplanearbete pågår för att i framtiden tillåta en mer 

blandad användning. Planområdet omfattar 6500 kvadratmeter 

 

Större delen av planområdet omfattas av fastigheten Sardinen 1 vilken ägs av Frykvalla 

förening AB. I planområdet ingår även mindre del av fastigheten Strömstad 4:16 vilken ägs 

av Strömstad kommun, samt fastigheten Strömstad 4:17 vilken ägs av trafikverket/Jernhusen 

Fastigheter AB. Frykvalla förvaltning arrenderar en yta på 950 kvadratmeter av Strömstad 

4:16 för att använda som parkering. 

 

Planområdet omfattas av två tidigare stadsplaner (14-STR-49 och 14-STR-93) och en 

tomtindelning (1486K-523). Hela planområdet är angivet som industri. 

 

På området står idag en byggnad på fem våningar innehållande kontor, vårdcentral och 

lager. Resterande yta är asfalterad och används för parkering. I byggnaden, vilken har byggts 

till och om i omgångar, har tidigare funnits konservfabrik, skofabrik, filmmekanisk 

verksamhet, beredning av musslor, tryckeri, körskola, labb samt tillverkning av läkemedel. 

 

I området finns en bergknalle. Bergknallen bedöms inte fylla någon funktion vare sig för 

natur eller rekreation och planförslaget möjliggör för bortsprängning av denna. 
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Planens syfte  

Syftet med detaljplanen är att bekräfta de verksamheter som i dagsläget ryms i Sardinen 1 

samt möjliggöra för en mer flexibel användning. Planen ämnar pröva området för 

användningen Centrum, vilken begränsas genom att ej tillåta livsmedel. Planen syftar också 

till att möjliggöra för en långsiktig lösning av områdets parkering genom ett upphävande av 

en fastighetsindelning. 

 

Bedömning 
Plan- och byggavdelningen gör bedömningen att genomförande av detaljplanen för Sardinen 

1 inte kan antas medföra risk för betydande miljöpåverkan. 

 

Motivering 
Motivet till denna bedömning är att planområdet redan är ianspråktaget. En ändrad 

användning medför ingen väsentlig påverkan för allmänheten eller intilliggande 

verksamheter. Den möjliga bebyggelsens påverkan på stadsbilden bedöms vara godtagbar. 

Ett genomförande av detaljplanen bedöms medföra ett effektivt nyttjande av såväl mark 

som befintlig infrastruktur. Inga höga natur- eller kulturvärden berörs. Den naturmark som 

finns inom planområdet är svårtillgänglig och inte av vikt för friluftslivet. Berörda 

riksintressen bedöms inte påverkas negativt. Detaljplanen uppfyller inte 

bedömningskriterierna i bilagorna 2 och 4 i Förordningen 1998:905 om 

miljökonsekvensbeskrivningar (MKB). 

 

Ett genomförande av planen bedöms inte medföra risk för påtaglig skada på nedan 

redovisade miljöaspekter. 

 

Miljöaspekter som skall belysas i planbeskrivningen  
• Planens påverkan på berörda miljömål och miljökvalitetsnormer 

• Beskrivning av tidigare verksamhet, risk för föroreningar och eventuell sanering inom 

planområdet 

• Risker kopplade till planområdets närhet till järnväg och transportled för farligt gods, 

samt beskrivning av trafiksäkerhet 

• Påverkan på stadsbilden 

 

Checklista 
 
 Kommentar/bedömning 

Naturmiljö, naturvård  

Skyddande områden MB 7 kap • Det aktuella planområdet ligger inom ett större område som 

bedöms vara sandödlans huvudutbredningsområde i Strömstads 

kommun (enligt Naturcentrums naturinventering 2013-2014). Enligt 

tillgänglig information (t.ex. Artportalen) har inga fynd av sandödla 

rapporterats i närområdet. Enligt Artskyddsförordningens 

(2007:845) 4 §, som är meddelad med stöd av 8 kap. 1 § 

miljöbalken, är det förbjudet att bl.a. döda, skada eller störa 

fridlysta djur och deras livsmiljöer, t.ex. sandödla. Skulle nya 

Strandskydd 

Artskyddsförordningen 

Skogsstyrelsens skyddsvärda 

skogsområden 

Länsstyrelsens inventeringar 

Skyddsvärda träd 

Kalkade sjöar och vattendrag 
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Naturvårdsplan uppgifter framkomma, t.ex. att någon observation av sandödla görs, 

behövs samråd med Länsstyrelsen och, vid behov, dispens inhämtas.  

• Planområdet ligger inom ett utökat strandskydd på 300 m. Detta är 

upphävt för dagens gällande detaljplan. Vid upprättande av ny 

detaljplan återinträder strandskyddet automatiskt (7 kap. 18§ MB), 

vilket innebär att strandskyddet behöver upphävas för att 

detaljplanen ska kunna uppfylla sitt syfte. 

Biotopskydd i skogsmark 

Biotopskydd i jordbruksmark 

Värdefull odlings- och betesmark 

Friluftsliv, rekreation  

Rekreationsområde • Det finns en mindre bergknalle inom detaljplanens område. 

Bergknallen bedöms inte fylla någon funktion vare sig för natur eller 

rekreation och planförslaget möjliggör för bortsprängning av denna. 

Grönstruktur 

Badplats 

Idrottsanläggning 

Kulturmiljö / Kulturarv  

Kommunala kulturmiljöer • Inga dokumenterade fornlämningar/kulturmiljöer inom 

planområdet Fast fornlämning 

Övrig kulturhistorisk lämning 

Byggnadsminne 

Stadsbild / Landskapsbild  

In-/utblickar • Bestämmelse om maximal nockhöjd syftar till att byggnaden inte 

ska påverka stadens siluett sedd från havet. Historiska samband 

Hushållning av naturresurser  
Överexploatering av värdefull 

mark 
•  

Ändliga naturresurser 

(exempelvis naturgrus) 

Materiella tillgångar   

Infrastruktur • Befintlig infrastruktur i form av vägar och VA kan nyttjas 

Samhällsfunktioner 

Produktiv skogs- och/eller 

jordbruksmark 

Hälsa och säkerhet  

Översvämningar  (>+3,3 möh) • Hela fastlandet i Strömstads kommun är högriskområde för radon. 

• En höjning av havsnivån med +3,3 m skulle medföra att mindre delar 

av planområdet hamnar under vatten. 

• Marken består av utfyllnadsmark. Vid provtagningar 2011  

påträffades eldningsolja i marken och grundvattnet. Jord har 

schaktats bort och förorenat vatten blivit omhändertaget. Med 

stor sannolikhet är eldningsoljan ett läckage ur en tidigare 

cistern. Byggnationen har anpassats med byggtekniska åtgärder, 

ingen sanering av grundvattnet har skett. Kommunen bedömer 

att det inte föreligger risk för människors hälsa och säkerhet. 

• Industriområdet Myren ligger öster om Sardinen 1. Området har 

utretts för förorenad mark och eventuell spridning av ämnet 

trikloretylen. Utredningen visar att ämnet inte beräknas utgöra 

någon risk på Sardinen 1. 

• Riskutredning för järnvägen togs fram 2015. Risken för urspårning 

anses liten. Uddevallavägen är transportled för farligt gods. 

Antalet transporter är lågt. 

• Flera incidenter med risk för olycka har rapporterats in vid in- och 

utfarterna på fastigheten. 

Ras - skred 

Stranderosion 

Buller  

Vibrationer 

EMF / Strålning 

Radon 

Luftföroreningar 

Förorenad mark 

Djurhållning/allergier 

Gifter i miljön 

Trafiksäkerhet 

Olycksrisker 

Farligt godstransporter 

Säkerhetsavstånd 

Omgivningspåverkan  

Mark •  

Luft 

Vatten  

Klimatpåverkan  
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Utsläpp transporter •  

Utsläpp energi 

Mellankommunala/statliga 

intressen 

Kommentar/bedömning 

 •  
Miljökvalitetsnormer – (MKN) Kommentar/bedömning 

Fisk- och musselvatten Påverkas inte 

Omgivningsbuller Strömstads kommun omfattas inte av MKN för omgivningsbuller 

Luft Varje kommun är enligt förordningen (SFS 2001:527) om 

miljökvalitetsnormer för utomhusluft skyldig att kontrollera att 

miljökvalitetsnormerna uppfylls. De mätningar som hittills gjorts visar på 

att inga miljökvalitetsnormer överskrids i Strömstad. 

Vatten   Sardinen 1 är ansluten till kommunens ledningsnät för vatten och 

spillvatten. Dagvatten från fastigheten går via ledningar ut i 

hamnbassängen. 

 

Miljömål Måluppfyllelse 

Frisk luft Berörs 

Grundvatten av god kvalitet  

Levande sjöar och vattendrag  

Myllrande våtmarker  

Hav i balans och levande kust och  

Riksintressen   Kommentar/bedömning 

Miljöbalken 3 kap  

2 § - Stora opåverkade områden  

3 § - Områden särskilt känsliga  

        från ekologisk synpunkt 

 

4 § - Jord- och skogsbruk  

5 § - Yrkesfiske, vattenbruk  

6 § - Natur, kultur och frilufts- 

        värden 

 

7 § -Värdefulla ämnen och  

       mineral 

 

8 § - Områden lämpliga för vissa  

        anläggningar. Exempelvis  

        vindkraft, vägar, hamnar  

Området ligger delvis inom buffertområde för riksintresse Farled – 

Trafikverket. I planområdet löper en mindre del av Uddevallavägen som 

utgör riksintresse Vägnät – Trafikverket, då den ansluter till ovanstående 

riksintresse för hamn. 

9 § - Yrkesfisket  

Miljöbalken 4 kap  

1-3 §§ - Den obrutna kusten,  

             friluftsliv 

Planområdet omfattas av MB 4 kap 2§ Turism och rörligt friluftsliv samt 

MB 4 kap 3§ Obruten kust. 

De områden som anges i 2-8 §§ är, med hänsyn till de natur- och 

kulturvärden som finns i områdena, i sin helhet av riksintresse. 

Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd 

endast om  

1. det inte möter något hinder enligt 2-8 §§ och 

2. det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och 

kulturvärden. 

   Bestämmelserna i första stycket 2 och i 2-6 §§ utgör inte hinder för 

utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet eller för 

utförandet av anläggningar som behövs för totalförsvaret. Om det finns 

särskilda skäl utgör bestämmelserna inte heller hinder för anläggningar 

för utvinning av sådana fyndigheter av ämnen eller material som avses i 3 

kap. 7 § andra stycket. Lag (2001:437). 

8 § - Natura 2000  
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skärgård 

Ingen övergödning  

Bara naturlig försurning Berörs 

Levande skogar  

Ett rikt odlingslandskap  

God bebyggd miljö Fastigheten är redan bebyggd. En ändring enligt föreslagen detaljplan 

bedöms inte påverka miljömålet. 

Giftfri miljö  

Säker strålmiljö  

Skyddande ozonskikt  

Begränsad klimatpåverkan Sardinen 1 är lokaliserad i stadens södra utkant. Gång- och cykelväg samt 

hållplats för kollektivtrafiken finns i närheten. En ändring enligt 

föreslagen detaljplan bedöms inte påverka miljömålet. 

Ett rikt växt- och djurliv  

Planer, program och 

policydokument 

 

Detaljplan Planområdet omfattas av två tidigare stadsplaner (14-STR-49 och 14-STR-

93) och en tomtindelning (1486K-523). Hela planområdet är angivet som 

industri. 

Översiktsplan ÖP 2013 antagen av KF 2013-10-24. Planområdet ingår i område RC -  

Område för utveckling av centralorten Strömstad. 

Fördjupad översiktsplan En fördjupad översiktsplan över Strömstad Centrum – Skee är under 

framtagande. 

Områdesbestämmelser Nej 

 

Gällande lagstiftning 
Checklistan utgör underlag för att bedöma om detaljplanens genomförande kan antas 

medföra en betydande miljöpåverkan i enlighet med Miljöbalkens (MB) 6 kap samt 

Förordningen 1998:905 om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB). Vid bedömningen risk för 

betydande miljöpåverkan skall en miljöbedömning göras och en MKB i enlighet med MB 6 

kap 12 § upprättas. Då planen berör verksamheter uppräknade i Plan- och bygglagen 

2010:900 (PBL) 

4 kap 34 § och planens genomförande antas medföra betydande miljöpåverkan skall även 

MB 6 kap 6-8 §§ tillämpas 

 

 

 

Miljö- och byggförvaltningen 2018-03-15 
Plan- och byggavdelningen  

 

 

 

Malin Fransson 

Planeringsarkitekt 
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Stabilitetsberäkningar befintlig slänt  Bilaga 6:1-6:12 
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Uppdrag och syfte 
På uppdrag av Plan- och byggavdelningen, Strömstads kommun har Norconsult 
AB fått i uppdrag att utreda de geotekniska förhållandena inför ny detaljplan i 
Strömstad. Området är beläget utmed Uddevallavägen strax söder om 
Torskholmen, se markerat område i Figur 1. 

Figur 1. Aktuellt område inom markerat område. (www.hitta.se) 

I föreliggande PM utreds förutsättningarna för rubricerad detaljplan. Utredningens 
begränsning i plan framgår av ritning G101 i Markteknisk undersökningsrapport, 
geoteknik med samma uppdragsnummer och datum. 

Underlag 
Nu utförda samt relevanta delar av tidigare utförda fältundersökningar redovisas i 
rapport ”Strömstad kommun. Detaljplan för del av Strömstad 4:16. Markteknisk 
undersökningsrapport, geoteknik. MUR/geo”. Rapporten är daterad 2015-02-10 
med uppdragsnummer 103 32 13.  

www.hitta.se
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Geotekniska förhållanden 
Topografi mm 
Markytan inom området är relativt plan och utgörs i huvudsak av asfalterade ytor. 
Direkt öster om järnvägen ligger ett större höjdparti med berg i dagen.  
 
Mot havet utgörs utmed Uddevallavägen strandskoningen av välordnade block, s.k. 
glacis. Slänten är troligtvis skodd ned till naturlig botten vilket dock inte har 
bekräftats. I anslutning till färjeläget överlappas skoningen av betongmadrasser 
som fortsätter ut över havsbotten. I söder vid Sjöräddningssällskapet övergår 
strandskoningen i sprängstensfyllning. Släntlutningen uppgår till ca 1:1,3 ovan 
vattenytan. Utanför strandlinjen ökar vattendjupet snabbt till 10-15 m. 
Släntlutningen på undervattensslänterna är generellt brant med en släntlutning 
mellan 1:1 och 1:1,5. 
  
Nivåer, djupuppgifter samt utbredning på område med betongmadrasser framgår av 
planritningarna i MUR/Geo. 
 

Jordlager 
Jordlagren inom planområdet utgörs överst av fyllnadsmassor. Fyllnadsmassorna 
vilar på naturligt avsatt friktionsjord ovan berg. Gränsen mellan fyllnadsmassor 
och naturlig friktionsjord är svårbestämd. I norra delen går berg i eller nära i dagen 
närmast järnvägen för att falla undan västerut. Sonderingar i gångvägen utmed 
Uddevallavägen visar i medeltal på ca 10 m djup till berg. I södra delen av 
planområdet, vid Sjöräddningssällskapet, uppgår djup till berg till ca 10-15 m. 
Djupen synes öka snabbt ut mot strandlinjen där över 31 m djup till berg uppmätts, 
bh NC16. 
 
Inom vattenområdet utgörs jordlagren av naturligt avsatt friktionsjord på berg. 
Från drygt 10 m vattendjup överlagras den av kohesionsjord. Kohesionsjord har 
även påträffats vid mindre vattendjup men har då ringa mäktighet. Sonderingarna 
visar att friktionsjorden generellt faller undan mycket brant där kohesionsjorden tar 
vid. Utifrån sonderingsresultaten bedöms botten utgöras av friktionsjord 20-30 m 
ut räknat från Uddevallavägen varefter lerbotten tar vid. I söder vid Sjöräddnings-
sällskapet har utfyllnad utförts ca 50-60 m ut från vägen varpå havsbottnen i väster 
helt utgörs av lera, troligtvis även till del under fyllnadsmassorna.  
 
Vid de brantare släntpartierna överlagras leran i släntfot av friktionsjord. Massorna 
bedöms utgöras av fyllnadsmassor där den snabba förändringen i jordlagrens 
mäktighet tyder på att viss massundanträngning av leran erhållits. 
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Fyllnadsmassorna utgörs enligt utförda fältundersökningar av block, sten, grus, 
sand. Massorna kan beskrivas som sprängstensfyllning. Fyllningen bedöms ha hög 
relativ fasthet undantaget udden vid Sjöräddningssällskapet. Karakteristiska värden 
på jordens tunghet har valts utifrån tabell 5.2-1 i TK Geo 13 Trafikverkets tekniska 
krav för geokonstruktioner. Tungheten i det övre fyllnadslagret har satts till 
20 kN/m3 bl.a. med hänsyn till vägöverbyggnaden samt stenblocken i slänten ned 
mot havet. 
 
Valt värde på friktionsvinkeln baserat på härledda värden framgår på bilaga 1. 
Skanska har i tidigare utredningar utvärderat friktionsvinkeln i fyllnadsmassorna 
till φ=42° vilket stöds av resultat från bh 2. Vid Sjöräddningssällskapet, udden 
väster om Uddevallavägen, har ett lägre värde på friktionsvinkeln uppmätts, φ=36°, 
i bh NC 15. Fyllnadsmassorna bedöms således här inte vara lika väl packade som 
utmed Uddevallavägen. Valt värde på elasticitetsmodul baserat på härledda värden 
framgår på bilaga 2. 
 
Friktionsjord. Den naturligt avsatta friktionsjorden utgörs enligt tidigare 
undersökningar av JCC av grusig sand. Ställvis överlagras den av silt. 
Karakteristiska värden på jordens tunghet har för den grusiga sanden bedömts 
utifrån tidigare rutinanalyser. Tungheten för silt har valts utifrån TK Geo 13 
Valt värde på friktionsvinkel utmed Uddevallavägen och österut framgår på 
bilaga 1. För södra delen i anslutning till udden där Sjöräddningssällskapet ligger 
framgår valt värde på bilaga 3. 
 
Kohesionsjorden utgörs av lera som åtminstone i den södra delen enligt 
undersökningar av JCC överlagras av gyttja. Karakteristiska värden på jordens 
tunghet har bedömts utifrån tidigare rutinanalyser.  
 
Valt värde på jordens odränerade skjuvhållfasthet baserat på härledda värden 
framgår av bilaga 4 där sammanställningen utförts baserat på djup under 
havsbotten. Lerans skjuvhållfasthet bedöms vara högre där den överlagras av 
friktionsjord till följd av kompression. Tre delområden har därför valts;  

• Lera hav (lerbotten ej överlagrad av friktionsjord) som främst baseras på 
resultat från JCC:s utredning.  

• Lera betongmadrass (lera till havs överlagrad av 0,5-1 m friktionsjord) där 
val främst baserats på CPT sonderingar till havs utförda av Skanska. 

•  Lera land (lera överlagrad av över 1 m fyllning) där ett försiktig val gjorts 
baserat på Skanskas undersökningar i bh 302. Se MUR/Geo för härledda 
värden.  
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Berg. Djup till berg varierar stort inom området. Vid små djup till berg bedöms det 
ytliga berget vara av dålig kvalitét då mycket sprickor har noterats vid jord- 
bergsonderingarna. 
 
Sammanställning av valda materialparametrar framgår av tabell 1 nedan. 
 

Material Tunghet  
över GVY  

Tunghet 
under GVY  

Friktions-
vinkel,φ  

Kohesions-
intercept, c´  

Odränerad 
skjuvhåll-fasthet, τfu 

 [m under botten] 

Elasticitets-
modul, E 

Fyllning övre 
lagret 

20 kN/m3 23 kN/m3 42° - - 50 MPa 

Fyllning  
Hög fasthet 

18 kN/m3 21 kN/m3 42°   15 MPa 

Sprängsten 
Låg fasthet 

18 kN/m3 21 kN/m3 36° - - 15 MPa 

Grusig sand 20 kN/m3 22 kN/m3 34°-35° - - - 
Silt 17 kN/m3 17 kN/m3 30° - - - 

Lera/Gyttja  
ej överlagrad 

17 kN/m3 17 kN/m3 30° 10 % av τfu 2,5 kPa vid 0 m 
20 kPa vid 9 m  

- 

Lera under 
betongmadrass 

17 kN/m3 17 kN/m3 30° 10 % av τfu 4 kPa vid 0 m 
20 kPa vid 9 m  

- 

Lera under 
sprängsten 

17 kN/m3 17 kN/m3 30° 10 % av τfu 30 kPa konstant - 

Tabell 1 Materialparametrar 
 
 
Geohydrologi 
Havsvattenstånd för området kan tas från SMHI:s mätstation i Kungsvik, Smögen. 
Nedan presenteras resultat av mätperioden 1910-2006. Nivåer är angivna i 
höjdsystem RH 2000. 
 
HHW +1,44 
MW -0,07 
LLW  -1,21 
 
Ingen grundvattenyta kunde uppmätas vid fältundersökningen då skruvborrhålen 
var torra. 
 
Fyllnadsmassorna bedöms vara mycket genomsläppliga i området varpå 
grundvattenytan förväntas ligga i nivå och fluktuera med havsnivån. Med tanke på 
närheten till havet och massornas permeabilitet är det troligt att grundvattnet är mer 
eller mindre uppblandat med havsvatten. 
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Stabilitet 
Indata 
Stabilitetsberäkningar har utförts i 8 sektioner med placering enligt ritning G101. 
Beräkningar har utförts i programmet GS Stability med Bishop modified för 
cirkulärcylindriska glidytor. 
 
Materialparametrar har valt enligt tabell 1 ovan. Beräkning för sektioner som 
omfattar Uddevallavägen (sektion A till sektion E) har beräknats för fyllning med 
hög fasthet. Resterande sektioner har beräknats för fyllning med låg fasthet. 
 
Vid stabilitetsberäkning ska glidytor som omfattar både fyllning och lera beräknas 
med ett lågt ansatt värde på fyllningens friktionsvinkel, s. k. residualvärde. 
Residualvärdet ska motsvara friktionsvinkeln vid låg fasthet. Det medför att 
sektion A-E har beräknats med en friktionsvinkel i fyllningen på φ=36° där 
glidytor även omfattar lera samt φ=42° där glidytor endast omfattar friktionsjord. 
För sektion F-H har fyllnadsmassorna antagits ha låg fasthet varpå ingen ytterligare 
sänkning av friktionsvinkeln utförs för glidytor som även omfattar lera.  
 
Beräkning har utförts för LLW vilken även antas utgöra grundvattenyta i jorden 
med hydrostatisk tryckfördelning mot djupet. Betongmadrasser representeras av en 
utbredd last på 2,5 kPa. Beräkning har utförts med en utbredd last av 5 kPa inom 
gångväg och allmänna ytor samt 10 kPa inom trafikerade ytor. 
 
För val av säkerhetsfaktorer har gynnsamma och ogynnsamma faktorer värderats, 
se bilaga 5. De gynnsamma faktorerna överväger det anses därmed motiverat att 
ligga i det lägre spannet av rekommenderade säkerhetsfaktorer för detaljerad 
stabilitetsutredning. 
 
Följande val har gjorts: 
För glidytor som endast går i friktionsjord ska Fφ/KOMB≥1,3. 
För glidytor som endast går i friktionsjord där del av friktionsjorden utgörs av silt 
ska Fφ/KOMB≥1,35. 
För glidytor som till större delen går i friktionsjord men till del i kohesionsjord ska 
FKOMB≥1,4.  
 
Säkerhetsfaktorer för odränerad analys anses ej relevant då glidytorna helt eller till 
större del går i friktionsjord.  
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Beräkningsresultat 
Utförda beräkningar redovisas på bilaga 6:1-6:12 samt i tabell 2 nedan. 
Fφ avser glidytor i friktionsjord, FKOMB avser glidytor som till del går i lera. 
 
Sektion Fφ FKOMB Status 
A 1,29 1,47 OK något låg 
B 1,42 1,44 OK 
C 1,60 1,41 OK 
D 1,50 - OK 
E 1,20 1,11 Ej ok 
F 1,25 - Ej ok 
G 1,24 1,25 Ej ok 
H 1,23 - Ej ok 
Tabell 2 Beräkningsresultat 
 
Som framgår av resultaten erhålls något låg säkerhetsfaktor mot vad som krävs i 
detaljplaneskede i den södra delen av området. I huvudsak är det korta glidytor som 
omfattar området direkt bakom släntkrön som ej uppfyller kraven. Eventuella ras i 
slänten kommer få mycket begränsad utbredning men kan komma att omfatta mark 
där personer vistas. Tolkat område i plan med ej tillfredsställande stabilitet framgår 
av ritning G 103. 
 

Bergras och blocknedfall 
Risk för bergras och blocknedfall som kan påverka planområdet föreligger inte. 
 

Radon 
Ingen undersökning avseende radon har utförts. Planområdet ligger inom ett 
område med risk för högradonmark.  
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Sättningar 
Öster om Uddevallavägen utgörs jordlagren av friktionsjord varpå risk för 
långtidsbundna sättningar inte föreligger. Beräkning av sättningar vid tillskottslast 
kan utföras på basis av valda E-moduler på bilaga 2. 
 
Väster om vägen underlagras fyllningen till del av lera. Inom och i direkt 
anslutning till dessa områden kan inte pågående markrörelser uteslutas. Sättningar 
vid tillskottlast går inte att ge generellt utan får studeras vid projektering. 
 

Rekommendationer 
Planens intentioner kan ej genomföras med anledning av att stabiliteten ej är 
tillfredsställande hos befintliga slänter. 
 

Stabilitet 
Stabilitetsförbättrande åtgärder krävs för delar av området där kraven för detaljplan 
inte är uppfyllda. Ungefärlig utbredning av berört områden framgår av ritning 
G 103. 
 
Område i norr sektion A-D 
Beräkning i sektion A visar att säkerheten är något låg. Då erosionsskyddet i 
slänten utgörs av både glacis och betongmadrasser förväntas ingen förändring av 
släntgeometrin. Stabiliteten anses därmed vara tillfyllest. 
 
Bedömningen förutsätter dock att stabilitetsförhållandena inte försämras. 
Ytterligare muddring och ramning får inte utföras i området. Återkommande 
besiktning av erosionsskydden, främst betongmadrasserna, ska utföras där 
färjetrafiken riskerar att orsaka erosion.  
 
Värt att notera är att Skanska i tidigare utlåtande beräknat stabiliteten som 
tillfredsställande i sektion A. Beräkningen baserades dock på en flackare 
släntlutning än vad som nu uppmätts vid lodning. Vidare har Skanska påtalat att 
säkerheten mot skred är låg strax norr om detaljplanen, beräkning är utförd ca 
100 m norr om detaljplanegränsen. Vi rekommenderar att stabilitetsbedömningen 
uppdateras med resultat från nu utförd bottenscanning. 
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Område mitt-syd vid sektion E 
Detaljplanen omfattar här endast vattenområdet varpå det är mark utanför 
detaljplanen som inte har tillfredsställande stabilitet.  
 
För att åtgärda stabiliteten för den angränsande Uddevallavägen rekommenderas en 
mindre tryckbank i släntfot i kombination med en utflackning av slänten. 
 
Utformning får studeras vid fortsatt projektering. Den lösa leran måste beaktas vid 
utformning av tryckbanken för att inte orsaka skredrisk i släntfot. 
 
Område syd vid sektion F-H 
En utflackning av fyllnadsslänten krävs för att erhålla tillfredsställande stabilitet. 
Vid en släntlutning på ca 1:2 kan tillfredsställande stabilitet uppnås. Förslagsvis 
utför åtgärden som en kombination av avschaktning och utfyllning då berörd mark 
inte är exploaterad. 
 

Bergras och blocknedfall 
Ingen risk föreligger 
 

Radon 
Ej undersökt. Området ska klassas som högriskområde om inte annat kan påvisas. 
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Grundläggning 
Jordlagren utgörs överst av sprängstensfyllning där både packning och 
sammansättning kan förväntas variera inom området. Vid grundläggning ska därför 
konstruktionslaster generellt förutsättas behöva föras ned till berg.  

Mindre byggnader kan grundläggas med platta på mark. Val av metod ska studeras 
vid den fortsatta projekteringen. 

Då neddrivning av pålar/spont bedöms vara problematisk rekommenderas att djupa 
schakter undviks samt att pålgrundläggning utförs med borrade pålar. 

Norconsult AB 
Väg och Bana 
Geoteknik 

Daniel Strandberg 
 

Bernhard Gervide-Eckel 
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Tillståndsbedömning - 
totalsäkerhetsfaktorer 
Det krävs en högre säkerhetsfaktor om flera av nedanstående relevanta 
förutsättningar är ogynnsamma. En lägre säkerhetsfaktor kan tillåtas om de flesta 
relevanta förutsättningar är gynnsamma. 

I normalfallet ska störst vikt läggas vid tabell F.1 med nedåtgående viktning till 
tabell F.9. 

Tabell F.1 Konsekvenser av skred 
Gynnsamma förhållanden + Ogynnsamma förhållanden - 
Ingen risk för människoliv och 
ringa ekonomisk skada 

0 Risk för människoliv eller stor 
ekonomisk skada 

1 

Begränsad utbredning av skred 1 Risk för bakåt- eller 
framåtskridande skred 

0 

Ingen risk för 
omgivningspåverkan eller 
sekundär påverkan 

1 Risk för omgivningspåverkan 
eller sekundär påverkan 

0 

Ej kvicklera 1 Kvicklera 0 
Summa 3 Summa 1 

Tabell F.2 Släntens beständighet 
Gynnsamma förhållanden + Ogynnsamma förhållanden - 
Inga tecken på rörelser i slänten 1 Observerade rörelser i slänten, 

sprickbildning mm 
0 

Ingen risk för ytvatten- och/eller 
yterosion 

1 Risk för erosion/pågående 
ytvatten- och/eller yterosion 

0 

Intakt gräs-, busk- eller 
trädvegetation 

1 Vegetationsfria eller avverkade 
områden alt lutande och/eller 
nedfallna träd 

0 

Summa 3 Summa 0 
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Tabell F.3 Tidigare förändringar i slänten 
Gynnsamma förhållanden + Ogynnsamma förhållanden - 
Utlagda fungerande 
erosionsskydd 

1 Pågående erosion 0 

Utförda stabilitetsförbättrande 
åtgärder 

0 Ingrepp som försämrat 
stabiliteten 

1 

Belastningsminskningar 0 Belastningsökningar 0 
Ogynnsam reglering av 
vattendrag 

0 Gynnsam reglering av vattendrag 0 

Avverkning 0 
Summa 1 Summa 1 

Tabell F.4 Jordens egenskaper 
Gynnsamma förhållanden + Ogynnsamma förhållanden - 
Friktionsjordar 1 Kohesionsjordar 1 
Låg sensitivitet 1 Hög sensitivitet/kvicklera 0 
Liten spridning i bestämda 
hållfasthetsegenskaper 

0 Stor spridning i bestämda 
hållfasthetsegenskaper 

0 

Homogen jord 0 Skiktade jordar 0 

Summa 2 Summa 1 
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Tabell F.5 Analys- och beräkningsarbetets tillförlitlighet 
Gynnsamma förhållanden + Ogynnsamma förhållanden - 
Stort antal beräknade glidytor 1 Litet antal beräknade glidytor 0 
Känslighetsanalys utförd på valda 
parametrar 

0 Ingen känslighetsanalys utförd 
på valda parametrar 

1 

Samtidigt valda ogynnsammaste 
extremvärden för last, portryck 
och vattenstånd. Ringa 
sannolikhet för att vald 
kombination inträffar samtidigt 

1 Vald kombination för last, 
portryck och vattenstånd 
motsvarar normaltillståendet för 
slänten 

0 

Utförd känslighetsanalys av 
svårtolkade förutsättningar ger 
endast ringa förändringar på 
beräkningsresultatet 

0 Utförd känslighetsanalys av 
svårtolkade förutsättningar ger 
betydelsefull förändring av 
beräkningsresultat 

0 

Kritiska glidytan omfattar mycket 
stor jordvolym med ett stort antal 
hållfasthetsbestämningar och 
mindre glidytor har god 
beräkningsmässig säkerhet 

0 Kritiska glidytan omfattar 
mindre jordvolymer med ett fåtal 
hållfasthetsbestämningar 

0 

Förhållandena är enkla med små 
variationer i yta, jordlagerföljd 
eller hållfasthet 

0 Förhållandena är komplicerade 
med stora variationer i yta, 
jordlagerföljd eller hållfasthet 

1 

Glidytans läge i plan vald i 
farligaste delen av slänten ur 
stabilitetssynpunkt 

1 Glidytans läge i plan 
representerar släntens 
genomsnittliga geometri 

0 

Tvådimensionell analys (som 
regel något på säkra sidan) 

1 Tredimensionell analys 
(begränsad erfarenhet för stora 
slänter) 

0 

Summa 4 Summa 2 
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Tabell F.6 Fält- och laboratorieundersökningens innehåll och omfattning 
Gynnsamma förhållanden + Ogynnsamma förhållanden - 
Tätt undersökt, dvs 
undersökningarna ger bra 
geotekniskt underlag av hela 
utredningsområdet 

0 Glest undersökt vilket kräver 
antaganden som påverkar 
stabilitetsberäkningen 

1 

CPT sonderingar är utförda 1 Endast sonderingar typ Tr, Vim 
är utförda 

0 

Stort antal undersökta prover i lab 1 Litet antal undersökta prover i 
lab 

0 

Kompressionsförsök utförda 1 Kompressionsförsök saknas 0 
Direkta skjuvförsök är utförda 0 Direkta skjuvförsök saknas 1 
Triaxalförsök är utförda 0 Triaxialförsök saknas 1 
In situ provning är utförd med 
vingförsök och/eller 
dilatometerförsök 

0 Ingen eller ringa provning i fält 
(vingförsök och/eller 
dilatometerförsök) 

0 

Summa 3 Summa 3 
 
Tabell F.7 Släntens geometri 
Gynnsamma förhållanden + Ogynnsamma förhållanden - 
Välkänd geometri (bra 
grundkarta, utförda avvägningar, 
lodningar etc) 

1 Glest avvägt och/eller lodat 0 

Flack slänt 0 Brant slänt 1 
Lokala branta partier finns ej i 
slänten 

0 Lokala branta partier finns i 
slänten 

1 

Summa 1 Summa 2 
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Tabell F.8 Grundvatten- och portrycksförhållanden 
Gynnsamma förhållanden + Ogynnsamma förhållanden - 
Känslighetsanalys med avseende 
på grundvatten- och 
portrycksförhållandena utförd 

1 Känslighetsanalys med avseende 
på grundvatten- och 
portrycksförhållandena inte 
utförd 

0 

Långtidsobservationer finns 0 Långtidsobservationer saknas 1 
Begränsade förväntade 
tryckvariationer 

1 Risk för stora tryckvariationer 0 

God kännedom om 
portrycksfördelning såväl mot 
djupet som i slänten som helhet 

0 Ringa kännedom om 
portrycksfördelningen i slänten 

0 

Summa 2 Summa 1 
 
Tabell F.9 Ytvattenförhållanden 
Gynnsamma förhållanden + Ogynnsamma förhållanden - 
Karakteristiska vattenstånd är 
kända 

1 Karakteristiska vattenstånd är 
okända 

0 

Små vattenståndsvariationer 1 Stora vattenståndsvariationer 0 
Långsam förändring i vattenstånd 0 Hastiga förändringar i 

vattenstånd 
0 

Väldränerat och dikat område 1 Stor risk för lokala 
vattensamlingar 

0 

Summa 3 Summa 0 
 
Tabell F.10 Summa 
Gynnsamma förhållanden 22 Ogynnsamma förhållanden 11 
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1. Objekt
På uppdrag av Plan- och byggavdelningen, Strömstads kommun har Norconsult 
AB fått i uppdrag att utreda de geotekniska förhållandena inför ny detaljplan inom 
fastigheten Strömstad 4:16 i Strömstad. Området är beläget utmed Uddevallavägen 
strax söder om Torskholmen, se markerat område i Figur 1. 

Figur 1. Aktuellt område inom markerat område. (www.hitta.se) 

I föreliggande MUR/Geo, med tillhörande bilagor och ritningar redovisas de 
geotekniska förutsättningarna. För utredning och rekommendationer hänvisas till 
Geoteknisk utredning för detaljplan med samma uppdragsnummer. 

2. Syfte
Undersökningarna syftar till att utgöra underlag inför utredning av de geotekniska 
förutsättningarna för rubricerad detaljplan. 

www.hitta.se
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3. Underlag
Planeringen av fältundersökningarna har baserats på tidigare utförda 
undersökningar i området samt av beställaren tillhandahållen detaljplanegräns. 

3.1 Tidigare utförda undersökningar 
Följande geotekniska utredningar har tidigare utförts inom aktuellt område. 

• Skanska har utfört ett flertal undersökningar inom området. Samtliga
tidigare undersökningar redovisas i ”Färjeläger vid Torskholmen
Strömstad kommun. MUR/Geo” upprättad av Skanska Sverige AB, daterad
2013-03-04.

• ”Strömstad kommun. Myrenområdet bilservice och marina. Utlåtande över
geoteknisk undersökning” upprättad av Göteborgs Förorter. Handlingen är
daterad 1984-10-08 med uppdragsnummer 286 02 008 230.

• ”Utlåtande över grundundersökning för planerad utbyggnad av befintlig
hamn i Strömstad” upprättad av Johnson Construction Company.
Handlingen är daterad 1968-04-01 med uppdragsnummer K9336.

• ”Strömstad, ny färjeterminal. MUR/Geo” upprättad av Norconsult AB.
Handlingen är daterad 2013-10-30 med uppdragsnummer 103 11 69.

För uppdraget relevanta fältundersökningar redovisas på bilagda ritningar och 
bilagor.  

3.2 Övrigt 
I anslutning till färjeläget ligger erosionsskydd i form av betongmadrasser. 
Plankarta som visar utbredning av erosionsskyddet har tillhandahållits av Niclas 
Samuelsson, Hamnavdelningen Strömstads kommun. 

Relationsritning på vattendjup och ramning. Ritningen med nummer 6217-12 och 
datering 2006-10-25 är upprättad av Skanska Teknik AB.  
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4. Styrande dokument 
Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga. 
 
Tabell 1 Planering och redovisning 
Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 
Fältplanering SS-EN 1997-2:2007/AC:2010 

Fältutförande Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:96 samt SS-
EN-ISO 22475-1:2006 

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2  

 
Tabell 2 Fältundersökningar 
Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Jordbergsondering Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:96 och 
2:99 

Hejarsondering 
 

Trycksondering 

SS-EN ISO 22476-2:2005 med tillägg SS-EN ISO 
22476-2:2005/A1:2011 

Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:96 

Skruvprovtagning Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:96 

 
Tabell 3 Laboratorieundersökningar 
Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Klassificering SS-EN ISO 14688-1 
SIS-CEN ISO/TS 17892-6:2005 

 
  



2015-02-10 
Strömstad kommun. Detaljplan för del av Strömstad 4:16 
Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik, MUR/Geo 

7 (10)
n:

\1
03

\3
2\

10
33

21
3\

g\
be

sk
r-p

m
\m

ur
ge

o2
01

50
21

0.
do

cx
 

5. Befintliga förhållanden
5.1 Topografi och markbeskaffenhet 
Marken inom området är relativt plan, se nivåer på ritning G101.  
Området är hårdgjort och till övervägande del asfalterat. Öster om området går 
berg i dagen. 

Nivå på havsbotten framgår av ritning G102 samt av sektioner på ritning G311-
G313. 

5.2 Befintliga anläggningar 
Järnvägen byggdes 1903 och banvallen som ligger direkt öster om området 
etablerades direkt på berg. Området som låg väster om järnvägen bestod av 
sjöbotten och aktuellt planområde utgörs av fyllnadsmassor.  

Strax öster om bh 203 och 204 finns ett f.d. lokstall som var avsedd för underhåll 
av lok. Framför lokstallet, inom nuvarande parkeringsyta, fanns en vändskiva som 
användes för att vända loket och därefter kunna rikta det mot avsett järnvägsspår. 

I samband med att parkeringsplatsen anlades i början på 90-talet revs spåren och 
skivan.  Troligtvis plockades även syllen till järnvägsspåren bort i samband med 
detta arbete men detta har ej gått att bekräfta. 

Utbredning av betongmadrasser i anslutning till färjeläget framgår av ritning G102. 

Uppgifter om befintliga kajkonstruktioner har ej erhållits. 

6. Utsättning/inmätning
Av Norconsult AB utförda undersökningspunkter har inmätning med GPS utförts 
av fältgeotekniker Markus Eskilsson i samband med undersökningarna.  

Ytavvägning och lodning inom området utfördes i februari 2014 av Norconsult AB. 
Vid avvägningen användes GPS Nätverks RTK samt totalstation vilket ger en 
felmarginal på +/-0,02 m. Punkterna redovisas på ritning G 102. 

Lodning utmed kajkanten utfördes i november 2014 av ingenjör Robert Jansson, 
Norconsult AB. Vid lodningen användes Multi Beam Sonar av typ SeaBat 8125. 
Positionering är gjord med Trimble GPS-RTK utrustning. Felmarginalen 
understiger +/-0,10 m. 
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Utgångsfix för uppdraget har utgjorts av Lantmäterifix LM090*2*8604. 
 
Koordinatsystem: SWEREF 99 12 00 
Höjdsystem: RH 2000 
 

7. Geotekniska fältundersökningar 
Fältundersökningarna utfördes av Markus Eskilsson, Norconsult Fältgeoteknik AB 
i april 2014. Fältundersökningen utfördes med borrbandvagn av typ Geotech 504 
och omfattade följande metoder: 

• Jord-/bergsondering, klass 3, i 4 punkter. 
• Hejarsondering i 3 punkter. 
• Trycksondering i 3 punkter. 
• Skruvprovtagning samt registrering av fri grundvattenyta i 1 punkt. 

 
Koordinatsatt ID-lista på utförda fältundersökningar redovisas på bilaga 1. 
Fältbesiktning av strandlinjen utfördes i februari av Daniel Strandberg, 
civilingenjör geoteknik. Foton från besiktningen redovisas på bilaga 5, fotopunkter 
redovisas på ritning G102 
 

8. Geotekniska 
laboratorieundersökningar 

Okulär jordartsklassificering utfördes på upptagna prover av fältgeotekniker 
Marcus Eskilsson.  
 
Resultaten från nu samt tidigare undersökning av Norconsult AB framgår av 
jordartsförteckningen på bilaga 2. 
 
Tidigare utförda laboratorieundersökningar av JCC avseende rutinanalys och 
kompressionsförsök redovisas på bilaga 3 respektive 4. 
  



 

2015-02-10 
Strömstad kommun. Detaljplan för del av Strömstad 4:16 
Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik, MUR/Geo  

 

9 (10)
n:

\1
03

\3
2\

10
33

21
3\

g\
be

sk
r-p

m
\m

ur
ge

o2
01

50
21

0.
do

cx
 

 
9. Härledda värden 
Härledda värden på friktionsvinkel från viktsondering till havs redovisas på bilaga 
6. Utvärderingen har utförts enligt TRV Geo, Trafikverkets tekniska krav för 
geokonstruktioner "TK Geo 11". 
 
Härledda värden på friktionsvinkel och elasticitetmodul utifrån hejarsondering 
utförda på land redovisas på bilaga 7 respektive 8. Utvärdering har utförts enligt 
handbok Plattgrundläggning, Svensk Byggtjänst, Stockholm 1993.  
Vid utvärdering har huvudjordarten antagits till grus alternativt sand utifrån 
tolkning i fält av närliggande jord- bergsondering. Resultat från tidigare 
utvärdering av CPT i bh ST302 har lagts in i utvärderingen för friktionsvinkel. 
 
Härledda värden på kohesionsjordens odränerade skjuvhållfasthet redovisas på 
bilaga 9. Värdena har korrigerats med hänsyn till konflytgränsen i enlighet med 
rekommendationer från SGI. På bilaga 9:1 redovisas värden per nivå både från 
undersökningar till havs samt värden från land, Bh 302, där leran överlagras av 
fyllnadsmassor. På bilaga 9:2 har värdena sammanställts mot djup under botten 
från undersökningar till havs. 

Norconsult AB 
Väg och Bana 
Geoteknik 

Daniel Strandberg 
daniel.strandberg@norconsult.com 

 

Bernhard Gervide Eckel 
bernhard.gervide-eckel@norconsult.com 

 
 
 

mailto:daniel.strandberg@norconsult.com


 

Norconsult AB 
Theres Svensson gata 11 
Box 8774, 402 76 Göteborg 
031 – 50 70 00, fax 031-50 70 10 
www.norconsult.se 
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Bilaga 1

Proj.nr. 103 13 24
Proj.namn Strömstad 4:16

Borrhål Metod X Y Z Kommentar
NC11 Jb3 6535422.008 102197.208 3.147 -
NC12 Jb3 6535419.721 102210.477 2.928 -
NC13 Jb3 6535299.798 102210.889 3.415 -
NC14 Tr 6535263.532 102217.330 2.890 -
NC15 Tr, HfA 6535234.540 102223.863 2.505 -
NC16 Jb3,HfA,Tr 3535209.817 102244.663 2.377 -

HfA - Hejarsondering

ID-Lista

Koordinatsystem
Höjdsystem

Skr - Skruvprovtagning

Tr - Trycksondering
JB3 - Jord-/bergsondering

RH 2000
Sweref 99 12 00





Bilaga  2:1

Norconsult AB Tfn 031-50 70 00
Box 8774 Fax 031-50 70 14
402 76 Göteborg

Uppdrag:
Uppdragsnr.:

Laboratoriearbete: Labarbete, datum:

Fältundersökningar:

Fältutrustning: Fältarbete, datum:

Punkt 1

V.y: Torrt m under markytan
Djup (m)

0,0
3,00 2 1

Benämning

Markus Eskilsson

Laboratorieundersökning

103 11 69
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Norconsult AB Tfn 031-50 70 00
Box 8774 Fax 031-50 70 14
402 76 Göteborg

Uppdrag:
Uppdragsnr.:

Laboratoriearbete: Labarbete, datum:

Fältundersökningar:

Fältutrustning: Fältarbete, datum:

Punkt 4

V.y: Torrt m under markytan
Djup (m)

0,0
1,20 3B 2

Benämning

Markus Eskilsson

Laboratorieundersökning

103 11 69
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Redskap: Skr Vattenyta i bh: torr

Anmärkning:

Djup Prov nr Jordartsbedömning Anmärkning

Provtagningsprotokoll

Uppdrag: Strömstad 1

Sektion: Hål: NC14 Sign: Markus Eskilsson Helén Datum: 2014-04-04
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Foton fältbesiktning 

 

Foto 1 Betongmadrasser vid dess södra utbredningsgräns 

 

Foto 2 Betongplattor i släntfot av strandskoningen. 

Bilaga 5:1
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Foto 3 Strandskoning med välordnade block 

 

Foto 4 Strandskoning övergående till sprängstensfyllning vid Sjöräddningssällskapet. 

Bilaga 5:2
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Foto 5 Sprängstensfyllning vid Sjöräddningssällskapet 
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Datum

Handläggare
Norconsult AB Uppdrag
Box 8774 Uppdragsnummer
402 76  Göteborg

Tfn 031-50 70 00

Fax 031-50 70 10

N:\103\32\1033213\G\Beräkningar\[Vim-utvärderare - rev20131119.xlsx]Dia friktion valt värde
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Utvärdering av viktsondering
2015-02-10
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402 76  Göteborg
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N:\103\32\1033213\G\Beräkningar\[Hfa-BH3.xls]Dia friktion nivå
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MIFO 1 och 2, Sardinen 1, Strömstad 

1. Bakgrund och syfte 

I Strömstad pågår framtagande av en ny detaljplan benämnd Sardinen 1 m.fl. 

Syftet med den nya detaljplanen är att bekräfta befintliga verksamheter men även 

få en mer flexibel markanvändning och tillåta andra ändamål som t.ex. handel och 

hotellverksamhet (Strömstads kommun (1), 2018).  

 

För att bedöma planens lämplighet behöver föroreningssituationen i området 

undersökas och risker för markanvändningen bedömas. Ramböll Sverige AB 

(Ramböll) har därför fått i uppdrag av fastighetsägaren Frykvalla Förvaltning AB 

att göra en inventering av historiska verksamheter samt utföra en miljöteknisk 

markundersökning.  

 

Vidare ska området efter inventering och undersökning riskklassas enligt 

Naturvårdsverkets metodik för inventering av förorenade områden, MIFO, se 

beskrivning i avsnittet nedan. I uppdraget ingår dock inte att fylla i de s.k. MIFO-

blanketterna.   

2. MIFO 

MIFO (Metodik för Inventering av Förorenade Områden) är en metodik framtagen 

av Naturvårdsverket (Naturvårdsverket, 1999) och är ett hjälpmedel för att med 

ett begränsat underlag, kunna göra en samlad bedömning av de risker ett 

potentiellt eller konstaterat förorenat område ger eller kan ge upphov till. 

Inventeringen är uppdelad i två faser fas 1 och fas 2. Fas 1 består av insamling av 

tillgängliga uppgifter om platsen, via bl.a. intervjuer, kart- och arkivstudier, 

rekognosering och platsbesök samt riskklassning. Fas 2 innebär att man gör en 

översiktlig miljöteknisk undersökning och en ny riskklassning av områden som 

prioriterats i fas 1. 

 

Under inventeringen fyller man i underlagsblanketter (MIFO-blanketter). 

Blanketterna är att betrakta som bruttolistor, d.v.s. man fyller i så mycket man 

kan. Även osäkra uppgifter skrivs in och markeras med frågetecken inom 

parentes, (?). Intressant information kan gå förlorad om man bara skriver in det 

som är konstaterat. 

 

Risker för människa bedöms på individnivå, det betyder att risker för människa 

bedöms lika oavsett om det är en eller många människor som exponeras. Risker 

för miljön bedöms med hänsyn till arter och ekosystem. Riskerna bedöms både för 

dagens situation och för framtidens. Tidsperspektivet är 100-tals till 1000-tals år. 

Vid bedömning av hur människor och miljö exponeras utgår man från den 
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markanvändning som pågår, den som är beslutad enligt detaljplan eller som är 

planerad enligt översiktsplan. 

 

Bedömningarna ska göras så att riskerna inte underskattas och baseras därför på 

ett ”troligt men dåligt fall”. Bedömningarna ska dock inte baseras på ett ”värsta 

fall”, då det kan innebära en grov överskattning av den faktiska risken. Ju större 

osäkerheter som finns i underlaget desto strängare bör bedömningarna göras. 

 

Många olika aspekter bedöms och dessa är relaterade till någon av följande fyra 

delar: 

• föroreningarnas farlighet 

• föroreningsnivå 

• spridningsförutsättningar 

• känslighet och skyddsvärde 

 

Ovanstående delar vägs slutligen ihop i en samlad riskbedömning och objektet 

tilldelas en av de fyra riskklasserna:  

Klass 1 - Mycket stor risk 

Klass 2 - Stor risk 

Klass 3 - Måttlig risk 

Klass 4 - Liten risk 

 

Riskklassning kan göras flera gånger för samma objekt om nya uppgifter kommer 

fram. Resultatet av inventering och riskklassning är tänkt att ligga till grund för 

prioritering av objekt för efterföljande ansvarsutredningar, miljötekniska 

undersökningar och saneringsåtgärder. 

3. Områdesbeskrivning 

Planområdet för Sardinen 1 m.fl. ligger söder om centrala Strömstad vid kusten 

mellan Uddevallavägen och järnvägen (Figur 1). På fastigheten finns en byggnad 

(kallad Abbahuset/Rosthuset) där flera olika typer av verksamhet bedrivs, bl.a. 

vårdcentral, friskvård, kontor, lager m.m. Övriga delar av fastigheten består 

främst av asfalterade ytor.  

 

Norr om fastigheten finns ett f.d. lokstall som i dagsläget används som konsthall 

(Figur 2). I ost-nordost avgränsas fastigheten av järnvägen Bohusbanan och 

bortom den finns ett grönområde och Myrens industriområde. Planområdet 

avgränsas i söder av Uddevallavägen och bortom den ligger en sjöräddnings-

station och en småbåtshamn.  
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Figur 1. Lokaliseringen av planområdet för Sardinen 1 m.fl. i Strömstad på 
Lantmäteriets karta 1:50 000.  

 

 

Figur 2. Planområdet med omgivning. Sardinen 1 m.fl. markerat med en röd linje.  
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3.1 Geologiska, hydrologiska och topografiska förhållanden 
Enligt Sveriges geologiska undersöknings (SGU) kartvisare består planområdet av 

fyllnadsmaterial (Sveriges geologiska undersökning, 2018). Vid provtagning av 

jord i föreliggande undersökning kunde bekräftas att jorden överlag består av 

fyllnadsmaterial. Endast i en av åtta provpunkter bedömdes det finnas naturlig 

jord (R1804, sandig morän, 0,3-0,75 m). Vid provtagningen kunde vidare 

konstateras att det är tunna jordlager i större delen av området (Figur 3). I alla 

provpunkter utom en varierade max jorddjup till berg från 0,3-0,9 meter. I en 

punkt (R1801) var jorddjupet 2,5 m till berg.  

 

 

Figur 3. Karta med provpunkter för jord (beteckning R1801-08) och jorddjup. 
Ortofoto från Lantmäteriet som bakgrund.  

 

Enligt SGU:s kartvisare för grundvatten finns inga större grundvattenmagasin i 

jordlager i området och i berg finns mindre goda uttagsmöjligheter (<600 l/h). Vid 

föreliggande provtagning påträffades blött material och troligt grundvatten på ca 

2,0-2,5 meter under markytan (m u my). Grundvattenprov kunde dock inte uttas 

pga. lösa fyllnadsmassor som rasade in och delvis fyllde borrhålet med jord.  

 

Enligt en undersökning 2017 av WSP i Myrenområdet ligger grundvattennivån i 

jordlagren på mellan 2-4 m u my och i berget mellan 6- >21 m u my och har en 

väst/nordvästlig riktning mot havet (WSP Environmental Sverige, 2017).  
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Mätning av höjdnivåer i föreliggande undersökning visar att de högsta 

marknivåerna inom Sardinen 1 finns vid punkt R1804-05 och lägre nivåer mot V-

NV (R1801-03) och SO (R1806-08), se Figur 4.  

 

 

Figur 4. Karta med provteteckningar och höjdmätning, meter över havet 
(RH2000), inom Sardinen 1.  

4. Verksamhetshistorik 

Enligt planbeskrivningen för Sardinen 1 m.fl. ansökte 1949 A/B Sveriges Förenade 

Konservfabriker om bygglov för en konservfabrik och i samband med bygget av 

konservfabriken tillkom även en skofabrik (Strömstads kommun (1), 2018). I en 

situationsplan från 1949 framgår placeringen av byggnader i kvarteret, se Figur 5 

(Strömstads kommun (2), 2018).  

 

Konservfabrikens verksamhet utgjordes dels av livsmedelsindustri och mekanisk 

verkstad. I fabriksbyggnadens källare fanns ett transformatorrum med oljegrop 

(Figur 6) och i övrigt fanns t.ex. rökugnar, autoklavrum, lager, kylrum och rum för 

oljeberedning i källaren. I bottenvåningen fanns falsmaskiner, lager, rum för 

lakekokning, kryddor m.m. I anslutning till fabriksbyggnaden fanns ett pannhus 

och i angränsande kvarter hade SJ lokstallar.  
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Figur 5. Situationsplan med nybyggnader från 1949.  

 

 

Figur 6. Källarvåningen i det stora byggnadskomplexet med rum för oljeberedning 
och transformatorrum med oljegrop enligt ritning från 1949.  
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Det finns två gällande gamla stadsplaner för området som båda avser 

industrimark (Strömstads kommun (1), 2018). Planen som omfattar större delen 

av området är från 1966 och enligt planbeskrivningen var en del av tomt nr. 38 i 

kvarteret Sardinen tidigare reserverat för järnvägsändamål för användning som 

frilastningsområde av SJ. SJ:s nyttjande av marken upphörde dock i samband 

med planändringen vilket skulle vara till förmån för en utbyggnad av 

konservfabriken.  

 

I Lantmäteriets ortofoto från 1956 över området kan man se byggnaderna enligt 

planritningen från 1949 (Figur 7). Det verkar dock även ha tillkommit några 

mindre byggnader i norra delen av kvarteret. Det är inte känt vad för typ av 

verksamhet som bedrevs i dessa byggnader och om de tillhörde konservfabriken 

eller SJ. I Lantmäteriets ortofoto från 1974 finns inte dessa byggnader/vagnar 

kvar på platsen, istället finns en annan mindre byggnad i samma område (Figur 

8).  

 

 

Figur 7. Området enligt Lantmäteriets ortofoto från 1956.  
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Figur 8. Området enligt Lantmäteriets ortofoto från 1974.  

 

Enligt planbeskrivningen för Sardinen 1 m.fl. fanns 1979 företaget Extra Film AB 

som bedrev filmmekanisk verksamhet i byggnaden och Musselina AB som hade 

beredning av färska och konserverade musslor för försäljning. Vidare fanns även 

ett tryckeri.  

 

1985 beviljades bygglov för förvaring av brandfarlig vara. Enligt bygglovsansökan 

skulle den brandfarliga varan användas till färgtillverkning och varorna förvaras 

utomhus i två transportabla cisterner, även kallat tankvagnar, med 24000 L 

lacknafta och 18900 L kokt linolja (Strömstads kommun (1), 2018). Tankarnas 

placering framgår av en planritning från Miljö- och byggförvaltningen i Figur 9.  
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Figur 9. Plats för tankvagnar enligt situationsplan från 1985. 

 

Under åren 1992-2003 bedrev företaget Bohus Biotech produktion av läkemedel 

på fastigheten (Länsstyrelsen Västra Götaland, 2018). Kemikalier som hanterades 

i processerna utgjordes av isopropanol, aceton, cetylpyridiniumklorid, formalin, 

lut, kloroform och etanol.  

 

Enligt ett bygglov från 1995 förvaras brandfarlig vara, gällande fyra cisterner 

innehållande 15000 L etanol, 100 L koncentrerad aceton och 400 L etylacetat, 

vilka placerades i byggnaden (Strömstads kommun (1), 2018). Cisternernas 

placering framgår av planritningar från Miljö- och byggförvaltningen enligt Figur 

10.  
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Figur 10. Förvaring av aceton, etylacetat och etanol enligt bygglovsritningar från 

1995.  

 

Utbyggnader av industribyggnaden har skett 1996 och 1999. Till- och påbygg-

nader av kontorshus samt utbyggnad av parkeringsplatser har skett under 2009-

2010 och under denna period revs även det gamla pannhuset. Utbyggnad av 

parkeringen i sydöstra delen av området gjordes under 2012.  

 

Under senare år har byggnaden använts av många olika företag och verksam-

heter, bl.a. för kontorsverksamhet, lager, vårdcentral m.m.  

5. Tidigare undersökningar och åtgärder 

I samband med schaktning inför om- och tillbyggnader på fastigheten 2011 

upptäcktes eldningsolja i mark och grundvatten (NCC Construction Sverige AB, 

2012). Eldningsoljan påträffades på baksidan av den sydöstra delen av den f.d. 

fabriksbyggnaden i närheten av en markförlagd cistern, vilken bedömdes vara 

källan till oljeföroreningen (Figur 11).  

 

All oljeförorenad jord schaktades bort och berghällen skrapades och spolades ren 

från olja. Då det konstaterades finnas eldningsolja i bergssprickor inom ett okänt 

utbredningsområde genomfördes ett antal byggnadstekniska åtgärder vid 

nybyggnaden (Figur 11).  
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 Dränering leds via en stationär oljeavskiljare till dagvattnet.  

 För att förhindra oljelukt i den nya byggnadsdelen byggdes en gastät 

bottenplatta med täta genomföringar (av typen radonsäker grund). 

 Markventilation har förlagts under hela bottenplattan.  

 

 

Figur 11. Placering av f.d. markförlagd cistern, dränering, markventilation m.m.  

 

Inom Myrens industriområde har det konstaterats finnas en förorening av 

klorerade lösningsmedel (trikloreten inkl. nedbrytningsprodukter) ca 150-250 m 

öster om Sardinen 1 (WSP Environmental Sverige, 2017). Föroreningen har 

bedömts finnas i ett område centralt under byggnaden på fastigheten Rönnen 8. 

De högsta halterna har uppmätts från ca 20 000 – 3 600 000 µg/l i två punkter. 

Källområde och plym har kartlagts i grova drag men är inte helt avgränsad i 

varken horisontell eller vertikal riktning. Den huvudsakliga spridningsriktningen är 

mot väst/nordväst, d.v.s. mot Sardinen 1. Föroreningen antas huvudsakligen 

finnas i berget och berggrundvattnet men det kan inte uteslutas att även jord 

under byggnaden kan vara förorenad.  
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Figur 12. Källområde och spridningsplym (Mörk- resp. ljuslila linje) för 

föroreningen av klorerade lösningsmedel i förhållande till Sardinen 1 (röd linje).  

6. Potentiella föroreningar 

En förorening av eldningsolja har tidigare sanerats i närheten av det f.d. 

pannhuset relativt centralt inom planområdet. Vid saneringen schaktades 

oljeförorenad jord bort men oljeförorenat grundvatten i berggrunden åtgärdades 

inte. Därmed finns det troligen kvar oljeföroreningar i grundvattnet med okänd 

utbredning inom området. Möjligen kan även oljeföroreningar i jord finnas kvar i 

området då få jordprov analyserades enligt saneringsrapporten.  

 

Då Sardinen 1 ligger i spridningsriktningen för den konstaterade föroreningen av 

klorerade lösningsmedel, föreligger en risk att dessa ämnen även kan påträffas på 

fastigheten. Enligt genomförda undersökningar avtar halterna betydligt utanför 

källområdet men föroreningens utbredning är dock inte helt avgränsad.   

 

Inom kv. Sardinen har under åren bedrivits ett flertal verksamheter som 

potentiellt kan ha orsakat föroreningar. Det finns t.ex. uppgifter om att lacknafta, 

aceton, kloroform m.m. lagrats inom området. Tryckeriet kan ha hanterat ämnen 

och material innehållande metaller, lösningsmedel, oljor och PAH. SJ:s 

verksamhet med lokstall/lastning och eventuell service av vagnar kan ha orsakat 

föroreningar som metaller, lösningsmedel och oljor. 

 

Före 1973 användes stenkolstjära i tillverkningen av asfalt. Eftersom delar av 

fastigheten kan vara asfalterad före 1973 kan asfalten därmed innehålla 

stenkolstjära och föroreningar av PAH. 
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7. Genomförande av provtagning och analyser 

7.1 Provtagningsplan 
Innan fältarbetet påbörjades togs en provtagningsplan fram (Ramboll, 2018). 

Placering av provpunkter baserades på uppgifter och kartunderlag över historisk 

verksamhet och förekommande nutida ledningssystem (Figur 13). I nio 

provpunkter planerades provtagning av jord, i fem provpunkter grundvatten, i tre 

provpunkter porluft i mark och i två provpunkter inomhusluft. Provtagningsplanen 

kommunicerades med beställaren och Strömstads kommun innan fältarbete 

startades. 

 

 

Figur 13. Förslag till placering av provtagningspunkter enligt provtagningsplanen. 
Blå punkter innebär provtagning av jord och grundvatten, bruna punkter 
provtagning av jord och gröna punkter provtagning av porluft i mark.  

 

Preliminärt planerades 12 jordprover för analys av metaller, alifater, aromater, 

BTEX (Bensen, Toluen, Etylbensen och Xylen) och PAH och 4 prover för analys av 

klorerade alifater. I provtagningspunkt R1808 planeras analys av PCB i jord då 

PCB kan ha förekommit i transformatoroljan som användes i den f.d. 

transformatorn. 

 

I grundvatten avsågs 5 prover uttas och analyseras för metaller, alifater, 

aromater, BTEX, PAH och klorerade alifater. Porluft och inomhusluft planerades att 

provtas i tre respektive två prov och analyseras för klorerade alifater. I asfalten 

planerades uttag av tre prov för analys av PAH. 
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7.2 Provtagning 

Provtagningar genomfördes, dels den 20-21 november 2018 för jord, grundvatten 

och asfalt, och dels den 4 december 2018 för porluft i mark och inomhusluft. 
Provpunkterna för jord/grundvatten inmättes i referenssystem Sweref 99 12 00 
och RH 2000. Provpunkterna för porluft och inomhusluft är dock inte inmätta. 
Placeringen av provpunkter framgår i Figur 14 och i Figur 16 samt i Bilagor 

Bilaga 1 där även en tabell med koordinater finns med.  

 

Jord 

Prover av jord uttogs i 8 punkter, R1801-08, efter borrning med borrbandvagn av 

Skaraborgs Fältgeo AB (Figur 15). Vid provtagning användes engångshandskar av 

nitril, vilka byttes för varje nytt lager där prov togs. Proven lades i diffusionstäta 

påsar och förvarades i en kylväska i fält.  

 

Placering av provpunkter jämfört med provtagningsplanen fick justeras med 

hänsyn till förekommande bergvärmehål/-ledningar. Provpunkten på den smala 

gräsytan sydväst om fabriksbyggnaden fick utgå då ytan var en upphöjd avsats 

där det inte var möjligt att komma upp med borrbandvagn.  

 

 

Figur 14. Placering av provtagningspunkter för jord. 

 

I provpunkt R1801 kunde borrning ske till 2,5 meter under markytan (m u my). I 

provpunkterna R1802-08 var jordlagren avsevärt tunnare med ett maximalt djup 

av 0,3-0,9 m till berggrunden. Proverna togs ut på markdjup enligt fältprotokollet 

i Bilaga 2. I alla provpunkter påträffades fyllnadsmaterial. Fyllnadsmaterialet i den 
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relativt nyanlagda parkeringsytan (R1807-08) bestod av något grövre material än 

i de äldre delarna av fastigheten. I de äldre delarna av fastigheten påträffades 

tegelrester i flera punkter i fyllningen. I en borrpunkt R1804 påträffades vad som 

bedömdes som naturlig jord, sandig morän 0,3-0,75 m u my.  

 

 

Figur 15. Provtagning i provpunkt R1803. 

 

Mätning av förekomst av flyktiga ämnen med PID-instrument gjordes den 21 
november inomhus på Ramböll i Göteborg. Jordproverna fick ligga i 

rumstemperatur innan mätning eftersom mätning på kylda prover kan ge en 
underskattning av halten flyktiga ämnen. Metoden är endast indikerande för 
flyktiga organiska ämnen. Mätningen gav endast svag indikation på förekomst av 
flyktiga ämnen, se fältprotokoll i Bilagor 
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Bilaga 1.   

 

Grundvatten 

Provtagning av grundvatten i jord kunde ej genomföras pga. för tunt jordlager 

ovan berg och grundvattenytan i nästan alla punkter (R1802-08). Provtagning av 

grundvatten hade dock eventuellt varit möjligt i provpunkt R1801 där borrning 

kunde ske till 2,5 m u my och jorden var blöt vid ca 2-2,5 m. I den provpunkten 

kunde grundvattenrör dock inte sättas pga. att borrhålet delvis rasade in med lös 

omgivande jord. Trots upprepade försök med borrning rasade jord in och röret 

kunde därför inte sättas tillräckligt djupt.  

 

Asfalt 

Prov på asfalt togs i provpunkt R1802, -05 och -06. Proverna sprayades med 

asfaltspray vilket gav en svag indikation (gul färg) på förekomst av PAH. Ett urval 

av asfaltsbitar lades därefter i diffusionstäta plastpåsar som kylförvarades i fält.   

 

Porluft i mark och inomhusluft 

Placeringen av provpunkter för porluft fick justeras jämfört med 

provtagningsplanen med hänsyn till förekommande bergvärmeledningar (Figur 

16). Provtagningen av inomhusluft kunde ske på källarvåningen i olika delar av 

byggnaden ungefär enligt provtagningsplanen.  

 

 

Figur 16. Placering av provpunkter för porluft i mark och inomhusluft. 
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Provtagning av porluft utfördes i två punkter (R1809, -11) vid byggnadens 

kortsidor. Provtagning utfördes genom att provtagningsspjut sattes i marken som 

sedan kopplades till mätutrustningen bestående av pump och kolrör (Figur 17). I 

provtagningspunkterna R1809 och -11 sattes spjuten för provtagning 0,6 

respektive 0,7 m u my. Spjuten tätades mot omgivande mark med bentonitlera så 

att atmosfärisk luft inte skulle tränga ner i hålet och påverka provtagningen. 

Innan provtagningen påbörjades utfördes provpumpning i ca 20 minuter. 

Provtagningen utfördes sedan i två timmar med ett flöde av 0,2 l/min. Ytterligare 

uppgifter rörande porluftsprovtagningen finns i fältprotokollet i Bilaga 3. 

 

Provpunkten som enligt provtagningsplanen hade placerats nordost om 

byggnaden fick utgå pga. osäkerhet gällande bergvärmeledningarna. Istället 

försökte prov uttas inom den smala gräsytan på den sydvästra sidan av 

byggnaden. Provtagningsspjutet böjdes/gick sönder vid etablering varvid 

provtagning inte kunde genomföras och även den punkten fick utgå.   

 

 

Figur 17. Provtagning av porluft i mark vid  

punkt R1811.  

 

Provtagning av inomhusluft gjordes i källarvåningen med samma sorts utrustning 

som vid porluftsprovtagningen, dock inget provtagningsspjut. Delar av 

källarvåningen hade renoverats för mer sentida verksamhet och delar verkade inte 

ha renoverats sedan byggnaden användes för historisk industriell verksamhet. 
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Provpunkterna placerades i utrymmen som inte renoverats, vilket enligt den 

historiska ritningen av byggnaden från 1949 utgjordes av ett tidigare sköljrum 

med klinkergolv och ett tidigare gasfång (dvs. luftsluss) i anslutning till skyddsrum 

(Figur 18). Golvet i det f.d. sköljrummet bestod även idag av klinker. Golvet i det 

f.d. gasfånget bestod av betong. Vid provpunkt R1813 placerades mätutrustningen 

1,5 m över golvet och vid provpunkt R1812 1 m över golvet. Provtagning utfördes 

därefter i tre timmar med ett flöde av 0,2 l/min. Ytterligare uppgifter från 

provtagningen av inomhusluft finns i fältprotokollet i Bilaga 3.  

 

 

Figur 18. Platser för provtagning av inomhusluft.  

7.3 Analyser 
11 jordprover valdes ut för analys på ackrediterat laboratorium (ALS Scandinavia 

AB). Samtliga prov analyserades med avseende på metaller, alifater, aromater, 

BTEX (Bensen, Toluen, Etylbensen och Xylen), PAH och klorerade alifater.  

 

Enligt provtagningsplanen planerades fyra jordprover för analys av klorerade 

alifater, men eftersom inga analyser av grundvatten utfördes analyserades istället 

samtliga jordprov för klorerade alifater.  

 

Inget prov analyserades med avseende på PCB då ingen provpunkt kunde placeras 

i närheten av det f.d. transformatorrummet, där potentiellt PCB-innehållande olja 

kan ha använts.  

 

Tre asfaltsprov skickades för analys av PAH.  

 

Två porluftsprov och två inomhusluftprov skickades för analys av klorerade 

alifater.  
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Följande analyspaket beställdes för ovan angivna analyser. 

 Jord: OJ-21a, MS-1, OJ-6a 

 Asfalt: PAH i asfalt 

 Porluft och inomhusluft: Meny A1 + vinylklorid 

8. Riktvärden 

8.1 Jord 
Jämförelse av påträffade halter av föroreningar i jord kan göras mot 

Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark. De generella 

riktvärdena är indelade för två typer av markanvändning, känslig markanvändning 

(KM) och mindre känslig markanvändning (MKM).  

 

KM innebär att markkvalitén inte begränsar val av markanvändning och att 

grundvattnet skyddas. Mark med halter under KM kan användas till bl.a. bostäder, 

odling och grundvattenuttag. MKM, innebär att markkvalitén begränsar val av 

markanvändning till exempelvis industrier och vägar. 

 

I byggnaden på platsen bedrivs idag av flera typer av verksamheter, bl.a. 

vårdcentral, friskvård, kontor m.m. Gällande detaljplaner utgörs av två gamla 

stadsplaner som avser användning av platsen som industrimark. Den pågående 

planprocessen syftar till att skapa en detaljplan som bekräftar dagens 

markanvändning och möjliggöra för en mer flexibel användning, innefattande 

hotell- och handelsverksamhet (Strömstads kommun (1), 2018). Vidare avses den 

framtida detaljplanen användas för centrumverksamhet, vilket ger möjlighet för 

en kombination av olika verksamheter som service, samlingslokaler och andra 

verksamheter som bör ligga centralt eller vara lätta att nå. För detaljplanen 

föreslås dock en begränsning genom att ej tillåta livsmedelshandel. Bostäder 

inryms inte i centrumverksamhet.  

 

För nuvarande och framtida verksamhet bedöms Naturvårdsverkets generella 

riktvärden för MKM användas vid riskbedömning av förekommande föroreningar i 

jord.  

8.2 Asfalt 
Miljöförvaltningen i Göteborgs Stad har tagit fram ett faktablad för hantering av 

asfalt och tjärasfalt. Bedömning av asfalt görs utifrån den uppmätta halten av 

PAH-16 i asfalten enligt Tabell 1.  
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Tabell 1. Bedömning av asfalt och tjärasfalt med avseende på PAH-halt. 

Halt PAH-16 

(ppm) 

Bedömning enligt Miljöförvaltningen Göteborgs Stad 

<70 Bedöms vara fri från stenkolstjära. Fri användning inom 

trafikprojekt. Restriktioner kan förekomma i känsliga områden. 

Samråd ska göras med Miljöförvaltningen 

70-300 Återanvändning i vägkonstruktion inom trafikprojekt som 

bundet eller obundet bärlager/förstärkningslager under ny 

asfaltsbeläggning, ovan grundvattenytan. Samråd ska göras 

med Miljöförvaltningen. Anmälan krävs. 

300-1000 Återanvändning i vägkonstruktion inom trafikprojekt som 

bundet eller obundet bärlager/förstärkningslager under ny 

asfaltsbeläggning, ovan grundvattenytan. Ej inom eller i 

anslutning till känsliga områden. Samråd ska göras med 

Miljöförvaltningen. Anmälan krävs. 

>1000 Bedöms som farligt avfall. Asfalten ska fraktas till klass 1-

deponi för vidare hantering eller till anläggning som är 

tillståndsprövad för till exempel behandling eller återvinning. 

8.3 Luft 
Påträffade halter i porluft i mark och i inomhusluft kan jämföras med 

Arbetsmiljöverkets nivågränsvärden (NGV) alternativt Naturvårdsverkets 

referenskoncentrationer (RfC) eller lågrisknivåer (RISKInh) som utgör underlag för 

Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad mark.  

 

NGV-värdena förutsätter exponering i 8 timmar medan RfC- och RISK-värdena är 

betydligt striktare och förutsätter heltidsvistelse. För NGV-värdena anges för bl.a. 

tetrakloreten, trikloreten och vinylklorid att ämnen är cancerframkallande och 

risker kan finnas vid annan exponering än inandning. Exempelvis kan ämnena lätt 

tas upp via huden och de föreskrivna NGV-värdena bedöms ge tillräckligt skydd 

under förutsättning att huden är skyddad från ämnet i fråga.   

 

RfC-värdena används för icke-gentoxiska ämnen och kan ses som en haltgräns 

under vilken hälsoeffekter vid en längre tids exponering är låg. RISK-värdena 

används för gentoxiska ämnen och anger en halt som motsvarar ett extra 

cancerfall per 100 000 innevånare.  

 

I byggnaden på platsen bedöms främst Arbetsmiljöverkets NGV-värden vara 

lämpliga att tillämpa. Exponering bedöms endast ske via inandning av eventuellt 

inträngande föroreningar i byggnaden och inte på annat sätt då ämnena inte 

hanteras på platsen. Markanvändningen medger vidare endast tillfällig vistelse på 

arbetstid alternativt vid besök eller övernattning vid hotellvistelse i framtiden. Det 

kan dock vara relevant att även göra en jämförelse med RfC- och RISK-värdena 

för att inte underskatta risker.  
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9. Resultat 

9.1 Jord 
Samtliga analyser visar på halter som underskrider Naturvårdsverkets generella 

riktvärden för MKM, se Bilaga 4 och Bilaga 7. I några provpunkter har halter 

påträffats som överskrider riktvärden för KM (Figur 19). I punkt R1801 (0,5-1,0 m 

u my) gäller det PAH (summa M resp. H) som överskrider eller ligger i nivå med 

KM. I punkt R1803 (0,05-0,8 m u my) överskrider alifater (>C16-C35) och PAH 

(summa H) KM och i punkt R1808 (0,05-0,4 m u my) överskrider kadmium KM.  

 

 

Figur 19. Halter av föroreningar i jord jämfört med Naturvårdsverkets generella 
riktvärden för KM och MKM. Gula cirklar innebär halter över KM men under MKM. 
Gröna cirklar innebär halter under KM. De stora cirklarna motsvarar analyser 
djupare i marken jämfört med de mindre ovanliggande cirklarna. 

9.2 Asfalt 
Analyserna av PAH i asfalten i provpunkterna R1802, -05 och -06 påvisar låga 

halter och bedöms enligt riktvärdena i Miljöförvaltningen i Göteborgs Stads 

faktablad vara fri från stenkolstjära, se Bilaga 5 och Bilaga 8.  

9.3 Luft 
Inga halter av klorerade alifater detekterades i nivå över laboratoriets 

rapporteringsgräns, se Bilaga 6 och Bilaga 9. Rapporteringsgränsen underskrider 

ämnenas nivågränsvärden och de flesta ämnens RfC- och RISKInh-värden. För 1,2-

dikloretan underskrider dock RISKInh-värdet (0,0036 mg/m3) rapporteringsgränsen 

för porluftproven (0,0083 mg/m3) och för inomhusluftproven (0,0056 mg/m3). För 
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tetraklormetan underskrider RfC-värdet (0,0061 mg/m3) rapporteringsgränsen för 

porluft.  

10. Riskbedömning 

10.1 MIFO-klassning 

10.1.1 Föroreningarnas farlighet 
Av de föroreningar som påträffats över Naturvårdsverkets generella riktvärden i 

föreliggande undersökning klassas kadmium och PAH som föroreningar med en 

mycket hög farliget enligt MIFO (Naturvårdsverket, 1999). Alifatiska kolväten 

bedöms ha en måttlig farlighet. 

 

Av potentiella föroreningar har eldningsolja en hög farlighet. Tidigare har 

föroreningar av eldningsolja konstaterats och sanerats, men föroreningar i berget 

kan dock finnas kvar. I de verksamheter som funnits på platsen historiskt har 

även olika lösningsmedel hanterats vilka också har en hög farlighet. Klorerade 

lösningsmedel, som påträffats i Myrens industriområde och eventuellt riskerar att 

spridas mot Sardinen 1 m.fl., har en mycket hög farlighet enligt MIFO.  

10.1.2 Föroreningsnivå 
 

Byggnader och anläggningar 

Inga halter av klorerade alifater har uppmätts över rapporteringsgränsen i vare sig 

porluft eller i inomhusluft. För 1,2-dikloretan och tetraklormetan överskrider 

laboratoriets rapporteringsgräns RISKInh-värdet och RfC-värdet för respektive 

ämne. Det betyder att halter av dessa ämnen teoretiskt skulle kunna överskrida 

RISK/RfC-värdena om rapporteringsgränsen hade varit lägre. Det bedöms dock 

som osannolikt eftersom inga andra klorerade alifater har uppmätts över 

rapporteringsgränsen.  

 

Ingen provtagning av byggnadsmaterial har gjorts vilket gör att en bedömning av 

föroreningsnivån totalt i byggnader inte kan göras. Avseende påverkan på 

inomhusluften blir dock bedömningen av föroreningsnivå liten enligt MIFO.  

 

Mark 

Asfaltanalyserna visar att asfalten endast innehåller låga halter av PAH. I jorden 

motsvarar halten av cancerogena PAH ett mycket allvarligt tillstånd enligt MIFO i 

två punkter (R1801 0,5-1 m u my och R1803 0,05-0,8 m u my) och ett måttligt 

allvarligt tillstånd i en punkt (R1801 2,0-2,5 m u my). Halterna av alifater >C16-

C35 i punkt R1803 (0,05-0,8 m u my) och kadmium i R1808 (0,05-0,4 m u my) 

motsvarar ett måttligt allvarligt tillstånd. Övriga ämnen och provpunkter 

motsvarar ett mindre allvarligt tillstånd. 
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Halterna av PAH och kadmium indikerar vidare trolig påverkan från punktkälla 

enligt indelning av avvikelse från jämförvärden i MIFO (Jämförvärdet är 90:e 

percentilen av Naturvårdsverkets tätortsprovtagning). Det är dock inte säkert att 

föroreningarnas ursprung är från en punktkälla inom området utan de kan också 

tillförts platsen i samband med utfyllnad av området.  

 

Enligt MIFO ska bedömningen av föroreningsnivå vara en sammanvägning av 

tillstånd, avvikelse från jämförvärde, mängd föroreningar och volym förorenade 

massor. Då endast en mindre del av proverna har uppvisat förhöjda halter 

bedöms mängden föroreningar och volymen förorenade massor vara liten-måttlig 

enligt MIFO. Sammantaget bedöms föroreningsnivån i mark som måttlig.  

 

Grundvatten 

Inget grundvatten kunde provtas vid föreliggande undersökning. Tidigare har en 

oljeförorening sanerats efter läckage från en gammal markförlagd oljecistern. Vid 

saneringen kunde oljeförorenat grundvatten observeras som trängde upp ur 

sprickor i berggrunden. Denna förorening sanerades endast på ytan och 

oljeförorenat grundvatten kan därför finnas kvar i sprickor i berget. Föroreningar 

bedöms potentiellt kunna finnas kvar lokalt vid platsen för den f.d. markförlagda 

cisternen samt i eventuell spridning mot söder enligt utförd höjdmätning.  

 

I varken porluft eller jord påvisades några halter av klorerade alifater över 

rapporteringsgränsen vilket tyder på att det inte finns någon föroreningskälla eller 

påverkan från den konstaterade föroreningen i Myrens industriområde. 

Sammantaget uppskattas föroreningsnivån i grundvatten som måttlig.  

 

Ytvatten och sediment 

Ingen provtagning av ytvatten eller sediment har utförts vid denna undersökning. 

Byggnaden är ansluten till Strömstads VA-system men det är okänt om så har 

varit även historiskt eller om avloppsvatten tidigare kan ha avletts till 

Strömstadsfjorden. Nuvarande dagvattensystem avleds f.n. till hamnbassängen. 

Eventuella halter som tillförts ytvattnet har dock spätts ut och innebär inte någon 

risk i dagsläget. Eventuellt kan föroreningar ha ackumulerats i sediment, det går 

dock inte att uppskatta föroreningsnivån i sediment då provtagningar inte har 

utförts.    

10.1.3 Spridningsförutsättningar 

Spridningsförutsättningar från till byggnad/anläggning är svår att bedöma då 

ingen fullständig genomgång av byggnaden har gjorts. På de platser som besöktes 

i källarvåningen bestod golvet av klinker eller betong. Inga särskilda spår av 

skador eller föroreningar syntes. I den del av byggnaden som byggdes ovan 

oljecisternen som hade läckt, har åtgärder vidtagits mot inträngning av 

gaser/ångor. Bedömningen är osäker och ska göras enligt ett troligt men dåligt fall 

enligt MIFO. Spridningsförutsättningarna bedöms som måttliga från/till 

byggnaden.  
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Enligt utförd undersökning består jorden i området till största delen av 

fyllnadsmassor av sten, grus och sand. Marken lutar mot havet och det 

förekommer ledningssystem som kan underlätta spridning av föroreningar. 

Området är dock asfalterat vilket motverkar infiltration av vatten och minskar 

därigenom eventuellt spridning av föroreningar. Avståndet till havet är mycket 

kort, ca 25-50 m.  

 

Sammantaget bedöms dock spridningsförutsättningarna enligt MIFO som stora i 

mark och grundvatten samt som mycket stora till ytvatten. I ytvatten bedöms 

spridningsförutsättningarna vara små då utspädningen gör att eventuella halter 

inte innebär någon risk. I sedimenten bedöms spridningsförutsättningarna 

potentiellt kunna vara stora pga. förekommande båttrafik.   

10.1.4 Känslighet och skyddsvärde 
Yrkesverksamma och besökande på platsen bedöms endast riskera att exponeras 

för föroreningar i liten utsträckning. Enligt SGU finns inget större 

grundvattenmagasin i jordlager, inga dricksvattenbrunnar och mindre goda 

uttagsmöjligheter i urberg. Vattenförsörjningen är kopplad till det kommunala 

nätet. Känsligheten för människor enligt MIFO bedöms därför som måttlig i 

avseende byggnad/anläggning och mark/grundvatten. Det finns ingen känd 

badplats i närheten där människor potentiellt skulle kunna exponeras för 

eventuella föroreningar i ytvatten/sediment. Känsligheten i ytvatten/sediment 

bedöms därmed som liten.  

 

Det finns inga särskilt utpekade naturvärden, arter eller ekosystem på platsen. 

Området är till största delen bebyggd eller asfalterad. Skyddsvärdet för miljön i 

avseende mark och grundvatten bedöms därmed som litet. Strömstadsfjorden är 

en vattenförekomst som är statusklassad av Vatteninformationssystem Sverige 

((VISS), 2018). Strömstadsfjorden har för närvarande måttlig ekologisk status och 

uppnår inte god kemisk status. Samtidigt finns kvalitetskrav att uppnå god 

ekologisk och kemisk status. Skyddsvärdet för miljö bedöms därför som stort i 

avseende ytvatten och sediment.  

10.1.5 Samlad riskbedömning 
I Figur 20 illusteras de bedömningar som gjorts avseende föroreningarnas, 

farlighet, föroreningsnivå, spridningsförutsättningar samt känslighet och 

skyddsvärde i ett riskklassningsdiagram. Diagrammet används som hjälp vid 

riskklassningen.  

 

Undersökningen har inte påvisat halter i jord som överstiger Naturvårdsverkets 

generella riktvärden för en mindre känslig markanvändning, MKM, vilka bedöms 

vara tillämpliga för dagens och framtidens markanvändning. Det går dock inte att 

utesluta att det kan förekomma halter över MKM i andra delar av området. I några 

punkter har föroreningar påträffats över KM, men det finns inga planer på en 

markanvändning som innebär bostadsbebyggelse på platsen. Risken för 

exponering för föroreningar i mark är i dagsläget mycket liten. Vid grävarbeten, 
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om-/nybyggnader på fastigheten kan dock exponeringsrisken komma att öka om 

föroreningar i mark friläggs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 20. Riskklassningsdiagram med överblick av bedömningar av 
föroreningarnas farlighet, föroreningsnivå, spridningsförutsättningar samt 
känslighet och skyddsvärde. 

 

I porluft i mark och i inomhusluft har inga halter av klorerade alifater påträffats 

över laboratoriets rapporteringsgräns. Att inga halter av klorerade alifater har 

påvisats i varken porluft, inomhusluft eller jord tyder på att det inte finns någon 

sådan föroreningskälla ytligt inom området. Om spridning från den konstaterade 

föroreningen inom Myrens industriområde har skett mot Sardinen 1 finns en 

eventuell förorening i sprickor djupare ned i berg.  

 

Pga. tunna jordlager ovan berg kunde inga grundvattenprover tas ut för analys, 

vilket innebär en osäkerhet gällande föroreningssituationen i grundvatten. Det 

finns troligen en restförorening av eldningsolja (från den f.d. markförlagda 

cisternen) i sprickor i berg inom området. Grundvatten inom området tas dock 

inte ut för dricksvatten då fastigheten är ansluten till det kommunala nätet, vilket 

gör att det inte finns någon exponeringsrisk från grundvattnet. 

 

Strömstadsfjorden har stort skyddsvärde som vattenförekomst och ligger inom 

avrinningsområdet för fastigheten och kan därigenom potentiellt påverkas av 

föroreningar som sprids från fastigheten. Risken för påverkan på 

vattenförekomstens status bedöms dock som liten.  
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Sammantaget får området riskklass 3, måttlig risk enligt MIFO, och innebär att 

några ytterligare undersökningar i dagsläget inte är nödvändiga.  

11. Slutsatser och rekommendationer 

I dagsläget finns inget behov av ytterligare undersökning av förorenings-

situationen inom området. Om det i framtiden kommer ske grävarbeten, om- och 

nybyggnationer så att jord friläggs bör man vara observant på synintryck och 

lukter som kan indikera förekomst av föroreningar. Det går inte att utesluta att 

det kan förekomma halter av föroreningar över MKM inom området och om 

grävarbeten/schaktning av jord m.m. kommer ske i framtiden bör jord och 

eventuellt grundvatten i aktuella områden kontrolleras genom provtagning. Detta 

för att bedöma om jorden kan återanvändas eller om den behöver åtgärdas och 

omhändertas vid godkänd mottagningsanläggning. Den som bidrar till en föro-

reningsskada enligt 10 kap. Miljöbalken, t.ex. genom att en förorening sprids eller 

exponeras, kan få ett ansvar att utföra eller bekosta de avhjälpandeåtgärder som 

behövs för att förhindra eller förebygga olägenheter för människor och miljön.   

 

Asfalten bedöms vara fri från stenkolstjära och kan återanvändas inom trafik-

projekt, i slitlager och det finns inget krav på redovisning av utläggningsplats. 

Restriktioner kan dock förekomma i känsliga områden, kontakta i sådant fall 

miljöförvaltningen vid kommunen för samråd. 
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R1806

R1805
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Meter

Benämning X_Sweref_9 Y_Sweref_9 Inmätt
R1801 102207,148502 6535347,34833 Ja
R1801 102207,148502 6535347,34833 Ja
R1802 102220,567922 6535359,55431 Ja
R1803 102237,887312 6535358,07088 Ja
R1804 102254,333688 6535344,43992 Ja
R1804 102254,333688 6535344,43992 Ja
R1805 102267,450261 6535324,7923 Ja
R1806 102282,772074 6535288,40162 Ja
R1807 102298,59707 6535275,79206 Ja
R1808 102314,134123 6535265,0463 Ja
R1808 102314,134123 6535265,0463 Ja
R1809 102226,004481 6535319,51064 Nej
R1811 102267,898133 6535286,78123 Nej
R1812 102246,172107 6535299,73125 Nej
R1813 102235,05304 6535320,0523 Nej
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Bilaga 2

MIFO 1 och 2, Sardinen 1, Strömstad

1320038025

Fältprotokoll Jord

Provtagningsdatum: 20-21 november 2018

Provtagningsförhållande: Ca 2-4 ºC, vindstilla, molnigt

Provpunkt Markyta Djup         

(m u my)

Jordart* VOC 

(PPM)

Laboratorie-      

analys

Kommentar

R1801 Asfalt 0-0,05

0,05-0,5 Fsagr 0,9

0,5-1,0 Fsagrmu 0,6 X Små tegelbitar

1,0-1,5 Fsagr 0,8

1,5-2,0 Fsagr 1,0

2,0-2,5 Fsagr 1,3 X Fuktigt (gv?), stopp berg 2,5 m

R1802 Asfalt 0-0,05 X Gult med asfaltspray

0,05-0,7 Fgrsa 1,1 X Små tegelbitar, stopp berg 0,7 m

R1803 Asfalt 0-0,05

0,05-0,8 Fgrsa 0,8 X Små tegelbitar, stopp berg 0,8 m

R1804 Asfalt 0-0,05

0,05-0,3 Fsamull 1,1 X Små tegelbitar, mull

0,3-0,75 saMn 1,2 X Ljust material, morän?, stopp berg 0,75 m

R1805 Asfalt 0-0,05 X Gult med asfaltspray

0,05-0,4 Fgrsa 1,5 X Stopp berg 0,4 m

R1806 Asfalt 0-0,05 X Gult med asfaltspray

0,05-0,3 Fstgrsa - X Stopp berg 0,3 m

R1807 Asfalt 0-0,05

0,05-0,6 Fstgrsa 2,1 X
Grovt material, mkt faller av skruv, stopp 

berg 0,6 m

R1808 Asfalt 0-0,05

0,05-0,4 Fstgrsa 2,4 X Grovt material, mkt faller av skruv

0,4-0,6 Fstgrsa - Grovt material, mkt faller av skruv

0,6-0,9 Fstgrsa 2,2 X
Grovt material, mkt faller av skruv, stopp 

berg 0,9 m

*jordarter enligt SGF beteckningssystem version 2001:2

Understiger Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM)

Överstiger Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM)

Överstiger Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM)

Ramböll Sverige
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MIFO 1 och 2, Sardinen 1, Strömstad
1320038025

Fältprotokoll - Luft

Inomhusluft:

R1813 2018-12-04 1,5 - - - - - - 09.43 180 0,2 36 Analys R1813

R1812 2018-12-04 1 - - - - - - 09.51 180 0,2 36 Analys R1812

Porluft:

R1809 2018-12-04 Asfalt 0,66 0,60 10.32 20 0,2 4 10.55 120 0,2 24 Analys R1809

R1810 2018-12-04 Gräs 0,72 - - - - - - - - -

R1811 2018-12-04 Asfalt 0,75 0,70 11.36 20 0,2 4 11.57 120 0,2 24 Analys R1811

Pumptid 
(min)

Flöde 
(l/min)

Total 
volym (l) KommentarStart (kl) Pumptid 

(min)
Flöde 
(l/min)

Total 
volym (l) Start (kl)

Etablering Förpumpning Provtagning

Mät-punkt Datum Höjd över 
golv (m)

Djup 
borrhål (m 

u my)

Djup 
rörspets 
(m u my)

Total 
volym (l)

Pumptid 
(min)

Förpumpning Provtagning

Mät-punkt Datum Markyta
Djup 

borrhål (m 
u my)

Djup 
rörspets 
(m u my)

Start (kl)

Etablering

Flöde 
(l/min) KommentarStart (kl) Flöde 

(l/min)
Total 

volym (l)
Pumptid 

(min)

Ramböll Sverige
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MIFO 1 2, Sardinen 1, Strömstad
1320038025

Sammanställning av analysresultat för metaller och organiska kolväten inkl. klorerade alifater i jord

KM
1

MKM
1 R1801 R1801 R1802 R1803 R1804 R1804 R1805 R1806 R1807 R1808 R1808 

Provtagningsdjup från ytan (m) 0,5-1,0 2,0-2,5 0,05-0,7 0,05-0,8 0,05-0,3 0,3-0,75 0,05-0,4 0,05-0,3 0,05-0,6 0,05-0,4 0,6-0,9

Provtagningsdatum 2018-11-20 2018-11-20 2018-11-21 2018-11-21 2018-11-20 2018-11-20 2018-11-20 2018-11-20 2018-11-20 2018-11-20 2018-11-20

Metaller

Torrsubstans, TS % 91,7 88,4 96,6 96,1 92,7 94,5 97,1 94,3 96,8 96,3 96,5

Arsenik, As mg/kg TS 10 25 1,8 2,02 0,597 <0,5 1,91 0,756 9,1 2,06 <0,5 <0,5 <0,5

Barium, Ba mg/kg TS 200 300 30,4 25 21,4 17,6 18,5 14,1 21,4 58,1 28 39 58,2
Kadmium, Cd mg/kg TS 0,8 12 0,154 0,54 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,133 0,253 <0,1 1,76 0,333

Kobolt, Co mg/kg TS 15 35 3,45 3,17 3,99 2,86 2,7 3,88 4,1 6,01 4,75 4,76 7,08

Krom, Cr mg/kg TS 80 150 8,57 9,46 9,76 4,75 8,24 8,45 10,1 14,9 14,6 14,4 22,8

Koppar, Cu mg/kg TS 80 200 21,8 12 17,1 11,3 8,12 7,46 14,5 19,5 18,8 20,6 27,3

Kvicksilver, Hg mg/kg TS 0,25 2,5 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Nickel, Ni mg/kg TS 40 120 5,62 5,45 5,92 3,55 4,35 5,44 5,92 7,87 8,24 8,65 12,3

Bly, Pb mg/kg TS 50 400 24,5 15,9 8,04 3,84 7,76 6,49 8,7 6,42 5,03 5,02 5,32

Vanadin, V mg/kg TS 100 200 13,2 11,7 13,6 9,34 15,3 14 12,2 24,5 17,4 18,4 27,4

Zink, Zn mg/kg TS 250 500 70,1 57,4 32,6 28,7 32,3 36,6 79,8 67,6 44,5 49,7 61,1

Alifater

Torrsubstans, TS % 91,9 88,4 96,7 96 92 94,3 96,8 93,7 95,6 96,6 96,3

Alifater >C5-C8 mg/kg TS 25 150 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

Alifater >C8-C10 mg/kg TS 25 120 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

Alifater >C10-C12 mg/kg TS 100 500 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

Alifater >C12-C16 mg/kg TS 100 500 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

Alifater >C5-C16 mg/kg TS 100 500 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30

Alifater >C16-C35 mg/kg TS 100 1 000 <20 <20 78 110 23 <20 <20 <20 49 <20 43

Aromater

Torrsubstans, TS % 91,9 88,4 96,7 96 92 94,3 96,8 93,7 95,6 96,6 96,3

Aromater >C8-C10 mg/kg TS 10 50 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Aromater >C10-C16 mg/kg TS 3 15 1,1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Aromater >C16-C35 mg/kg TS 10 30 1,2 <1 <1 1,1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

BTEX

Torrsubstans, TS % 91,9 88,4 96,7 96 92 94,3 96,8 93,7 95,6 96,6 96,3

Bensen mg/kg TS 0,012 0,04 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Toulen mg/kg TS 10 40 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Etylbensen mg/kg TS 10 50 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

m,p-xylen mg/kg TS 10 50 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

o-xylen mg/kg TS 10 50 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Xylener, summa mg/kg TS - - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

TEX, summa mg/kg TS - - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

PAH

Torrsubstans, TS % 91,9 88,4 96,7 96 92 94,3 96,8 93,7 95,6 96,6 96,3

Naftalen mg/kg TS - - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Acenaftylen mg/kg TS - - 0,27 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Acenaften mg/kg TS - - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Fluoren mg/kg TS - - 0,14 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Fenantren mg/kg TS - - 0,5 0,13 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Antracen mg/kg TS - - 0,59 0,15 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Fluoranten mg/kg TS - - 1,3 0,37 <0,1 0,82 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Pyren mg/kg TS - - 1 0,3 <0,1 0,92 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Bens(a)antracen mg/kg TS - - 0,67 0,15 0,084 0,81 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08

Krysen mg/kg TS - - 0,81 0,21 0,084 0,67 0,11 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08

Benso(b)fluoranten mg/kg TS - - 0,61 0,16 0,098 0,75 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08

Benzo(k)fluoranten mg/kg TS - - 0,24 0,1 <0,08 0,29 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08

Benzo(a)pyren mg/kg TS - - 0,53 0,1 <0,08 0,59 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08

Dibens(a.h)antracen mg/kg TS - - <0,08 <0,08 <0,08 0,11 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08

Benso(g.h.i)perylen mg/kg TS - - 0,36 0,1 <0,1 0,31 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Indeno(1.2.3.cd)pyren mg/kg TS - - 0,32 <0,08 <0,08 0,28 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08

Metylpyrener/metylfluorantener mg/kg TS - - <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Metylkrysener/metylbens(a)antracener mg/kg TS - - <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

PAH, summa cancerogena mg/kg TS - - 3,2 0,72 0,27 3,5 0,11 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3

PAH, summa övriga mg/kg TS - - 4,2 1,1 <0,5 2,1 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

PAH, summa 16 mg/kg TS - - 7,3 1,8 <1,5 5,6 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5

PAH, summa L mg/kg TS 3 15 0,27 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15

PAH, summa M mg/kg TS 3,5 20 3,5 0,95 <0,25 1,7 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25

PAH, summa H mg/kg TS 1 10 3,5 0,82 0,27 3,8 0,11 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3

Klorerade alifater

Torrsubstans, TS % 92,9 89,6 96,9 96,3 92,8 94,9 96,9 94,7 96 94,6 97,9

Diklormetan mg/kg TS 0,08 0,25 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080

1,1dikloretan mg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

1,2dikloretan mg/kg TS 0,02 0,06 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

1,2diklorpropan mg/kg TS <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

Triklormetan mg/kg TS 0,4 1,2 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030

Tetraklormetan mg/kg TS 0,08 0,35 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

1,1,1trikloretan mg/kg TS 5 30 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

1,1,2trikloretan mg/kg TS <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040

cis1,2dikloreten mg/kg TS <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020

trans1,2dikloreten mg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Trikloreten mg/kg TS 0,2 0,6 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Tetrakloreten mg/kg TS 0,4 1,2 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020

1,1dikloreten mg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Vinylklorid mg/kg TS <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

1
Naturvårdsverket, Rapport 5976, Riktvärden för förorenad mark, Modellbeskrivning och vägledning
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MIFO 1 och 2, Sardinen 1, Strömstad
1320038025

Sammanställning av analysresultat för PAH i asfalt 

Provtagningsdatum: 2018-04-09

R1802 R1805 R1806

Tjocklek asfalt (m) 0-0,05 0-0,05 0-0,05

Provtagningsdatum 2018-11-21 2018-11-20 2018-11-20
Indikation vid sprayning Svag Svag Svag

PAH Enhet

Naftalen mg/kg TS 0,27 0,17 <0.10
Acenaftylen mg/kg TS <0.10 <0.10 <0.10
Acenaften mg/kg TS <0.020 <0.020 <0.020
Fluoren mg/kg TS 0,022 <0.020 <0.020
Fenantren mg/kg TS 0,056 0,224 0,133
Antracen mg/kg TS 0,04 0,092 0,05
Fluoranten mg/kg TS 0,079 0,068 0,059
Pyren mg/kg TS 0,111 0,189 0,124
Bens(a)antracen mg/kg TS 0,139 0,259 0,149
Krysen mg/kg TS 0,068 0,144 0,079
Benso(b)fluoranten mg/kg TS 0,342 0,689 0,421
Benzo(k)fluoranten mg/kg TS 0,043 0,08 0,048
Benzo(a)pyren mg/kg TS 0,236 0,404 0,237
Dibens(a.h)antracen mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010
Benso(g.h.i)perylen mg/kg TS 0,088 0,135 0,127
Indeno(1.2.3.cd)pyren mg/kg TS <0.030 <0.030 <0.030
Sum 16- EPA PAH mg/kg TS 1,5 2,5 1,4
Sum of cancerogena PAH mg/kg TS 0,83 1,6 0,93
Sum PAH övriga mg/kg TS 0,67 0,88 0,49
PAH, summa L mg/kg TS 0,27 0,17 <0.11
PAH, summa M mg/kg TS 0,31 0,57 0,37
PAH, summa H mg/kg TS 0,92 1,7 1,1

Innehåll av PAH-16
*1 

Bedöms vara fri från stenkolstjära <70

Bedöms innehålla stenkolstjära, 70-1000

kan få återanvändas

Bedöms som farligt avfall, >1000

får ej återanvändas

1 
Hantera asfalt och tjärasfalt, Faktablad Miljöförvaltningen Göteborgs Stad
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MIFO 1 och 2, Sardinen 1, Strömstad
1320038025

Sammanställning av analysresultat för klorerade alifater i porluft i mark och i inomhusluft 

RISK RfC NGV R1809 R1811 R1812 R1813

Provtagningsdatum 2018-12-04 2018-12-04 2018-12-04 2018-12-04

Luftvolym liter 24 24 36 36

Klorerade alifater

1,1-dikloreten mg/m3 - - 8 <0.0083 <0.0083 <0.0056 <0.0056

diklormetan mg/m3 0,05 - 120 <0.0083 <0.0083 <0.0056 <0.0056

trans-1,2-dikloreten mg/m3 - - - <0.0083 <0.0083 <0.0056 <0.0056
cis-1,2-dikloreten mg/m3 - - - <0.0083 <0.0083 <0.0056 <0.0056

triklormetan mg/m3 - 0,14 - <0.0083 <0.0083 <0.0056 <0.0056

1,1-dikloretan mg/m3 - - 412 <0.0083 <0.0083 <0.0056 <0.0056

1,2-dikloretan mg/m3 0,0036 - 4 <0.0083 <0.0083 <0.0056 <0.0056

1,1,1-trikloretan mg/m3 - 0,8 300 <0.0083 <0.0083 <0.0056 <0.0056

1,1,2-trikloretan mg/m3 - - - <0.0083 <0.0083 <0.0056 <0.0056

tetraklormetan mg/m3 0,0061 - <0.0083 <0.0083 <0.0056 <0.0056

trikloreten mg/m3 0,023 - - <0.0083 <0.0083 <0.0056 <0.0056

tetrakloreten mg/m3 - 0,2 70 <0.0083 <0.0083 <0.0056 <0.0056

1,2-diklorpropan mg/m3 - - 54 <0.0083 <0.0083 <0.0056 <0.0056

vinylklorid mg/m3 - - 2,5 <0.0083 <0.0083 <0.0056 <0.0056

RISK- och RfC-värden: Naturvårdsverket, Rapport 5976, Riktvärden för förorenad mark, Modellbeskrivning och vägledning

NGV-värden: Arbetsmiljöverket, AFS 2018:1, Hygieniska gränsvärden
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Ankomstdatum 2018-11-23 Ramböll Sverige AB
Utfärdad 2018-11-28 Fredrik Svanberg

Vädursgatan 6, Box 5343
40227 Göteborg
Sweden

Projekt Sardinen 1
Bestnr 1320038025

Analys av fast prov

Er beteckning R1801
0.5-1.0

Provtagare Fredrik Svanberg
Provtagningsdatum 2018-11-20

Labnummer O11078090
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
TS_105°C 91.9 % 1 O COTR
alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 2 J LISO
alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 2 J NIVE
alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 2 J NIVE
alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 2 J NIVE
alifater >C5-C16 * <30 mg/kg TS 2 N NIVE
alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 2 J NIVE
aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 2 J NIVE
aromater >C10-C16 1.1 mg/kg TS 2 J NIVE
metylpyrener/metylfluorantener * <1 mg/kg TS 2 N NIVE
metylkrysener/metylbens(a)antracener * <1 mg/kg TS 2 N NIVE
aromater >C16-C35 1.2 mg/kg TS 2 J NIVE
bensen <0.01 mg/kg TS 2 J LISO
toluen <0.05 mg/kg TS 2 J LISO
etylbensen <0.05 mg/kg TS 2 J LISO
m,p-xylen <0.05 mg/kg TS 2 J LISO
o-xylen <0.05 mg/kg TS 2 J LISO
xylener, summa * <0.05 mg/kg TS 2 N LISO
TEX, summa * <0.1 mg/kg TS 2 N LISO
naftalen <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
acenaftylen 0.27 0.068 mg/kg TS 2 J NIVE
acenaften <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
fluoren 0.14 0.035 mg/kg TS 2 J NIVE
fenantren 0.50 0.14 mg/kg TS 2 J NIVE
antracen 0.59 0.15 mg/kg TS 2 J NIVE
fluoranten 1.3 0.34 mg/kg TS 2 J NIVE
pyren 1.0 0.27 mg/kg TS 2 J NIVE
bens(a)antracen 0.67 0.17 mg/kg TS 2 J NIVE
krysen 0.81 0.20 mg/kg TS 2 J NIVE
bens(b)fluoranten 0.61 0.16 mg/kg TS 2 J NIVE
bens(k)fluoranten 0.24 0.060 mg/kg TS 2 J NIVE
bens(a)pyren 0.53 0.14 mg/kg TS 2 J NIVE
dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 2 J NIVE
benso(ghi)perylen 0.36 0.097 mg/kg TS 2 J NIVE
indeno(123cd)pyren 0.32 0.096 mg/kg TS 2 J NIVE
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Er beteckning R1801
0.5-1.0

Provtagare Fredrik Svanberg
Provtagningsdatum 2018-11-20

Labnummer O11078090
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
PAH, summa 16 7.3 mg/kg TS 2 D NIVE
PAH, summa cancerogena * 3.2 mg/kg TS 2 N NIVE
PAH, summa övriga * 4.2 mg/kg TS 2 N NIVE
PAH, summa L * 0.27 mg/kg TS 2 N NIVE
PAH, summa M * 3.5 mg/kg TS 2 N NIVE
PAH, summa H * 3.5 mg/kg TS 2 N NIVE

   Sture Grägg
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Er beteckning R1801
2.0-2.5

Provtagare Fredrik Svanberg
Provtagningsdatum 2018-11-20

Labnummer O11078091
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
TS_105°C 88.4 % 1 O COTR
alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 2 J LISO
alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 2 J NIVE
alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 2 J NIVE
alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 2 J NIVE
alifater >C5-C16 * <30 mg/kg TS 2 N NIVE
alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 2 J NIVE
aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 2 J NIVE
aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 2 J NIVE
metylpyrener/metylfluorantener * <1 mg/kg TS 2 N NIVE
metylkrysener/metylbens(a)antracener * <1 mg/kg TS 2 N NIVE
aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS 2 J NIVE
bensen <0.01 mg/kg TS 2 J LISO
toluen <0.05 mg/kg TS 2 J LISO
etylbensen <0.05 mg/kg TS 2 J LISO
m,p-xylen <0.05 mg/kg TS 2 J LISO
o-xylen <0.05 mg/kg TS 2 J LISO
xylener, summa * <0.05 mg/kg TS 2 N LISO
TEX, summa * <0.1 mg/kg TS 2 N LISO
naftalen <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
acenaftylen <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
acenaften <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
fluoren <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
fenantren 0.13 0.035 mg/kg TS 2 J NIVE
antracen 0.15 0.038 mg/kg TS 2 J NIVE
fluoranten 0.37 0.096 mg/kg TS 2 J NIVE
pyren 0.30 0.081 mg/kg TS 2 J NIVE
bens(a)antracen 0.15 0.039 mg/kg TS 2 J NIVE
krysen 0.21 0.053 mg/kg TS 2 J NIVE
bens(b)fluoranten 0.16 0.042 mg/kg TS 2 J NIVE
bens(k)fluoranten 0.10 0.025 mg/kg TS 2 J NIVE
bens(a)pyren 0.10 0.027 mg/kg TS 2 J NIVE
dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 2 J NIVE
benso(ghi)perylen 0.10 0.027 mg/kg TS 2 J NIVE
indeno(123cd)pyren <0.08 mg/kg TS 2 J NIVE
PAH, summa 16 1.8 mg/kg TS 2 D NIVE
PAH, summa cancerogena * 0.72 mg/kg TS 2 N NIVE
PAH, summa övriga * 1.1 mg/kg TS 2 N NIVE
PAH, summa L * <0.15 mg/kg TS 2 N NIVE
PAH, summa M * 0.95 mg/kg TS 2 N NIVE
PAH, summa H * 0.82 mg/kg TS 2 N NIVE
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Er beteckning R1804
0.05-0.3

Provtagare Fredrik Svanberg
Provtagningsdatum 2018-11-20

Labnummer O11078092
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
TS_105°C 92.0 % 1 O COTR
alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 2 J LISO
alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 2 J NIVE
alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 2 J NIVE
alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 2 J NIVE
alifater >C5-C16 * <30 mg/kg TS 2 N NIVE
alifater >C16-C35 23 mg/kg TS 2 J NIVE
aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 2 J NIVE
aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 2 J NIVE
metylpyrener/metylfluorantener * <1 mg/kg TS 2 N NIVE
metylkrysener/metylbens(a)antracener * <1 mg/kg TS 2 N NIVE
aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS 2 J NIVE
bensen <0.01 mg/kg TS 2 J LISO
toluen <0.05 mg/kg TS 2 J LISO
etylbensen <0.05 mg/kg TS 2 J LISO
m,p-xylen <0.05 mg/kg TS 2 J LISO
o-xylen <0.05 mg/kg TS 2 J LISO
xylener, summa * <0.05 mg/kg TS 2 N LISO
TEX, summa * <0.1 mg/kg TS 2 N LISO
naftalen <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
acenaftylen <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
acenaften <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
fluoren <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
fenantren <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
antracen <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
fluoranten <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
pyren <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
bens(a)antracen <0.08 mg/kg TS 2 J NIVE
krysen 0.11 0.028 mg/kg TS 2 J NIVE
bens(b)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 J NIVE
bens(k)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 J NIVE
bens(a)pyren <0.08 mg/kg TS 2 J NIVE
dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 2 J NIVE
benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
indeno(123cd)pyren <0.08 mg/kg TS 2 J NIVE
PAH, summa 16 <1.5 mg/kg TS 2 D NIVE
PAH, summa cancerogena * 0.11 mg/kg TS 2 N NIVE
PAH, summa övriga * <0.5 mg/kg TS 2 N NIVE
PAH, summa L * <0.15 mg/kg TS 2 N NIVE
PAH, summa M * <0.25 mg/kg TS 2 N NIVE
PAH, summa H * 0.11 mg/kg TS 2 N NIVE
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Er beteckning R1804
0.3-0.75

Provtagare Fredrik Svanberg
Provtagningsdatum 2018-11-20

Labnummer O11078093
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign
TS_105°C 94.3 % 1 O COTR
alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 2 J LISO
alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 2 J NIVE
alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 2 J NIVE
alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 2 J NIVE
alifater >C5-C16 * <30 mg/kg TS 2 N NIVE
alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 2 J NIVE
aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 2 J NIVE
aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 2 J NIVE
metylpyrener/metylfluorantener * <1 mg/kg TS 2 N NIVE
metylkrysener/metylbens(a)antracener * <1 mg/kg TS 2 N NIVE
aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS 2 J NIVE
bensen <0.01 mg/kg TS 2 J LISO
toluen <0.05 mg/kg TS 2 J LISO
etylbensen <0.05 mg/kg TS 2 J LISO
m,p-xylen <0.05 mg/kg TS 2 J LISO
o-xylen <0.05 mg/kg TS 2 J LISO
xylener, summa * <0.05 mg/kg TS 2 N LISO
TEX, summa * <0.1 mg/kg TS 2 N LISO
naftalen <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
acenaftylen <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
acenaften <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
fluoren <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
fenantren <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
antracen <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
fluoranten <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
pyren <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
bens(a)antracen <0.08 mg/kg TS 2 J NIVE
krysen <0.08 mg/kg TS 2 J NIVE
bens(b)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 J NIVE
bens(k)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 J NIVE
bens(a)pyren <0.08 mg/kg TS 2 J NIVE
dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 2 J NIVE
benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
indeno(123cd)pyren <0.08 mg/kg TS 2 J NIVE
PAH, summa 16 <1.5 mg/kg TS 2 D NIVE
PAH, summa cancerogena * <0.3 mg/kg TS 2 N NIVE
PAH, summa övriga * <0.5 mg/kg TS 2 N NIVE
PAH, summa L * <0.15 mg/kg TS 2 N NIVE
PAH, summa M * <0.25 mg/kg TS 2 N NIVE
PAH, summa H * <0.3 mg/kg TS 2 N NIVE
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Er beteckning R1805
0.05-0.4

Provtagare Fredrik Svanberg
Provtagningsdatum 2018-11-20

Labnummer O11078094
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign
TS_105°C 96.8 % 1 O COTR
alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 2 J LISO
alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 2 J NIVE
alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 2 J NIVE
alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 2 J NIVE
alifater >C5-C16 * <30 mg/kg TS 2 N NIVE
alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 2 J NIVE
aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 2 J NIVE
aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 2 J NIVE
metylpyrener/metylfluorantener * <1 mg/kg TS 2 N NIVE
metylkrysener/metylbens(a)antracener * <1 mg/kg TS 2 N NIVE
aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS 2 J NIVE
bensen <0.01 mg/kg TS 2 J LISO
toluen <0.05 mg/kg TS 2 J LISO
etylbensen <0.05 mg/kg TS 2 J LISO
m,p-xylen <0.05 mg/kg TS 2 J LISO
o-xylen <0.05 mg/kg TS 2 J LISO
xylener, summa * <0.05 mg/kg TS 2 N LISO
TEX, summa * <0.1 mg/kg TS 2 N LISO
naftalen <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
acenaftylen <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
acenaften <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
fluoren <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
fenantren <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
antracen <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
fluoranten <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
pyren <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
bens(a)antracen <0.08 mg/kg TS 2 J NIVE
krysen <0.08 mg/kg TS 2 J NIVE
bens(b)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 J NIVE
bens(k)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 J NIVE
bens(a)pyren <0.08 mg/kg TS 2 J NIVE
dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 2 J NIVE
benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
indeno(123cd)pyren <0.08 mg/kg TS 2 J NIVE
PAH, summa 16 <1.5 mg/kg TS 2 D NIVE
PAH, summa cancerogena * <0.3 mg/kg TS 2 N NIVE
PAH, summa övriga * <0.5 mg/kg TS 2 N NIVE
PAH, summa L * <0.15 mg/kg TS 2 N NIVE
PAH, summa M * <0.25 mg/kg TS 2 N NIVE
PAH, summa H * <0.3 mg/kg TS 2 N NIVE
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Er beteckning R1806
0.05-0.3

Provtagare Fredrik Svanberg
Provtagningsdatum 2018-11-20

Labnummer O11078095
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign
TS_105°C 93.7 % 1 O COTR
alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 2 J LISO
alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 2 J NIVE
alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 2 J NIVE
alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 2 J NIVE
alifater >C5-C16 * <30 mg/kg TS 2 N NIVE
alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 2 J NIVE
aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 2 J NIVE
aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 2 J NIVE
metylpyrener/metylfluorantener * <1 mg/kg TS 2 N NIVE
metylkrysener/metylbens(a)antracener * <1 mg/kg TS 2 N NIVE
aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS 2 J NIVE
bensen <0.01 mg/kg TS 2 J LISO
toluen <0.05 mg/kg TS 2 J LISO
etylbensen <0.05 mg/kg TS 2 J LISO
m,p-xylen <0.05 mg/kg TS 2 J LISO
o-xylen <0.05 mg/kg TS 2 J LISO
xylener, summa * <0.05 mg/kg TS 2 N LISO
TEX, summa * <0.1 mg/kg TS 2 N LISO
naftalen <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
acenaftylen <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
acenaften <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
fluoren <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
fenantren <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
antracen <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
fluoranten <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
pyren <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
bens(a)antracen <0.08 mg/kg TS 2 J NIVE
krysen <0.08 mg/kg TS 2 J NIVE
bens(b)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 J NIVE
bens(k)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 J NIVE
bens(a)pyren <0.08 mg/kg TS 2 J NIVE
dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 2 J NIVE
benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
indeno(123cd)pyren <0.08 mg/kg TS 2 J NIVE
PAH, summa 16 <1.5 mg/kg TS 2 D NIVE
PAH, summa cancerogena * <0.3 mg/kg TS 2 N NIVE
PAH, summa övriga * <0.5 mg/kg TS 2 N NIVE
PAH, summa L * <0.15 mg/kg TS 2 N NIVE
PAH, summa M * <0.25 mg/kg TS 2 N NIVE
PAH, summa H * <0.3 mg/kg TS 2 N NIVE
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Er beteckning R1807
0.05-0.6

Provtagare Fredrik Svanberg
Provtagningsdatum 2018-11-20

Labnummer O11078096
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign
TS_105°C 95.6 % 1 O COTR
alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 2 J LISO
alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 2 J NIVE
alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 2 J NIVE
alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 2 J NIVE
alifater >C5-C16 * <30 mg/kg TS 2 N NIVE
alifater >C16-C35 49 mg/kg TS 2 J NIVE
aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 2 J NIVE
aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 2 J NIVE
metylpyrener/metylfluorantener * <1 mg/kg TS 2 N NIVE
metylkrysener/metylbens(a)antracener * <1 mg/kg TS 2 N NIVE
aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS 2 J NIVE
bensen <0.01 mg/kg TS 2 J LISO
toluen <0.05 mg/kg TS 2 J LISO
etylbensen <0.05 mg/kg TS 2 J LISO
m,p-xylen <0.05 mg/kg TS 2 J LISO
o-xylen <0.05 mg/kg TS 2 J LISO
xylener, summa * <0.05 mg/kg TS 2 N LISO
TEX, summa * <0.1 mg/kg TS 2 N LISO
naftalen <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
acenaftylen <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
acenaften <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
fluoren <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
fenantren <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
antracen <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
fluoranten <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
pyren <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
bens(a)antracen <0.08 mg/kg TS 2 J NIVE
krysen <0.08 mg/kg TS 2 J NIVE
bens(b)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 J NIVE
bens(k)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 J NIVE
bens(a)pyren <0.08 mg/kg TS 2 J NIVE
dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 2 J NIVE
benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
indeno(123cd)pyren <0.08 mg/kg TS 2 J NIVE
PAH, summa 16 <1.5 mg/kg TS 2 D NIVE
PAH, summa cancerogena * <0.3 mg/kg TS 2 N NIVE
PAH, summa övriga * <0.5 mg/kg TS 2 N NIVE
PAH, summa L * <0.15 mg/kg TS 2 N NIVE
PAH, summa M * <0.25 mg/kg TS 2 N NIVE
PAH, summa H * <0.3 mg/kg TS 2 N NIVE
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Er beteckning R1808
0.05-0.4

Provtagare Fredrik Svanberg
Provtagningsdatum 2018-11-20

Labnummer O11078097
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign
TS_105°C 96.6 % 1 1 COTR
alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 2 J LISO
alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 2 J NIVE
alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 2 J NIVE
alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 2 J NIVE
alifater >C5-C16 * <30 mg/kg TS 2 N NIVE
alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 2 J NIVE
aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 2 J NIVE
aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 2 J NIVE
metylpyrener/metylfluorantener * <1 mg/kg TS 2 N NIVE
metylkrysener/metylbens(a)antracener * <1 mg/kg TS 2 N NIVE
aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS 2 J NIVE
bensen <0.01 mg/kg TS 2 J LISO
toluen <0.05 mg/kg TS 2 J LISO
etylbensen <0.05 mg/kg TS 2 J LISO
m,p-xylen <0.05 mg/kg TS 2 J LISO
o-xylen <0.05 mg/kg TS 2 J LISO
xylener, summa * <0.05 mg/kg TS 2 N LISO
TEX, summa * <0.1 mg/kg TS 2 N LISO
naftalen <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
acenaftylen <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
acenaften <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
fluoren <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
fenantren <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
antracen <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
fluoranten <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
pyren <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
bens(a)antracen <0.08 mg/kg TS 2 J NIVE
krysen <0.08 mg/kg TS 2 J NIVE
bens(b)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 J NIVE
bens(k)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 J NIVE
bens(a)pyren <0.08 mg/kg TS 2 J NIVE
dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 2 J NIVE
benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
indeno(123cd)pyren <0.08 mg/kg TS 2 J NIVE
PAH, summa 16 <1.5 mg/kg TS 2 D NIVE
PAH, summa cancerogena * <0.3 mg/kg TS 2 N NIVE
PAH, summa övriga * <0.5 mg/kg TS 2 N NIVE
PAH, summa L * <0.15 mg/kg TS 2 N NIVE
PAH, summa M * <0.25 mg/kg TS 2 N NIVE
PAH, summa H * <0.3 mg/kg TS 2 N NIVE
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Er beteckning R1808
0.6-0.9

Provtagare Fredrik Svanberg
Provtagningsdatum 2018-11-20

Labnummer O11078098
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign
TS_105°C 96.3 % 1 1 COTR
alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 2 J LISO
alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 2 J NIVE
alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 2 J NIVE
alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 2 J NIVE
alifater >C5-C16 * <30 mg/kg TS 2 N NIVE
alifater >C16-C35 43 mg/kg TS 2 J NIVE
aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 2 J NIVE
aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 2 J NIVE
metylpyrener/metylfluorantener * <1 mg/kg TS 2 N NIVE
metylkrysener/metylbens(a)antracener * <1 mg/kg TS 2 N NIVE
aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS 2 J NIVE
bensen <0.01 mg/kg TS 2 J LISO
toluen <0.05 mg/kg TS 2 J LISO
etylbensen <0.05 mg/kg TS 2 J LISO
m,p-xylen <0.05 mg/kg TS 2 J LISO
o-xylen <0.05 mg/kg TS 2 J LISO
xylener, summa * <0.05 mg/kg TS 2 N LISO
TEX, summa * <0.1 mg/kg TS 2 N LISO
naftalen <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
acenaftylen <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
acenaften <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
fluoren <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
fenantren <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
antracen <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
fluoranten <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
pyren <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
bens(a)antracen <0.08 mg/kg TS 2 J NIVE
krysen <0.08 mg/kg TS 2 J NIVE
bens(b)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 J NIVE
bens(k)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 J NIVE
bens(a)pyren <0.08 mg/kg TS 2 J NIVE
dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 2 J NIVE
benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
indeno(123cd)pyren <0.08 mg/kg TS 2 J NIVE
PAH, summa 16 <1.5 mg/kg TS 2 D NIVE
PAH, summa cancerogena * <0.3 mg/kg TS 2 N NIVE
PAH, summa övriga * <0.5 mg/kg TS 2 N NIVE
PAH, summa L * <0.15 mg/kg TS 2 N NIVE
PAH, summa M * <0.25 mg/kg TS 2 N NIVE
PAH, summa H * <0.3 mg/kg TS 2 N NIVE
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys.

Metod
1 Bestämning av torrsubstans enligt SS 028113 utg. 1

Provet torkas vid 105°C.

Mätosäkerhet (k=2): ±6%

Rev 2018-03-28

2 Paket OJ-21A
Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner
Bestämning av bensen, toluen, etylbensen och xylen (BTEX).
Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA)
* summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener.

Mätning utförs med GCMS enligt interna instruktioner TKI45a och TKI42a som är baserade på SPIMFABs
kvalitetsmanual.

PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren,
dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren.

Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen.
Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren.
Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren,
indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen.
Enligt direktiv från Naturvårdsverket oktober 2008.

Mätosäkerhet (k=2):
Alifatfraktioner: ±33-44%
Aromatfraktioner: ±29-31%
Enskilda PAH: ±25-30%
Bensen ±29% vid 0,1 mg/kg
Toluen ±22% vid 0,1 mg/kg
Etylbensen ±24% vid 0,1 mg/kg
m+p-Xylen ±25% vid 0,1 mg/kg
o-Xylen ±25% vid 0,1 mg/kg

Summorna för metylpyrener/metylfluorantener, metylkrysener/metylbens(a)antracener och alifatfraktionen >C5-C16 är
inte ackrediterade.

Rev 2018-06-12

Godkännare
COTR Cornelia Trenh

LISO Linda Söderberg

NIVE Niina Veuro

Utf1

D För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).

J För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).

N För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet

1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör).
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Utf1

SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).

O För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).

1 För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).

Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.
Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För
ytterligare information kontakta laboratoriet.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet.
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se

Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.
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Ankomstdatum 2018-11-23 Ramböll Sverige AB
Utfärdad 2018-11-28 Fredrik Svanberg

Vädursgatan 6, Box 5343
40227 Göteborg
Sweden

Projekt Sardinen 1
Bestnr 1320038025

Analys av fast prov

Er beteckning R1802
0,05-0,7

Provtagare Fredrik Svanberg
Provtagningsdatum 2018-11-21

Labnummer O11077695
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
TS_105°C 96.7 % 1 O JOHE
alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 2 J LISO
alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 2 J NIVE
alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 2 J NIVE
alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 2 J NIVE
alifater >C5-C16 * <30 mg/kg TS 2 N NIVE
alifater >C16-C35 78 mg/kg TS 2 J NIVE
aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 2 J NIVE
aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 2 J NIVE
metylpyrener/metylfluorantener * <1 mg/kg TS 2 N NIVE
metylkrysener/metylbens(a)antracener * <1 mg/kg TS 2 N NIVE
aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS 2 J NIVE
bensen <0.01 mg/kg TS 2 J LISO
toluen <0.05 mg/kg TS 2 J LISO
etylbensen <0.05 mg/kg TS 2 J LISO
m,p-xylen <0.05 mg/kg TS 2 J LISO
o-xylen <0.05 mg/kg TS 2 J LISO
xylener, summa * <0.05 mg/kg TS 2 N LISO
TEX, summa * <0.1 mg/kg TS 2 N LISO
naftalen <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
acenaftylen <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
acenaften <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
fluoren <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
fenantren <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
antracen <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
fluoranten <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
pyren <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
bens(a)antracen 0.084 0.022 mg/kg TS 2 J NIVE
krysen 0.084 0.021 mg/kg TS 2 J NIVE
bens(b)fluoranten 0.098 0.025 mg/kg TS 2 J NIVE
bens(k)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 J NIVE
bens(a)pyren <0.08 mg/kg TS 2 J NIVE
dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 2 J NIVE
benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
indeno(123cd)pyren <0.08 mg/kg TS 2 J NIVE

   Sture Grägg
2018.11.28 14:58:00

   ALS Scandinavia AB
Client Service
sture.gragg@alsglobal.com



Rapport
Sida 2 (5)

T1838014

16QPE35XZM9

__________________________________________________________________
ALS Scandinavia AB
Box 700
182 17 Danderyd
Sweden

Webb: www.alsglobal.se
E-post: info.ta@alsglobal.com
Tel: + 46 8 52 77 5200
Fax: + 46 8 768 3423

Dokumentet är godkänt och digitalt
signerat av

Er beteckning R1802
0,05-0,7

Provtagare Fredrik Svanberg
Provtagningsdatum 2018-11-21

Labnummer O11077695
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
PAH, summa 16 <1.5 mg/kg TS 2 D NIVE
PAH, summa cancerogena * 0.27 mg/kg TS 2 N NIVE
PAH, summa övriga * <0.5 mg/kg TS 2 N NIVE
PAH, summa L * <0.15 mg/kg TS 2 N NIVE
PAH, summa M * <0.25 mg/kg TS 2 N NIVE
PAH, summa H * 0.27 mg/kg TS 2 N NIVE
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Er beteckning R1803
0,05-0,8

Provtagare Fredrik Svanberg
Provtagningsdatum 2018-11-21

Labnummer O11077696
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
TS_105°C 96.0 % 1 O JOHE
alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 2 J LISO
alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 2 J NIVE
alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 2 J NIVE
alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 2 J NIVE
alifater >C5-C16 * <30 mg/kg TS 2 N NIVE
alifater >C16-C35 110 mg/kg TS 2 J NIVE
aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 2 J NIVE
aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 2 J NIVE
metylpyrener/metylfluorantener * <1 mg/kg TS 2 N NIVE
metylkrysener/metylbens(a)antracener * <1 mg/kg TS 2 N NIVE
aromater >C16-C35 1.1 mg/kg TS 2 J NIVE
bensen <0.01 mg/kg TS 2 J LISO
toluen <0.05 mg/kg TS 2 J LISO
etylbensen <0.05 mg/kg TS 2 J LISO
m,p-xylen <0.05 mg/kg TS 2 J LISO
o-xylen <0.05 mg/kg TS 2 J LISO
xylener, summa * <0.05 mg/kg TS 2 N LISO
TEX, summa * <0.1 mg/kg TS 2 N LISO
naftalen <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
acenaftylen <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
acenaften <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
fluoren <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
fenantren <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
antracen <0.1 mg/kg TS 2 J NIVE
fluoranten 0.82 0.21 mg/kg TS 2 J NIVE
pyren 0.92 0.25 mg/kg TS 2 J NIVE
bens(a)antracen 0.81 0.21 mg/kg TS 2 J NIVE
krysen 0.67 0.17 mg/kg TS 2 J NIVE
bens(b)fluoranten 0.75 0.20 mg/kg TS 2 J NIVE
bens(k)fluoranten 0.29 0.072 mg/kg TS 2 J NIVE
bens(a)pyren 0.59 0.16 mg/kg TS 2 J NIVE
dibens(ah)antracen 0.11 0.031 mg/kg TS 2 J NIVE
benso(ghi)perylen 0.31 0.084 mg/kg TS 2 J NIVE
indeno(123cd)pyren 0.28 0.084 mg/kg TS 2 J NIVE
PAH, summa 16 5.6 mg/kg TS 2 D NIVE
PAH, summa cancerogena * 3.5 mg/kg TS 2 N NIVE
PAH, summa övriga * 2.1 mg/kg TS 2 N NIVE
PAH, summa L * <0.15 mg/kg TS 2 N NIVE
PAH, summa M * 1.7 mg/kg TS 2 N NIVE
PAH, summa H * 3.8 mg/kg TS 2 N NIVE
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys.

Metod
1 Bestämning av torrsubstans enligt SS 028113 utg. 1

Provet torkas vid 105°C.

Mätosäkerhet (k=2): ±6%

Rev 2018-03-28

2 Paket OJ-21A
Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner
Bestämning av bensen, toluen, etylbensen och xylen (BTEX).
Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA)
* summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener.

Mätning utförs med GCMS enligt interna instruktioner TKI45a och TKI42a som är baserade på SPIMFABs
kvalitetsmanual.

PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren,
dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren.

Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen.
Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren.
Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren,
indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen.
Enligt direktiv från Naturvårdsverket oktober 2008.

Mätosäkerhet (k=2):
Alifatfraktioner: ±33-44%
Aromatfraktioner: ±29-31%
Enskilda PAH: ±25-30%
Bensen ±29% vid 0,1 mg/kg
Toluen ±22% vid 0,1 mg/kg
Etylbensen ±24% vid 0,1 mg/kg
m+p-Xylen ±25% vid 0,1 mg/kg
o-Xylen ±25% vid 0,1 mg/kg

Summorna för metylpyrener/metylfluorantener, metylkrysener/metylbens(a)antracener och alifatfraktionen >C5-C16 är
inte ackrediterade.

Rev 2018-06-12

Godkännare
JOHE Jonathan Hendrikx

LISO Linda Söderberg

NIVE Niina Veuro

Utf1

D För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).

J För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).

N För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet

1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör).

   Sture Grägg
2018.11.28 14:58:00

   ALS Scandinavia AB
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sture.gragg@alsglobal.com
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Utf1

SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).

O För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).

Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.
Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För
ytterligare information kontakta laboratoriet.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet.
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se

Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.

   Sture Grägg
2018.11.28 14:58:00

   ALS Scandinavia AB
Client Service
sture.gragg@alsglobal.com
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Ankomstdatum 2018-11-23 Ramböll Sverige AB
Utfärdad 2018-11-30 Fredrik Svanberg

Vädursgatan 6, Box 5343
40227 Göteborg
Sweden

Projekt Sardinen 1
Bestnr 1320038025

Analys av fast prov

Er beteckning R1801
0.5-1.0

Provtagare Fredrik Svanberg
Provtagningsdatum 2018-11-20

Labnummer O11078099
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
TS_105°C 91.7 2.0 % 1 V ERJA
As 1.80 0.51 mg/kg TS 1 H ERJA
Ba 30.4 7.1 mg/kg TS 1 H ERJA
Cd 0.154 0.040 mg/kg TS 1 H ERJA
Co 3.45 0.86 mg/kg TS 1 H ERJA
Cr 8.57 1.72 mg/kg TS 1 H ERJA
Cu 21.8 4.7 mg/kg TS 1 H ERJA
Hg <0.2 mg/kg TS 1 H ERJA
Ni 5.62 1.47 mg/kg TS 1 H ERJA
Pb 24.5 5.0 mg/kg TS 1 H ERJA
V 13.2 2.8 mg/kg TS 1 H ERJA
Zn 70.1 13.4 mg/kg TS 1 H ERJA

TS_105°C 92.9 5.60 % 2 1 STGR
diklormetan <0.080 mg/kg TS 2 1 STGR
1,1-dikloretan <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR
1,2-dikloretan <0.050 mg/kg TS 2 1 STGR
trans-1,2-dikloreten <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR
cis-1,2-dikloreten <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR
1,2-diklorpropan <0.10 mg/kg TS 2 1 STGR
triklormetan <0.030 mg/kg TS 2 1 STGR
tetraklormetan (koltetraklorid) <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR
1,1,1-trikloretan <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR
1,1,2-trikloretan <0.040 mg/kg TS 2 1 STGR
trikloreten <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR
tetrakloreten <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR
vinylklorid <0.10 mg/kg TS 2 1 STGR
1,1-dikloreten <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR

   Erika Jansson
2018.11.30 15:50:20
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Er beteckning R1801
2.0-2.5

Provtagare Fredrik Svanberg
Provtagningsdatum 2018-11-20

Labnummer O11078100
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
TS_105°C 88.4 2.0 % 1 V ERJA
As 2.02 0.58 mg/kg TS 1 H ERJA
Ba 25.0 5.7 mg/kg TS 1 H ERJA
Cd 0.540 0.126 mg/kg TS 1 H ERJA
Co 3.17 0.77 mg/kg TS 1 H ERJA
Cr 9.46 1.87 mg/kg TS 1 H ERJA
Cu 12.0 2.7 mg/kg TS 1 H ERJA
Hg <0.2 mg/kg TS 1 H ERJA
Ni 5.45 1.55 mg/kg TS 1 H ERJA
Pb 15.9 3.2 mg/kg TS 1 H ERJA
V 11.7 2.6 mg/kg TS 1 H ERJA
Zn 57.4 11.0 mg/kg TS 1 H ERJA

TS_105°C 89.6 5.41 % 2 1 STGR
diklormetan <0.080 mg/kg TS 2 1 STGR
1,1-dikloretan <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR
1,2-dikloretan <0.050 mg/kg TS 2 1 STGR
trans-1,2-dikloreten <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR
cis-1,2-dikloreten <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR
1,2-diklorpropan <0.10 mg/kg TS 2 1 STGR
triklormetan <0.030 mg/kg TS 2 1 STGR
tetraklormetan (koltetraklorid) <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR
1,1,1-trikloretan <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR
1,1,2-trikloretan <0.040 mg/kg TS 2 1 STGR
trikloreten <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR
tetrakloreten <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR
vinylklorid <0.10 mg/kg TS 2 1 STGR
1,1-dikloreten <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR

   Erika Jansson
2018.11.30 15:50:20

   ALS Scandinavia AB
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Er beteckning R1804
0.05-0.3

Provtagare Fredrik Svanberg
Provtagningsdatum 2018-11-20

Labnummer O11078101
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
TS_105°C 92.7 2.0 % 1 V ERJA
As 1.91 0.55 mg/kg TS 1 H ERJA
Ba 18.5 4.3 mg/kg TS 1 H ERJA
Cd <0.1 mg/kg TS 1 H ERJA
Co 2.70 0.66 mg/kg TS 1 H ERJA
Cr 8.24 1.63 mg/kg TS 1 H ERJA
Cu 8.12 1.73 mg/kg TS 1 H ERJA
Hg <0.2 mg/kg TS 1 H ERJA
Ni 4.35 1.29 mg/kg TS 1 H ERJA
Pb 7.76 1.59 mg/kg TS 1 H ERJA
V 15.3 3.2 mg/kg TS 1 H ERJA
Zn 32.3 6.2 mg/kg TS 1 H ERJA

TS_105°C 92.8 5.60 % 2 1 STGR
diklormetan <0.080 mg/kg TS 2 1 STGR
1,1-dikloretan <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR
1,2-dikloretan <0.050 mg/kg TS 2 1 STGR
trans-1,2-dikloreten <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR
cis-1,2-dikloreten <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR
1,2-diklorpropan <0.10 mg/kg TS 2 1 STGR
triklormetan <0.030 mg/kg TS 2 1 STGR
tetraklormetan (koltetraklorid) <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR
1,1,1-trikloretan <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR
1,1,2-trikloretan <0.040 mg/kg TS 2 1 STGR
trikloreten <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR
tetrakloreten <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR
vinylklorid <0.10 mg/kg TS 2 1 STGR
1,1-dikloreten <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR
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Er beteckning R1804
0.3-0.75

Provtagare Fredrik Svanberg
Provtagningsdatum 2018-11-20

Labnummer O11078102
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
TS_105°C 94.5 2.0 % 1 V ERJA
As 0.756 0.248 mg/kg TS 1 H ERJA
Ba 14.1 3.2 mg/kg TS 1 H ERJA
Cd <0.1 mg/kg TS 1 H ERJA
Co 3.88 1.05 mg/kg TS 1 H ERJA
Cr 8.45 1.66 mg/kg TS 1 H ERJA
Cu 7.46 1.60 mg/kg TS 1 H ERJA
Hg <0.2 mg/kg TS 1 H ERJA
Ni 5.44 1.78 mg/kg TS 1 H ERJA
Pb 6.49 1.32 mg/kg TS 1 H ERJA
V 14.0 3.0 mg/kg TS 1 H ERJA
Zn 36.6 7.0 mg/kg TS 1 H ERJA

TS_105°C 94.9 5.72 % 2 1 STGR
diklormetan <0.080 mg/kg TS 2 1 STGR
1,1-dikloretan <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR
1,2-dikloretan <0.050 mg/kg TS 2 1 STGR
trans-1,2-dikloreten <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR
cis-1,2-dikloreten <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR
1,2-diklorpropan <0.10 mg/kg TS 2 1 STGR
triklormetan <0.030 mg/kg TS 2 1 STGR
tetraklormetan (koltetraklorid) <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR
1,1,1-trikloretan <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR
1,1,2-trikloretan <0.040 mg/kg TS 2 1 STGR
trikloreten <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR
tetrakloreten <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR
vinylklorid <0.10 mg/kg TS 2 1 STGR
1,1-dikloreten <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR

   Erika Jansson
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Er beteckning R1805
0.05-0.4

Provtagare Fredrik Svanberg
Provtagningsdatum 2018-11-20

Labnummer O11078103
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
TS_105°C 97.1 2.0 % 1 V ERJA
As 9.10 2.55 mg/kg TS 1 H ERJA
Ba 21.4 4.9 mg/kg TS 1 H ERJA
Cd 0.133 0.032 mg/kg TS 1 H ERJA
Co 4.10 1.01 mg/kg TS 1 H ERJA
Cr 10.1 2.0 mg/kg TS 1 H ERJA
Cu 14.5 3.0 mg/kg TS 1 H ERJA
Hg <0.2 mg/kg TS 1 H ERJA
Ni 5.92 1.61 mg/kg TS 1 H ERJA
Pb 8.70 1.81 mg/kg TS 1 H ERJA
V 12.2 2.6 mg/kg TS 1 H ERJA
Zn 79.8 15.2 mg/kg TS 1 H ERJA

TS_105°C 96.9 5.84 % 2 1 STGR
diklormetan <0.080 mg/kg TS 2 1 STGR
1,1-dikloretan <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR
1,2-dikloretan <0.050 mg/kg TS 2 1 STGR
trans-1,2-dikloreten <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR
cis-1,2-dikloreten <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR
1,2-diklorpropan <0.10 mg/kg TS 2 1 STGR
triklormetan <0.030 mg/kg TS 2 1 STGR
tetraklormetan (koltetraklorid) <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR
1,1,1-trikloretan <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR
1,1,2-trikloretan <0.040 mg/kg TS 2 1 STGR
trikloreten <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR
tetrakloreten <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR
vinylklorid <0.10 mg/kg TS 2 1 STGR
1,1-dikloreten <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR

   Erika Jansson
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Er beteckning R1806
0.05-0.3

Provtagare Fredrik Svanberg
Provtagningsdatum 2018-11-20

Labnummer O11078104
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
TS_105°C 94.3 2.0 % 1 V ERJA
As 2.06 0.58 mg/kg TS 1 H ERJA
Ba 58.1 13.3 mg/kg TS 1 H ERJA
Cd 0.253 0.060 mg/kg TS 1 H ERJA
Co 6.01 1.46 mg/kg TS 1 H ERJA
Cr 14.9 3.0 mg/kg TS 1 H ERJA
Cu 19.5 4.1 mg/kg TS 1 H ERJA
Hg <0.2 mg/kg TS 1 H ERJA
Ni 7.87 2.12 mg/kg TS 1 H ERJA
Pb 6.42 1.32 mg/kg TS 1 H ERJA
V 24.5 5.2 mg/kg TS 1 H ERJA
Zn 67.6 12.7 mg/kg TS 1 H ERJA

TS_105°C 94.7 5.71 % 2 1 STGR
diklormetan <0.080 mg/kg TS 2 1 STGR
1,1-dikloretan <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR
1,2-dikloretan <0.050 mg/kg TS 2 1 STGR
trans-1,2-dikloreten <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR
cis-1,2-dikloreten <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR
1,2-diklorpropan <0.10 mg/kg TS 2 1 STGR
triklormetan <0.030 mg/kg TS 2 1 STGR
tetraklormetan (koltetraklorid) <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR
1,1,1-trikloretan <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR
1,1,2-trikloretan <0.040 mg/kg TS 2 1 STGR
trikloreten <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR
tetrakloreten <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR
vinylklorid <0.10 mg/kg TS 2 1 STGR
1,1-dikloreten <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR
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Er beteckning R1807
0.05-0.6

Provtagare Fredrik Svanberg
Provtagningsdatum 2018-11-20

Labnummer O11078105
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
TS_105°C 96.8 2.0 % 1 V ERJA
As <0.5 mg/kg TS 1 H ERJA
Ba 28.0 6.5 mg/kg TS 1 H ERJA
Cd <0.1 mg/kg TS 1 H ERJA
Co 4.75 1.17 mg/kg TS 1 H ERJA
Cr 14.6 2.9 mg/kg TS 1 H ERJA
Cu 18.8 4.0 mg/kg TS 1 H ERJA
Hg <0.2 mg/kg TS 1 H ERJA
Ni 8.24 2.16 mg/kg TS 1 H ERJA
Pb 5.03 1.03 mg/kg TS 1 H ERJA
V 17.4 3.7 mg/kg TS 1 H ERJA
Zn 44.5 8.3 mg/kg TS 1 H ERJA

TS_105°C 96.0 5.79 % 2 1 STGR
diklormetan <0.080 mg/kg TS 2 1 STGR
1,1-dikloretan <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR
1,2-dikloretan <0.050 mg/kg TS 2 1 STGR
trans-1,2-dikloreten <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR
cis-1,2-dikloreten <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR
1,2-diklorpropan <0.10 mg/kg TS 2 1 STGR
triklormetan <0.030 mg/kg TS 2 1 STGR
tetraklormetan (koltetraklorid) <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR
1,1,1-trikloretan <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR
1,1,2-trikloretan <0.040 mg/kg TS 2 1 STGR
trikloreten <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR
tetrakloreten <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR
vinylklorid <0.10 mg/kg TS 2 1 STGR
1,1-dikloreten <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR
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Er beteckning R1808
0.05-0.4

Provtagare Fredrik Svanberg
Provtagningsdatum 2018-11-20

Labnummer O11078106
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
TS_105°C 96.3 2.0 % 1 V ERJA
As <0.5 mg/kg TS 1 H ERJA
Ba 39.0 8.9 mg/kg TS 1 H ERJA
Cd 1.76 0.41 mg/kg TS 1 H ERJA
Co 4.76 1.19 mg/kg TS 1 H ERJA
Cr 14.4 2.9 mg/kg TS 1 H ERJA
Cu 20.6 4.4 mg/kg TS 1 H ERJA
Hg <0.2 mg/kg TS 1 H ERJA
Ni 8.65 2.29 mg/kg TS 1 H ERJA
Pb 5.02 1.03 mg/kg TS 1 H ERJA
V 18.4 3.9 mg/kg TS 1 H ERJA
Zn 49.7 9.5 mg/kg TS 1 H ERJA

TS_105°C 94.6 5.71 % 2 1 STGR
diklormetan <0.080 mg/kg TS 2 1 STGR
1,1-dikloretan <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR
1,2-dikloretan <0.050 mg/kg TS 2 1 STGR
trans-1,2-dikloreten <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR
cis-1,2-dikloreten <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR
1,2-diklorpropan <0.10 mg/kg TS 2 1 STGR
triklormetan <0.030 mg/kg TS 2 1 STGR
tetraklormetan (koltetraklorid) <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR
1,1,1-trikloretan <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR
1,1,2-trikloretan <0.040 mg/kg TS 2 1 STGR
trikloreten <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR
tetrakloreten <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR
vinylklorid <0.10 mg/kg TS 2 1 STGR
1,1-dikloreten <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR
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Er beteckning R1808
0.6-0.9

Provtagare Fredrik Svanberg
Provtagningsdatum 2018-11-20

Labnummer O11078107
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
TS_105°C 96.5 2.0 % 1 V ERJA
As <0.5 mg/kg TS 1 H ERJA
Ba 58.2 13.3 mg/kg TS 1 H ERJA
Cd 0.333 0.086 mg/kg TS 1 H ERJA
Co 7.08 1.71 mg/kg TS 1 H ERJA
Cr 22.8 4.5 mg/kg TS 1 H ERJA
Cu 27.3 5.7 mg/kg TS 1 H ERJA
Hg <0.2 mg/kg TS 1 H ERJA
Ni 12.3 3.2 mg/kg TS 1 H ERJA
Pb 5.32 1.10 mg/kg TS 1 H ERJA
V 27.4 5.8 mg/kg TS 1 H ERJA
Zn 61.1 11.9 mg/kg TS 1 H ERJA

TS_105°C 97.9 5.90 % 2 1 STGR
diklormetan <0.080 mg/kg TS 2 1 STGR
1,1-dikloretan <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR
1,2-dikloretan <0.050 mg/kg TS 2 1 STGR
trans-1,2-dikloreten <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR
cis-1,2-dikloreten <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR
1,2-diklorpropan <0.10 mg/kg TS 2 1 STGR
triklormetan <0.030 mg/kg TS 2 1 STGR
tetraklormetan (koltetraklorid) <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR
1,1,1-trikloretan <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR
1,1,2-trikloretan <0.040 mg/kg TS 2 1 STGR
trikloreten <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR
tetrakloreten <0.020 mg/kg TS 2 1 STGR
vinylklorid <0.10 mg/kg TS 2 1 STGR
1,1-dikloreten <0.010 mg/kg TS 2 1 STGR
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys.

Metod
1 Bestämning av metaller enligt MS-1.

Analysprovet har torkats vid 50°C och elementhalterna TS-korrigerats.
För jord siktas provet efter torkning.
För sediment/slam mals alternativt hamras det  torkade provet .
Vid expressanalys har upplösning skett på vått samt osiktat/omalt prov.
Upplösning har skett med salpetersyra för slam/sediment och för jord med salpetersyra/väteperoxid.
Analys med ICP-SFMS har skett enligt SS EN ISO 17294-1, 2 (mod) samt EPA-metod 200.8 (mod).

Rev 2015-07-24

2 Paket OJ-6A inkl. vinylklorid.
Bestämning av klorerade kolväten, enligt metod baserad på US EPA 8260, US EPA 5021A, US EPA 5021, MADEP
2004, rev. 1.1 och ISO 15009.
Mätningen utförs med GC-FID och GC-MS.

Rev 2013-09-19

Godkännare
ERJA Erika Jansson

STGR Sture Grägg

Utf1

H Mätningen utförd med ICP-SFMS
För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).

V Våtkemisk analys
För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).

1
För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska
ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma MLA
som SWEDAC är signatär till.
Laboratorierna finns lokaliserade i;
Prag, Na Harfê 9/336, 190 00, Praha 9,
Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 01 Ceska Lipa,
Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice.

Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information.

Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.
Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör).

   Erika Jansson
2018.11.30 15:50:20

   ALS Scandinavia AB
Client Service
erika.jansson@alsglobal.com
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Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För
ytterligare information kontakta laboratoriet.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet.
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se

Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.

   Erika Jansson
2018.11.30 15:50:20

   ALS Scandinavia AB
Client Service
erika.jansson@alsglobal.com
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Ankomstdatum 2018-11-23 Ramböll Sverige AB
Utfärdad 2018-11-30 Fredrik Svanberg

Vädursgatan 6, Box 5343
40227 Göteborg
Sweden

Projekt Sardinen 1
Bestnr 1320038025

Analys av fast prov

Er beteckning R1802
0,05-0,7

Provtagare Fredrik Svanberg
Provtagningsdatum 2018-11-21

Labnummer O11077697
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
TS_105°C 96.6 2.0 % 1 V STGR
As 0.597 0.215 mg/kg TS 1 H STGR
Ba 21.4 5.1 mg/kg TS 1 H STGR
Cd <0.1 mg/kg TS 1 H STGR
Co 3.99 1.26 mg/kg TS 1 H STGR
Cr 9.76 1.97 mg/kg TS 1 H STGR
Cu 17.1 3.6 mg/kg TS 1 H STGR
Hg <0.2 mg/kg TS 1 H STGR
Ni 5.92 1.67 mg/kg TS 1 H STGR
Pb 8.04 1.67 mg/kg TS 1 H STGR
V 13.6 3.4 mg/kg TS 1 H STGR
Zn 32.6 6.7 mg/kg TS 1 H STGR

TS_105°C 96.9 5.84 % 2 1 MB
diklormetan <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
1,1-dikloretan <0.010 mg/kg TS 2 1 MB
1,2-dikloretan <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
trans-1,2-dikloreten <0.010 mg/kg TS 2 1 MB
cis-1,2-dikloreten <0.020 mg/kg TS 2 1 MB
1,2-diklorpropan <0.10 mg/kg TS 2 1 MB
triklormetan <0.030 mg/kg TS 2 1 MB
tetraklormetan (koltetraklorid) <0.010 mg/kg TS 2 1 MB
1,1,1-trikloretan <0.010 mg/kg TS 2 1 MB
1,1,2-trikloretan <0.040 mg/kg TS 2 1 MB
trikloreten <0.010 mg/kg TS 2 1 MB
tetrakloreten <0.020 mg/kg TS 2 1 MB
vinylklorid <0.10 mg/kg TS 2 1 MB
1,1-dikloreten <0.010 mg/kg TS 2 1 MB

   Sture Grägg
2018.11.30 17:25:44

   ALS Scandinavia AB
Client Service
sture.gragg@alsglobal.com



Rapport
Sida 2 (4)

T1838015

16XAROKX63D

__________________________________________________________________
ALS Scandinavia AB
Box 700
182 17 Danderyd
Sweden

Webb: www.alsglobal.se
E-post: info.ta@alsglobal.com
Tel: + 46 8 52 77 5200
Fax: + 46 8 768 3423

Dokumentet är godkänt och digitalt
signerat av

Er beteckning R1803
0,05-0,8

Provtagare Fredrik Svanberg
Provtagningsdatum 2018-11-21

Labnummer O11077698
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
TS_105°C 96.1 2.0 % 1 V STGR
As <0.5 mg/kg TS 1 H STGR
Ba 17.6 4.0 mg/kg TS 1 H STGR
Cd <0.1 mg/kg TS 1 H STGR
Co 2.86 0.74 mg/kg TS 1 H STGR
Cr 4.75 1.55 mg/kg TS 1 H STGR
Cu 11.3 2.4 mg/kg TS 1 H STGR
Hg <0.2 mg/kg TS 1 H STGR
Ni 3.55 0.97 mg/kg TS 1 H STGR
Pb 3.84 0.79 mg/kg TS 1 H STGR
V 9.34 2.14 mg/kg TS 1 H STGR
Zn 28.7 5.4 mg/kg TS 1 H STGR

TS_105°C 96.3 5.81 % 2 1 MB
diklormetan <0.080 mg/kg TS 2 1 MB
1,1-dikloretan <0.010 mg/kg TS 2 1 MB
1,2-dikloretan <0.050 mg/kg TS 2 1 MB
trans-1,2-dikloreten <0.010 mg/kg TS 2 1 MB
cis-1,2-dikloreten <0.020 mg/kg TS 2 1 MB
1,2-diklorpropan <0.10 mg/kg TS 2 1 MB
triklormetan <0.030 mg/kg TS 2 1 MB
tetraklormetan (koltetraklorid) <0.010 mg/kg TS 2 1 MB
1,1,1-trikloretan <0.010 mg/kg TS 2 1 MB
1,1,2-trikloretan <0.040 mg/kg TS 2 1 MB
trikloreten <0.010 mg/kg TS 2 1 MB
tetrakloreten <0.020 mg/kg TS 2 1 MB
vinylklorid <0.10 mg/kg TS 2 1 MB
1,1-dikloreten <0.010 mg/kg TS 2 1 MB

   Sture Grägg
2018.11.30 17:25:44

   ALS Scandinavia AB
Client Service
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys.

Metod
1 Bestämning av metaller enligt MS-1.

Analysprovet har torkats vid 50°C och elementhalterna TS-korrigerats.
För jord siktas provet efter torkning.
För sediment/slam mals alternativt hamras det  torkade provet .
Vid expressanalys har upplösning skett på vått samt osiktat/omalt prov.
Upplösning har skett med salpetersyra för slam/sediment och för jord med salpetersyra/väteperoxid.
Analys med ICP-SFMS har skett enligt SS EN ISO 17294-1, 2 (mod) samt EPA-metod 200.8 (mod).

Rev 2015-07-24

2 Paket OJ-6A inkl. vinylklorid.
Bestämning av klorerade kolväten, enligt metod baserad på US EPA 8260, US EPA 5021A, US EPA 5021, MADEP
2004, rev. 1.1 och ISO 15009.
Mätningen utförs med GC-FID och GC-MS.

Rev 2013-09-19

Godkännare
MB Maria Bigner

STGR Sture Grägg

Utf1

H Mätningen utförd med ICP-SFMS
För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).

V Våtkemisk analys
För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).

1
För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska
ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma MLA
som SWEDAC är signatär till.
Laboratorierna finns lokaliserade i;
Prag, Na Harfê 9/336, 190 00, Praha 9,
Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 01 Ceska Lipa,
Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice.

Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information.

Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.
Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör).

   Sture Grägg
2018.11.30 17:25:44

   ALS Scandinavia AB
Client Service
sture.gragg@alsglobal.com



Rapport
Sida 4 (4)

T1838015

16XAROKX63D

__________________________________________________________________
ALS Scandinavia AB
Box 700
182 17 Danderyd
Sweden

Webb: www.alsglobal.se
E-post: info.ta@alsglobal.com
Tel: + 46 8 52 77 5200
Fax: + 46 8 768 3423

Dokumentet är godkänt och digitalt
signerat av

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För
ytterligare information kontakta laboratoriet.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet.
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se

Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.
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Ankomstdatum 2018-11-23 Ramböll Sverige AB
Utfärdad 2018-12-05 Fredrik Svanberg

Vädursgatan 6, Box 5343
40227 Göteborg
Sweden

Projekt Sardinen 1
Bestnr 1320038025

Analys av asfalt

Er beteckning R1805
0-0.05

Provtagare Fredrik Svanberg
Provtagningsdatum 2018-11-20

Labnummer O11078088
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
kryomalning, semivolatila ja 1 1 MB
naftalen 0.17 0.07 mg/kg 1 1 MB
acenaftylen <0.10 mg/kg 1 1 MB
acenaften <0.020 mg/kg 1 1 MB
fluoren <0.020 mg/kg 1 1 MB
fenantren 0.224 0.067 mg/kg 1 1 MB
antracen 0.092 0.027 mg/kg 1 1 MB
fluoranten 0.068 0.020 mg/kg 1 1 MB
pyren 0.189 0.057 mg/kg 1 1 MB
bens(a)antracen 0.259 0.078 mg/kg 1 1 MB
krysen 0.144 0.043 mg/kg 1 1 MB
bens(b)fluoranten 0.689 0.206 mg/kg 1 1 MB
bens(k)fluoranten 0.080 0.024 mg/kg 1 1 MB
bens(a)pyren 0.404 0.121 mg/kg 1 1 MB
dibens(ah)antracen <0.010 mg/kg 1 1 MB
benso(ghi)perylen 0.135 0.040 mg/kg 1 1 MB
indeno(123cd)pyren <0.030 mg/kg 1 1 MB
PAH, summa 16 * 2.5 mg/kg 1 1 MB
PAH, summa cancerogena * 1.6 mg/kg 1 1 MB
PAH, summa övriga * 0.88 mg/kg 1 1 MB
PAH, summa L * 0.17 mg/kg 1 1 MB
PAH, summa M * 0.57 mg/kg 1 1 MB
PAH, summa H * 1.7 mg/kg 1 1 MB

   Maria Bigner
2018.12.05 14:29:31

   ALS Scandinavia AB
Client Service
maria.bigner@alsglobal.com
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Er beteckning R1806
0-0.05

Provtagare Fredrik Svanberg
Provtagningsdatum 2018-11-20

Labnummer O11078089
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
kryomalning, semivolatila ja 1 1 MB
naftalen <0.10 mg/kg 1 1 MB
acenaftylen <0.10 mg/kg 1 1 MB
acenaften <0.020 mg/kg 1 1 MB
fluoren <0.020 mg/kg 1 1 MB
fenantren 0.133 0.040 mg/kg 1 1 MB
antracen 0.050 0.015 mg/kg 1 1 MB
fluoranten 0.059 0.018 mg/kg 1 1 MB
pyren 0.124 0.037 mg/kg 1 1 MB
bens(a)antracen 0.149 0.045 mg/kg 1 1 MB
krysen 0.079 0.024 mg/kg 1 1 MB
bens(b)fluoranten 0.421 0.126 mg/kg 1 1 MB
bens(k)fluoranten 0.048 0.014 mg/kg 1 1 MB
bens(a)pyren 0.237 0.071 mg/kg 1 1 MB
dibens(ah)antracen <0.010 mg/kg 1 1 MB
benso(ghi)perylen 0.127 0.038 mg/kg 1 1 MB
indeno(123cd)pyren <0.030 mg/kg 1 1 MB
PAH, summa 16 * 1.4 mg/kg 1 1 MB
PAH, summa cancerogena * 0.93 mg/kg 1 1 MB
PAH, summa övriga * 0.49 mg/kg 1 1 MB
PAH, summa L * <0.11 mg/kg 1 1 MB
PAH, summa M * 0.37 mg/kg 1 1 MB
PAH, summa H * 1.1 mg/kg 1 1 MB

   Maria Bigner
2018.12.05 14:29:31
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Client Service
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys.

Metod
1 Paket OJ-1.

Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) enligt metod baserad på US EPA
610, US EPA 3550 och ISO 13877.
Provet kryomals innan analys.
Mätning utförs med HPLC med fluorescens- & PDA-detektion.

PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren,
dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren.

Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen.
Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren
Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren,
indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen)
Enligt direktiv från Naturvårdsverket oktober 2008.

Rev 2015-03-05
.

Godkännare
MB Maria Bigner

Utf1

1
För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska
ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma
MLA som SWEDAC är signatär till.
Laboratorierna finns lokaliserade i;
Prag, Na Harfê 9/336, 190 00, Praha 9,
Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 01 Ceska Lipa,
Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice.

Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information.

Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.
Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För
ytterligare information kontakta laboratoriet.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet.
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se

Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.

1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör).

   Maria Bigner
2018.12.05 14:29:31

   ALS Scandinavia AB
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Ankomstdatum 2018-11-23 Ramböll Sverige AB
Utfärdad 2018-12-05 Fredrik Svanberg

Vädursgatan 6, Box 5343
40227 Göteborg
Sweden

Projekt Sardinen 1
Bestnr 1320038025

Analys av asfalt

Er beteckning R1802
0-0,5

Provtagare Fredrik Svanberg
Provtagningsdatum 2018-11-21

Labnummer O11077699
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
kryomalning, semivolatila ja 1 1 MB
naftalen 0.27 0.11 mg/kg 1 1 MB
acenaftylen <0.10 mg/kg 1 1 MB
acenaften <0.020 mg/kg 1 1 MB
fluoren 0.022 0.007 mg/kg 1 1 MB
fenantren 0.056 0.017 mg/kg 1 1 MB
antracen 0.040 0.012 mg/kg 1 1 MB
fluoranten 0.079 0.024 mg/kg 1 1 MB
pyren 0.111 0.033 mg/kg 1 1 MB
bens(a)antracen 0.139 0.042 mg/kg 1 1 MB
krysen 0.068 0.020 mg/kg 1 1 MB
bens(b)fluoranten 0.342 0.103 mg/kg 1 1 MB
bens(k)fluoranten 0.043 0.013 mg/kg 1 1 MB
bens(a)pyren 0.236 0.071 mg/kg 1 1 MB
dibens(ah)antracen <0.010 mg/kg 1 1 MB
benso(ghi)perylen 0.088 0.026 mg/kg 1 1 MB
indeno(123cd)pyren <0.030 mg/kg 1 1 MB
PAH, summa 16 * 1.5 mg/kg 1 1 MB
PAH, summa cancerogena * 0.83 mg/kg 1 1 MB
PAH, summa övriga * 0.67 mg/kg 1 1 MB
PAH, summa L * 0.27 mg/kg 1 1 MB
PAH, summa M * 0.31 mg/kg 1 1 MB
PAH, summa H * 0.92 mg/kg 1 1 MB

   Maria Bigner
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys.

Metod
1 Paket OJ-1.

Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) enligt metod baserad på US EPA
610, US EPA 3550 och ISO 13877.
Provet kryomals innan analys.
Mätning utförs med HPLC med fluorescens- & PDA-detektion.

PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren,
dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren.

Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen.
Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren
Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren,
indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen)
Enligt direktiv från Naturvårdsverket oktober 2008.

Rev 2015-03-05
.

Godkännare
MB Maria Bigner

Utf1

1
För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska
ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma
MLA som SWEDAC är signatär till.
Laboratorierna finns lokaliserade i;
Prag, Na Harfê 9/336, 190 00, Praha 9,
Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 01 Ceska Lipa,
Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice.

Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information.

Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.
Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För
ytterligare information kontakta laboratoriet.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet.
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se

Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.

1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör).

   Maria Bigner
2018.12.05 14:48:32

   ALS Scandinavia AB
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Ankomstdatum 2018-12-05 Ramböll Sverige AB
Utfärdad 2018-12-12 Cecilia Mellander

Box 5343
402 27 Göteborg
Sweden

Projekt Sardinen
Bestnr 13211859

Analys av luft

Er beteckning R1809

Provtagare Cecilia Mellander
Provtagningsdatum 2018-12-04

Labnummer O11083080
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign
volym * 24 liter 1 1 MICU
1,1-dikloreten <0.0083 mg/m3 2 2 VITA
diklormetan <0.0083 mg/m3 2 2 VITA
trans-1,2-dikloreten <0.0083 mg/m3 2 2 VITA
cis-1,2-dikloreten <0.0083 mg/m3 2 2 VITA
triklormetan <0.0083 mg/m3 2 2 VITA
1,1-dikloretan <0.0083 mg/m3 2 2 VITA
1,2-dikloretan <0.0083 mg/m3 2 2 VITA
1,1,1-trikloretan <0.0083 mg/m3 2 2 VITA
1,1,2-trikloretan <0.0083 mg/m3 2 2 VITA
tetraklormetan <0.0083 mg/m3 2 2 VITA
trikloreten <0.0083 mg/m3 2 2 VITA
tetrakloreten <0.0083 mg/m3 2 2 VITA
1,2-diklorpropan <0.0083 mg/m3 2 2 VITA
vinylklorid <0.0083 mg/m3 2 2 VITA
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Er beteckning R1811

Provtagare Cecilia Mellander
Provtagningsdatum 2018-12-04

Labnummer O11083081
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign
volym * 24 liter 1 1 MICU
1,1-dikloreten <0.0083 mg/m3 2 2 VITA
diklormetan <0.0083 mg/m3 2 2 VITA
trans-1,2-dikloreten <0.0083 mg/m3 2 2 VITA
cis-1,2-dikloreten <0.0083 mg/m3 2 2 VITA
triklormetan <0.0083 mg/m3 2 2 VITA
1,1-dikloretan <0.0083 mg/m3 2 2 VITA
1,2-dikloretan <0.0083 mg/m3 2 2 VITA
1,1,1-trikloretan <0.0083 mg/m3 2 2 VITA
1,1,2-trikloretan <0.0083 mg/m3 2 2 VITA
tetraklormetan <0.0083 mg/m3 2 2 VITA
trikloreten <0.0083 mg/m3 2 2 VITA
tetrakloreten <0.0083 mg/m3 2 2 VITA
1,2-diklorpropan <0.0083 mg/m3 2 2 VITA
vinylklorid <0.0083 mg/m3 2 2 VITA

Er beteckning R1812

Provtagare Cecilia Mellander
Provtagningsdatum 2018-12-04

Labnummer O11083082
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign
volym * 36 liter 1 1 MICU
1,1-dikloreten <0.0056 mg/m3 2 2 VITA
diklormetan <0.0056 mg/m3 2 2 VITA
trans-1,2-dikloreten <0.0056 mg/m3 2 2 VITA
cis-1,2-dikloreten <0.0056 mg/m3 2 2 VITA
triklormetan <0.0056 mg/m3 2 2 VITA
1,1-dikloretan <0.0056 mg/m3 2 2 VITA
1,2-dikloretan <0.0056 mg/m3 2 2 VITA
1,1,1-trikloretan <0.0056 mg/m3 2 2 VITA
1,1,2-trikloretan <0.0056 mg/m3 2 2 VITA
tetraklormetan <0.0056 mg/m3 2 2 VITA
trikloreten <0.0056 mg/m3 2 2 VITA
tetrakloreten <0.0056 mg/m3 2 2 VITA
1,2-diklorpropan <0.0056 mg/m3 2 2 VITA
vinylklorid <0.0056 mg/m3 2 2 VITA
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Er beteckning R1813

Provtagare Cecilia Mellander
Provtagningsdatum 2018-12-04

Labnummer O11083083
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign
volym * 36 liter 1 1 MICU
1,1-dikloreten <0.0056 mg/m3 2 2 VITA
diklormetan <0.0056 mg/m3 2 2 VITA
trans-1,2-dikloreten <0.0056 mg/m3 2 2 VITA
cis-1,2-dikloreten <0.0056 mg/m3 2 2 VITA
triklormetan <0.0056 mg/m3 2 2 VITA
1,1-dikloretan <0.0056 mg/m3 2 2 VITA
1,2-dikloretan <0.0056 mg/m3 2 2 VITA
1,1,1-trikloretan <0.0056 mg/m3 2 2 VITA
1,1,2-trikloretan <0.0056 mg/m3 2 2 VITA
tetraklormetan <0.0056 mg/m3 2 2 VITA
trikloreten <0.0056 mg/m3 2 2 VITA
tetrakloreten <0.0056 mg/m3 2 2 VITA
1,2-diklorpropan <0.0056 mg/m3 2 2 VITA
vinylklorid <0.0056 mg/m3 2 2 VITA

   Viktoria Takacs
2018.12.12 12:29:35
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys.

Metod
1 Luftvolym

2 Paket Meny A1+vinylklorid.
Bestämning av klorerade alifater i luftprover.
Provtagning med kolrör.
Mätning utförs med GC-MS

Rev 2014-04-29

Godkännare
MICU Mikael Curiche

VITA Viktoria Takacs

Utf1

1 Mätningen utförd av kund

2
För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska
ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma
MLA som SWEDAC är signatär till.
Laboratorierna finns lokaliserade i;
Prag, Na Harfê 9/336, 190 00, Praha 9,
Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 01 Ceska Lipa,
Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice.

Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information.

Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.
Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För
ytterligare information kontakta laboratoriet.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet.
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se

Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.

1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör).

   Viktoria Takacs
2018.12.12 12:29:35

   ALS Scandinavia AB
Client Service
viktoria.takacs@alsglobal.com
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PM bedömning skyddsåtgärder kv. Sardinen 1 m.fl, 
Strömstads kommun 

I detta PM görs en bedömning av skyddsåtgärderna som krävs för kv Sardinen 1 m.fl. utifrån 
tidigare genomförd riskutredning. (Strömstad, kv Sardinen riskutredning, Norconsult 2019-
05-09). PM:et har tagits fram av Norconsult på uppdrag av Frykvalla Förvaltning AB. 
 

Parkeringsplatser  

Parkeringsplatsen markerade med ett svart kryss i figur 1 ligger helt inom 15 m och bör tas 
bort. Parkeringsplatser som till mer än 50 % ligger inom 15 m (markerade med blått kryss) 
bör tas bort om detta är möjligt men detta är inget krav, bara en rekommendation. 
 

 
Figur 1. Parkeringsplatsen med svart kryss bör tas bort. Parkeringsplatser med blått 

kryss tas bort om möjligt 
 
 

Fasader i obrännbart material 

Fasaderna är utförda i tegel och obrännbara. 
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Friskluftsintag 

Byggnaden har balanserad ventilation vilket innebär att både till- och frånluften styrs med 
fläktar vilket ger full kontroll över mängden friskluft. Friskluftsintag är placerat på våning 2 på 
byggnadens baksida i skyddat läge i förhållande till Uddevallavägen. Kraven i 
riskutredningen bedöms vara uppfyllda. 
 
 

Utrymningsvägar 

Utrymningsstrategin för byggnaden innebär att det från varje brandcell/lokal ska finnas minst 
två av varandra oberoende utrymningsvägar (Brandskyddsdokumentation ombyggnad av 
kontorslokal Arbetsförmedlingen, Kv. Sardinen 1, ”abbahuset”, Strömstad kommun).  
 
Utrymningsvägarna är bland annat placerade på byggnadens båda gavlar mot 
Uddevallavägen samt mitt på huset mot järnvägen. Kravet på att byggnaden ska kunna 
utrymmas såväl mot väster (i riktning mot Uddevallavägen) vid en olycka på järnvägen och 
mot öster (i riktning mot järnvägen) vid en olycka på vägen bedöms därmed vara uppfyllt. 
 
 

Påkörningsskydd 

Eftersom risknivåerna ligger inom ALARP-området bör rimliga skyddsåtgärder för att 
förhindra påkörning av byggnaden och att vätskespill når byggnaden genomföras. 
 
Flera faktorer finns att ta hänsyn till: 

• Byggnaden är befintlig, inga större ombyggnationer är planerade. 

• Vägens geometri förbi byggnaden gör att en påkörning av byggnaden är mindre 
sannolikt än om vägen var rak. 

• Olyckor med brandfarliga vätskor som sprider sig till byggnaden genom att den blir 
påkörd eller genom att vätskan rinner mot byggnaden kan leda till allvarliga följder. 

 
Risknivåerna ligger enligt riskutredningen inom ALARP området. Kraven på skyddsåtgärder 
inom ALARP-området är att alla rimliga skyddsåtgärder, sett ur kostnadsperspektiv och 
praktisk genomförbarhet, är vidtagna.  
 
Lämplig skyddsåtgärd bedöms i detta fall att vara att anlägga ett skydd enligt figur 2 nedan. 
Mörkgröna linjen är en mur, ljusgröna området är jordfyllt område. Detta kommer att fungera 
som påkörningsskydd för byggnaden samt vätskeskydd tillsammans med åtgärden nedan. 
Höjden ska vara minst 40 cm, inget vasst hörn mot vägen. Blått streck är skyddsklack med 
höjd minst 10 cm för att förhindra vätskor från att rinna ner mot byggnaden. Se 
principskisserna i figur 2 och 3. 
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Figur 2. Principskiss över skyddsåtgärder mot påkörning av byggnad och vätskespill 
 
 

 
Figur 3. Principskiss över skyddsåtgärder mot påkörning av byggnad och vätskespill 

inritat i foto över byggnadens huvudentré. 
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Med ovanstående skyddsåtgärder genomförda bedöms kraven på skyddsåtgärderna som 
redovisas i riskutredningen vara uppfyllda. 
 
 
Norconsult AB 
 
Väg och Bana/Trafik 
 
Herman Heijmans 
 
herman.heijmans@norconsult.com 
 



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-05-27

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2020-0098

KS § 89 Exploateringsavtal för Strömstad 3:16 (del av 
Bojarskolan)

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att godkänna förslag till reviderat exploateringsavtal - Exploateringsavtal 
Bojar 2020.05.14 - avseende detaljplanen Strömstad 3:16 m.fl. (Bojarskolan – 
etapp 1)

Sammanfattning av ärendet
Ett planförslag föreligger avseende ny detaljplan för fastigheten Strömstad 3:16 
m.fl. (Bojarskolan – etapp 1).

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en nybyggnation av idrottshall och matsal för 
Bojarskolan och att säkerställa en god trafikmiljö.

Förslag till exploateringsavtal föreligger som reglerar parternas ansvar för 
utförande och kostnader vid genomförandet av detaljplanen. 

Exploateringsavtalet reglerar att marköverlåtelse ska ske mellan parterna för att 
anpassa fastigheterna efter planförslaget. Vid genomförandet av detaljplanen 
avses ett markområde (utlagt som allmän plats ”GATA” enligt planförslag) om 
cirka 910 kvm överföras från fastigheten Strömstad 3:16 till fastigheten Strömstad 
3:13. 

Ingen ersättning ska utgå för markområdet.  

Exploatören ska enligt exploateringsavtalet stå alla kostnader rörande utbyggnad 
av allmän plats ”GATA”. 

Exploatören åtar sig att betala förrättningskostnaden för erforderlig 
lantmäteriförrättning rörande att reglera den del av fastigheten 
Hattmakareplatsen 11 som enligt planförslaget är utlagd som allmän plats 
”GATA”. Exploatören åtar sig också att betala den ersättning som Lantmäteriet 
beslutar ska utgå för markområdet som regleras.

Ingen säkerhet behöver ställas till kommunen av exploatören med anledning av 
exploateringsavtalet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av mark- och exploateringsingenjör Mattias Sahlberg, 
daterad 2020-04-24. 
Förslag till exploateringsavtal med tillhörande bilagor. 
Tekniska nämndens beslut 2020-05-18 § 59
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-05-26 § 156



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-05-27

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna förslag till reviderat exploateringsavtal - Exploateringsavtal 
Bojar 2020.05.14 - avseende detaljplanen Strömstad 3:16 m.fl. (Bojarskolan – 
etapp 1)

Beslutet skickas till
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-05-26

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2020-0098

KSau § 156 Exploateringsavtal för Strömstad 3:16 (del av 
Bojarskolan)

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna förslag till reviderat exploateringsavtal - Exploateringsavtal 
Bojar 2020.05.14 - avseende detaljplanen Strömstad 3:16 m.fl. (Bojarskolan – 
etapp 1)

Sammanfattning av ärendet
Ett planförslag föreligger avseende ny detaljplan för fastigheten Strömstad 3:16 
m.fl. (Bojarskolan – etapp 1).

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en nybyggnation av idrottshall och matsal för 
Bojarskolan och att säkerställa en god trafikmiljö.

Förslag till exploateringsavtal föreligger som reglerar parternas ansvar för 
utförande och kostnader vid genomförandet av detaljplanen. 

Exploateringsavtalet reglerar att marköverlåtelse ska ske mellan parterna för att 
anpassa fastigheterna efter planförslaget. Vid genomförandet av detaljplanen 
avses ett markområde (utlagt som allmän plats ”GATA” enligt planförslag) om 
cirka 910 kvm överföras från fastigheten Strömstad 3:16 till fastigheten Strömstad 
3:13. 

Ingen ersättning ska utgå för markområdet.  

Exploatören ska enligt exploateringsavtalet stå alla kostnader rörande utbyggnad 
av allmän plats ”GATA”. 

Exploatören åtar sig att betala förrättningskostnaden för erforderlig 
lantmäteriförrättning rörande att reglera den del av fastigheten 
Hattmakareplatsen 11 som enligt planförslaget är utlagd som allmän plats 
”GATA”. Exploatören åtar sig också att betala den ersättning som Lantmäteriet 
beslutar ska utgå för markområdet som regleras.

Ingen säkerhet behöver ställas till kommunen av exploatören med anledning av 
exploateringsavtalet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av mark- och exploateringsingenjör Mattias Sahlberg, 
daterad 2020-04-24. 
Förslag till exploateringsavtal med tillhörande bilagor. 
Tekniska nämndens beslut 2020-05-18 § 59



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-05-26

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige

att godkänna förslag till reviderat exploateringsavtal - Exploateringsavtal 
Bojar 2020.05.14 - avseende detaljplanen Strömstad 3:16 m.fl. (Bojarskolan – 
etapp 1)

att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att 
underteckna exploateringsavtalet.

Beslutet skickas till
Diariet
 



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (3)
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2020-05-19

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-191 60
Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

TN/2020-0279

TN § 59 Detaljplan (Bojarskolan etapp 1) - förslag till 
exploateringsavtal

Tekniska nämndens beslut
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag till reviderat 
exploateringsavtal - Exploateringsavtal Bojar 2020.05.14 - avseende detaljplanen 
Strömstad 3:16 m.fl. (Bojarskolan – etapp 1) och bemyndiga kommunstyrelsens 
ordförande och kommundirektören att underteckna exploateringsavtalet.

Reservationer och särskilda uttalanden
Andreas Nikkinen (MP) och Claes Nabrink (L) reserverar sig mot beslutet.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Ronnie Brorsson (S) i handläggningen i detta ärende.

Sammanfattning av ärendet
Ett planförslag föreligger avseende ny detaljplan för fastigheten Strömstad 3:16 
m.fl. (Bojarskolan – etapp 1), antagandehandling, vilket avses behandlas av 
kommunfullmäktige.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en nybyggnation av idrottshall och matsal för 
Bojarskolan och att säkerställa en god trafikmiljö.

Förslag till exploateringsavtal föreligger som reglerar parternas ansvar för 
utförande och kostnader vid genomförandet av detaljplanen, se bilagt förslag till 
exploateringsavtal. 

Exploateringsavtalet reglerar att marköverlåtelse ska ske mellan parterna för att 
anpassa fastigheterna efter planförslaget. Vid genomförandet av detaljplanen 
avses ett markområde (utlagt som allmän plats ”GATA” enligt planförslag) om 
cirka 910 kvm överföras från fastigheten Strömstad 3:16 till fastigheten Strömstad 
3:13, gulmarkerat område (nr.2) på kartskiss nedan. 

Ingen ersättning ska utgå för markområdet.  

Exploatören ska enligt exploateringsavtalet stå alla kostnader rörande utbyggnad 
av allmän plats ”GATA”. 

Exploatören åtar sig att betala förrättningskostnaden för erforderlig 
lantmäteriförrättning rörande att reglera den del av fastigheten 
Hattmakareplatsen 11 som enligt planförslaget är utlagd som allmän plats 
”GATA”. Exploatören åtar sig också att betala den ersättning som Lantmäteriet 
beslutar ska utgå för markområdet som regleras.

Ingen säkerhet behöver ställas till kommunen av exploatören med anledning av 
exploateringsavtalet.



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (3)
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2020-05-19

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-191 60
Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av mark- och exploateringsingenjör Mattias Sahlberg, 
daterad 2020-04-24. 
Förslag till exploateringsavtal med tillhörande bilaga.

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut
att lyfta ärendet till tekniska nämnden utan eget förslag.

Förslag till beslut under sammanträdet
Ordförande Ulf Gustafsson (S) yrkar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna 
förslag till reviderat exploateringsavtal - Exploateringsavtal Bojar 2020.05.14 - 
avseende detaljplanen Strömstad 3:16 m.fl. (Bojarskolan – etapp 1) och att 
bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att 
underteckna exploateringsavtalet.

Andreas Nikkinen (MP) med instämmande av Claes Nabrink (L) yrkar att att-
satserna 1 och 2 gäller under förutsättning att man hittar en trafiklösning där man 
inte minskar skolgårdens yta.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och Andreas Nikkinens yrkande 
och finner att tekniska nämnden beslutar i enlighet med ordförandens yrkande.



PROTOKOLLSUTDRAG 3 (3)
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2020-05-19

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-191 60
Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Mark- och exploateringsingenjör Mattias Sahlberg
Akten



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (3)

Tekniska förvaltningen 2020-04-24 Ärende: TN/2020-0279
Mark- och exploateringsavdelningen

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: tn@stromstad.se Telefon: 0526-191 60 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Prästängsvägen 30 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Tekniska nämnden

Strömstad 3:16 mfl.  – Förslag till exploateringsavtal

Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämndens arbetsutskott föreslå tekniska 
nämnden besluta

Att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag till exploateringsavtal 
avseende detaljplanen Strömstad 3:16 m.fl. (Bojarskolan – etapp 1).

Att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att 
underteckna exploateringsavtalet.

Sammanfattning av ärendet
Ett planförslag föreligger avseende ny detaljplan för fastigheten Strömstad 3:16 
m.fl. (Bojarskolan – etapp 1), antagandehandling, vilket avses behandlas av 
kommunfullmäktige.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en nybyggnation av idrottshall och matsal för 
Bojarskolan och att säkerställa en god trafikmiljö.

Förslag till exploateringsavtal föreligger som reglerar parternas ansvar för 
utförande och kostnader vid genomförandet av detaljplanen, se bilagt förslag till 
exploateringsavtal. 

Exploateringsavtalet reglerar att marköverlåtelse ska ske mellan parterna för att 
anpassa fastigheterna efter planförslaget. Vid genomförandet av detaljplanen 
avses ett markområde (utlagt som allmän plats ”GATA” enligt planförslag) om 
cirka 910 kvm överföras från fastigheten Strömstad 3:16 till fastigheten Strömstad 
3:13, gulmarkerat område (nr.2) på kartskiss nedan. 

Ingen ersättning ska utgå för markområdet.  

Exploatören ska enligt exploateringsavtalet stå alla kostnader rörande utbyggnad 
av allmän plats ”GATA”. 

Exploatören åtar sig att betala förrättningskostnaden för erforderlig 
lantmäteriförrättning rörande att reglera den del av fastigheten 
Hattmakareplatsen 11 som enligt planförslaget är utlagd som allmän plats 
”GATA”. Exploatören åtar sig också att betala den ersättning som Lantmäteriet 
beslutar ska utgå för markområdet som regleras.

Ingen säkerhet behöver ställas till kommunen av exploatören med anledning av 
exploateringsavtalet.
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2020-04-24 Ärende: TN/2020-0279

Barnperspektiv, folkhälsoperspektiv och miljöperspektiv
Tekniska förvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån dessa 
perspektiv.

Ekonomiskt perspektiv 
Exploateringsavtalet innebär inte någon ekonomisk konsekvens för kommunen 
förutom en marginellt ökad driftskostnad för allmän plats ”GATA”. 

Juridiskt perspektiv
Förvaltningens förslag är förenligt med gällande rätt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av mark- och exploateringsingenjör Mattias Sahlberg, 
daterad 2020-04-24. 
Förslag till exploateringsavtal med tillhörande bilagor. 

Mattias Sahlberg
Mark-och exploateringsingenjör
0526-196 39
mattias.sahlberg@stromstad.se

Roland Kindslätt
förvaltningschef
0526-191 70
roland.kindslatt@stromstad.se
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Beslutet skickas till
mattias.sahlberg@stromstad.se

mailto:mattias.sahlberg@stromstad.se
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Exploateringsavtal 
för Strömstad 3:16 m.fl. (Bojarskolan – etapp 1)  

 

 Parter  
Strömstad kommun genom dess tekniska nämnd (org.nr. 212000-1405), 452 80 
Strömstad, nedan kallad Kommunen. 

Strömstadslokaler AB (org.nr: 556430-1025), Västra Klevgatan 9A, 452 30 
Strömstad, nedan kallad Exploatören. 

 Detaljplan  
Till grund för detta Exploateringsavtal ligger förslag till detaljplan för Strömstad 3:16 
m.fl. (Bojarskolan – etapp 1) i form av plankarta med planbestämmelser 
(antagandehandling), nedan kallad Detaljplanen, bilaga 1, daterad 2020-04-07. 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en nybyggnation av idrottshall och matsal för 
Bojarskolan och att säkerställa en god trafikmiljö.  

Till Detaljplanen hör plankarta, planbeskrivning och fastighetsförteckning samt 
följande utredningar: 


 Projekterings-PM/Geoteknik, daterat 2018-08-24, upprättat av Bohusgeo  
 Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik, daterad 2018-08-24, upprättad 

av Bohusgeo  
 Dagvattenutredning, daterad 2020-04-06, upprättad av Sweco  
 Naturvärdesinventering, daterad 2019-12-06, upprättad EnviroPlanning  
 Utlåtande från arborist, daterat 2019-12-06, upprättat av Pål Alexandersen, 

Bergen Tekniske Fagskole  


Exploatören har tagit del av ovan nämnda utredningar och övriga till Detaljplanen 
hörande dokument.  

 Exploateringsavtalets syfte    
Detta exploateringsavtal träffas i syfte att reglera parternas ansvar för utförande och 
kostnader vid genomförandet av Detaljplanen.  

 Exploateringsavtalets giltighet   
Detta exploateringsavtal är för sin giltighet beroende av  
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 dels att det godkänns genom beslut av Kommunfullmäktige i Strömstads 
kommun senast 2020-12-31, vilket vinner laga kraft. 
 

 dels att Detaljplanen antas genom beslut av Kommunfullmäktige i Strömstads 
kommun senast 2020-12-31, vilket vinner laga kraft. 

 

Om någon av dessa giltighetsförutsättningar inte uppfylls är detta avtal förfallet i alla 
delar, varvid vardera parten står för sina egna kostnader. Kommunen är inte skyldig att 
ersätta Exploatören för några utredningskostnader eller andra kostnader för utfört 
arbete, utebliven vinst eller i övrigt med anledning av detta exploateringsavtal. 

 Marköverlåtelser och lantmäteriförrättningar 

 Marköverlåtelser mellan Kommunen och Exploatören 
Exploatören överlåter mark till Kommunen 
Exploatören överlåter den mark (ca 910 kvm) inom fastigheten Strömstad 3:16 som 
utgör allmän plats ”GATA” i Detaljplanen, till fastigheten Strömstad 3:13 vilken 
Kommunen äger. Området är gulmarkerat (nr. 2) på kartskiss nedan.  

Ingen ersättning ska utgå för markområdet.  
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Övriga fastighetsregleringar 
För genomförandet av Detaljplanen krävs en fastighetsreglering för att överföra de 
delar (ca 600 kvm) inom fastigheten Hattmakareplatsen 11 som enligt planförslaget 
kommer utgöra allmän plats ”GATA”, blåmarkerat område (nr. 1 på kartskiss ovan) 
till fastigheten Strömstad 3:13. 

Exploatören ska betala förrättningskostnader för erforderlig lantmäteriförrättning samt 
eventuell ersättning för marken som regleras från fastigheten Hattmakareplatsen 11 till 
fastigheten Strömstad 3:13.  

 Fastighetsbildning 
Kommunen ansöker om och Exploatören bekostar erforderlig fastighetsbildning enligt 
§ 2.1. 

 Tillträde och nyttjanderätt 
Tillträde enligt § 2.1 sker när Detaljplanen vunnit laga kraft. 

 ALLMÄNNA ANLÄGGNINGAR 

 Allmänna, kommunala VA-anläggningar 
Kommunen, i egenskap av huvudman för det kommunala VA-nätet, ansvarar för att 
vatten- spillvatten- och dagvattenledningar finns tillgängliga för anslutning vid 
fastighetsgräns.  

Om det bildas fler fastigheter inom exploateringsområdet eller om det på annat sätt 
uppstår behov av ytterligare förbindelsepunkt ska Exploatören erlägga 
anslutningsavgifter enligt gällande taxa vid tidpunkten för anvisning av 
förbindelsepunkt.  

Exploatören bekostar de justeringsåtgärder som ändrad markanvändning genererar på 
befintlig kommunal VA-anläggning. Både faktiska byggnationskostnader och 
kostnader för eventuell omprövning av ledningsrätt. 

 Utbyggnad av allmän plats ”GATA” 
Kommunen bygger ut och Exploatören bekostar allmän plats ”GATA”. 

Byggnation ska ske enligt det som vid tidpunkten är kommunal standard. 
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 Utförande och bekostande av övriga anläggningar 

 Anläggningar inom kvartersmark 
Exploatören utför och bekostar utbyggnad och övriga åtgärder inom kvartersmark i 
enlighet med Detaljplanen. För åtgärder i anslutning till allmän plats ska projektering 
och återställande utföras i samråd med Kommunen. 

Exploatören ska utföra och bekosta de åtgärder som kan komma att krävas för 
dagvattenhanteringen inom kvartersmark. 

 Villkor under byggtiden/genomförande 

 Markföroreningar 
Exploatören ansvarar för eventuella kompletterande markmiljöutredningar samt har 
kostnadsansvaret för sanering av de markföroreningar som erfordras för genomförande 
av Detaljplanen. 

 Byggtrafik och störningar 
Byggtrafik till och från Exploateringsområdet ska ske så att störningarna begränsas i 
möjligaste mån. Exploatören ska särskilt redovisa trafikavstängningar och andra 
åtgärder som påverkar nyttjande av närliggande allmän plats. Hänsyn ska tas till säkra 
och funktionella allmänna gång- och cykelstråk, busshållplatser mm under byggtiden. 
Exploatören ansvarar för och bekostar upprättande av erforderliga 
trafikanordningsplaner samt säkerställer att dessa görs i god tid innan eventuell 
avstängning. 

 Grund- och markförhållanden 
Exploatören ombesörjer och bekostar de grundundersökningar som kan krävas för 
genomförandet av Detaljplanen inom kvartersmark. 

 Tillstånd  
Exploatören ombesörjer och bekostar de tillstånd som erfordras för exploateringens 
genomförande inom kvartersmark. 
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 Övrigt 

 Information, marknadsföring 
Exploatören förbinder sig att utan kostnad för Kommunen kontinuerligt informera 
allmänheten med skyltar om pågående byggnadsarbeten och andra arbeten som har 
samband med genomförandet av Detaljplanen.  

 Överlåtelse av detta avtal 
Detta exploateringsavtal får inte vare sig helt eller delvis överlåtas på annan utan 
skriftligt godkännande av Kommunen. Oaktat överlåtelseförbudet äger Exploatören 
rätt att överlåta avtalet på ett av Exploatören helägt dotterbolag.  

Om Exploatören helt eller delvis säljer sin fastighet ska köparen informeras om detta 
exploateringsavtal och ett förbehåll ska tas in i köpekontraktet om att 
exploateringsavtal ska gälla även mot köparen.  

 Tvist 
Tvist mellan Kommunen och Exploatören som gäller tolkningen eller tillämpningen av 
detta avtal ska avgöras av svensk allmän domstol. 
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Signaturer 
Detta avtal har upprättats i tre likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt och 
ett exemplar översänds till Lantmäteriet vilket ombesörjs av Kommunen.  

 

Ort och datum __________________________________ 

  

För Strömstads kommun  För Strömstads kommun 
 

 

__________________________ __________________________ 

Förvaltningschef Tekniska nämndens ordförande 
Roland Kindslätt Ulf Gustafsson 
 

 

 

Ort och datum __________________________________ 

 

För Exploatören   
 

 

__________________________ __________________________ 
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Bilagor 
 
Exploateringsavtalet utgörs av detta exploateringsavtal (detta dokument) samt följande 
bilagor: 

Bilaga 1  Plankarta för Detaljplanen 

 





PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-05-27

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2020-0098

KS § 90 Strömstad 3:16 - (del av Bojarskolan) 
detaljplan

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att anta förslag till detaljplan för del av Strömstad 3:16 m fl (Bojarskolan – Etapp 
1), upprättat 2020-03-12, reviderat 2020-05-20.

Sammanfattning av ärendet
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnationen av idrottshall och 
matsal för Bojarskolan och att säkerställa en god trafikmiljö. Bojarskolan har idag 
begränsat med utrymme för nybyggnation av fler klassrum, matsal, idrottshall och 
liknande. För att frigöra lokaler för fler klassrum i skolan behöver en ny byggnad 
med idrottshall och matsal uppföras på den nuvarande parkeringen utmed 
Kebalvägen.

Planförslaget har föregåtts av ett program där möjligheterna till att stänga av 
Kebalvägen förbi skolan och ersätta vägen med ett nyöppnande av 
Hällestrandsvägen väster om planområdet studerades. Detta arbete delades upp i 
två etapper för att möjliggöra en tidigare byggnation av idrottshallen, dvs. denna 
detaljplan.

Etappindelningen förutsätter att båda detaljplanerna, dels denna och dels den 
mer omfattande planen, färdigställs eftersom hela skolområdet inte planläggs i 
den första etappen och vissa frågeställningar, som t.ex. parkering och 
sammanlänkade gc-vägar, inte är långsiktigt lösta med bara en etapp.

Planförslaget har samråtts med berörda myndigheter och sakägare. Inga berörda 
sakägare har yttrat sig under vare sig samråd eller granskning och synpunkter från 
berörda myndigheter rörande buller, geoteknik och dagvatten har tillgodosetts. 

Kommunens VA-avdelning har under granskningsskedet önskat en tydligare 
redovisning av hur deras befintliga dagvattenledningar ska ändras för att 
genomföra detaljplanen och att nya ledningsstråk säkerställs på plankartan. 
Arbete med att komplettera dagvattenutredningen med denna information pågår.

Ett genomförande av detaljplanen förutsätter att kommunen löser in mark av 
Strömstadslokaler (Strömstad 3:16) och Brf Hattmakaren (Hattmakareplatsen 1). 
Ett exploateringsavtal ska tecknas med Strömstadslokaler som reglerar 
genomförandet av detaljplanen.

Beslutsunderlag
Förslag till detaljplan för del av Strömstad 3:16 m fl (Bojarskolan – Etapp 1), 
upprättad 2020-04-06, reviderad 2020-05-20
Fastighetsförteckning daterad 2020-04-06
Granskningsutlåtande daterat 2020-05-11
Undersökning av betydande miljöpåverkan daterad 2020-02-05
PM Geoteknik daterat 2018-08-24



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-05-27

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik daterat 2018-08-24
Dagvattenutredning daterad 2020-04-06
Naturvärdesinventering daterad 2019-12-06
Utlåtande från arborist daterat 2019-12-06
Tjänsteskrivelse 2020-05-11 av planeringsarkitekt Jimmy Magnusson
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-05-20 § 151

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till detaljplan för del av Strömstad 3:16 m fl (Bojarskolan – Etapp 
1), upprättat 2020-03-12, reviderat 2020-05-20.

Beslutet skickas till
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-05-20

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2020-0098

KSau § 151 Strömstad 3:16 - (del av Bojarskolan) 
detaljplan

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till detaljplan för del av Strömstad 3:16 m fl (Bojarskolan – Etapp 
1), upprättat 2020-03-12, reviderat 2020-05-20.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
att uppdra åt Miljö- och byggförvaltningen att undersöka möjligheten att lägga till 
en yta för gång- och cykelväg i norra delen av fotbollsplanen som en mindre 
justering av förslaget.

Sammanfattning av ärendet
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnationen av idrottshall och 
matsal för Bojarskolan och att säkerställa en god trafikmiljö. Bojarskolan har idag 
begränsat med utrymme för nybyggnation av fler klassrum, matsal, idrottshall och 
liknande. För att frigöra lokaler för fler klassrum i skolan behöver en ny byggnad 
med idrottshall och matsal uppföras på den nuvarande parkeringen utmed 
Kebalvägen.

Planförslaget har föregåtts av ett program där möjligheterna till att stänga av 
Kebalvägen förbi skolan och ersätta vägen med ett nyöppnande av 
Hällestrandsvägen väster om planområdet studerades. Detta arbete delades upp i 
två etapper för att möjliggöra en tidigare byggnation av idrottshallen, dvs. denna 
detaljplan.

Etappindelningen förutsätter att båda detaljplanerna, dels denna och dels den 
mer omfattande planen, färdigställs eftersom hela skolområdet inte planläggs i 
den första etappen och vissa frågeställningar, som t.ex. parkering och 
sammanlänkade gc-vägar, inte är långsiktigt lösta med bara en etapp.

Planförslaget har samråtts med berörda myndigheter och sakägare. Inga berörda 
sakägare har yttrat sig under vare sig samråd eller granskning och synpunkter från 
berörda myndigheter rörande buller, geoteknik och dagvatten har tillgodosetts. 

Kommunens VA-avdelning har under granskningsskedet önskat en tydligare 
redovisning av hur deras befintliga dagvattenledningar ska ändras för att 
genomföra detaljplanen och att nya ledningsstråk säkerställs på plankartan. 
Arbete med att komplettera dagvattenutredningen med denna information pågår.

Ett genomförande av detaljplanen förutsätter att kommunen löser in mark av 
Strömstadslokaler (Strömstad 3:16) och Brf Hattmakaren (Hattmakareplatsen 1). 
Ett exploateringsavtal ska tecknas med Strömstadslokaler som reglerar 
genomförandet av detaljplanen.



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-05-20

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

Beslutsunderlag
Förslag till detaljplan för del av Strömstad 3:16 m fl (Bojarskolan – Etapp 1), 
upprättad 2020-04-06, reviderad 2020-05-20
Fastighetsförteckning daterad 2020-04-06
Granskningsutlåtande daterat 2020-05-11
Undersökning av betydande miljöpåverkan daterad 2020-02-05
PM Geoteknik daterat 2018-08-24
Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik daterat 2018-08-24
Dagvattenutredning daterad 2020-04-06
Naturvärdesinventering daterad 2019-12-06
Utlåtande från arborist daterat 2019-12-06
Tjänsteskrivelse 2020-05-11 av planeringsarkitekt Jimmy Magnusson

Förslag till beslut
Miljö- och byggförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta att överlämna förslag till detaljplan för del av Strömstad 
3:16 m fl (Bojarskolan – Etapp 1), upprättat 2020-03-12, reviderat 2020-05-20, till 
kommunfullmäktige för antagande

Beslutet skickas till
Miljö- och byggförvaltningen
Diariet
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Miljö- och byggförvaltningen 2020-05-11 Ärende: KS/2020-0098
Plan- och byggavdelningen

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress:  Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Kommunstyrelsen

Strömstad 3:16 - (del av Bojarskolan) detaljplan

Förslag till beslut
Miljö- och byggförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta att överlämna förslag till detaljplan för del av Strömstad 
3:16 m fl (Bojarskolan – Etapp 1), upprättat 2020-03-12, reviderat 2020-05-20, till 
kommunfullmäktige för antagande

Sammanfattning av ärendet
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnationen av idrottshall och 
matsal för Bojarskolan och att säkerställa en god trafikmiljö. Bojarskolan har idag 
begränsat med utrymme för nybyggnation av fler klassrum, matsal, idrottshall och 
liknande. För att frigöra lokaler för fler klassrum i skolan behöver en ny byggnad 
med idrottshall och matsal uppföras på den nuvarande parkeringen utmed 
Kebalvägen.

Planförslaget har föregåtts av ett program där möjligheterna till att stänga av 
Kebalvägen förbi skolan och ersätta vägen med ett nyöppnande av 
Hällestrandsvägen väster om planområdet studerades. Detta arbete delades upp i 
två etapper för att möjliggöra en tidigare byggnation av idrottshallen, dvs. denna 
detaljplan.

Etappindelningen förutsätter att båda detaljplanerna, dels denna och dels den 
mer omfattande planen, färdigställs eftersom hela skolområdet inte planläggs i 
den första etappen och vissa frågeställningar, som t.ex. parkering och 
sammanlänkade gc-vägar, inte är långsiktigt lösta med bara en etapp.

Planförslaget har samråtts med berörda myndigheter och sakägare. Inga berörda 
sakägare har yttrat sig under vare sig samråd eller granskning och synpunkter från 
berörda myndigheter rörande buller, geoteknik och dagvatten har tillgodosetts. 

Kommunens VA-avdelning har under granskningsskedet önskat en tydligare 
redovisning av hur deras befintliga dagvattenledningar ska ändras för att 
genomföra detaljplanen och att nya ledningsstråk säkerställs på plankartan. 
Arbete med att komplettera dagvattenutredningen med denna information pågår.

Ett genomförande av detaljplanen förutsätter att kommunen löser in mark av 
Strömstadslokaler (Strömstad 3:16) och Brf Hattmakaren (Hattmakareplatsen 1). 
Ett exploateringsavtal ska tecknas med Strömstadslokaler som reglerar 
genomförandet av detaljplanen.
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2020-05-11 Ärende: KS/2020-0098

Perspektiv
Följande perspektiv ska om tillämpligt kommenteras i tjänsteskrivelsen:

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention)
Barnperspektivet påverkas inte då den gångväg som går genom planområdets två 
delar inte ändras.

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc)
Kostnaden för utbyggnad av detaljplanens allmänna platser ska bäras av 
exploatören. Detta gäller även kostnader för den inlösen av mark från tredje part 
som krävs för att detaljplanen ska kunna genomföras.

Folkhälsoperspektiv
Påverkas inte av planförslaget.

Juridiskt perspektiv
Detaljplanen har tagits fram enligt Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) med ett 
standardförfarande. Under samråd och granskning har berörda sakägare haft 
möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Kommunens planmonopol innebär 
att kommunen antingen kan tillgodose dessa synpunkter eller bortse från dem. De 
sakägare som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda har möjlighet att 
överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen.

Miljöperspektiv
Planförslaget innebär en hållbar utveckling eftersom en befintlig verksamhet får 
möjlighet att utökas samtidigt som ingen oexploaterad mark tas i anspråk. Denna 
utökning är resurseffektiv eftersom befintliga lokaler kan användas och utökas 
utan att jungfrulig mark behöver tas i anspråk.

Byggnationen detaljplanen medger hamnar nära intill två biotopskyddade alléer. 
Enligt bedömning från en sakkunnig arborist kan dock denna byggnation 
genomföras utan att trädens livskraft skadas.

Beslutsunderlag
Förslag till detaljplan för del av Strömstad 3:16 m fl (Bojarskolan – Etapp 1), 
upprättad 2020-04-06, reviderad 2020-05-20
Fastighetsförteckning daterad 2020-04-06
Granskningsutlåtande daterat 2020-05-11
Undersökning av betydande miljöpåverkan daterad 2020-02-05
PM Geoteknik daterat 2018-08-24
Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik daterat 2018-08-24
Dagvattenutredning daterad 2020-04-06
Naturvärdesinventering daterad 2019-12-06
Utlåtande från arborist daterat 2019-12-06
Denna tjänsteskrivelse
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Detaljplan för Strömstad 3:16 m fl (Bojarskolan – Etapp 1) 

 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av idrottshall och matsal för Bojarskolan och att 
säkerställa en god trafikmiljö. 
 
Bojarskolan har idag begränsat med utrymme för nybyggnation av fler klassrum, matsal, idrottshall och 
liknande. För att frigöra lokaler för fler klassrum i skolan behöver en ny byggnad med idrottshall och 
matsal uppföras på den nuvarande parkeringen utmed Kebalvägen. 
 
Planförslaget har föregåtts av ett program där möjligheterna till att stänga av Kebalvägen förbi skolan 
och ersätta vägen med ett nyöppnande av Hällestrandsvägen väster om planområdet studerades. Detta 
arbete har nu delats upp i två skilda planförslag – en för idrottshalls- och matsalsbyggnaden för 
Bojarskolan och en för det övriga skolområdet och Hällestrandsvägen. 
 
Uppdelningen av planområdet i två delområden gör det möjligt för kommunen att arbeta vidare med 
den långsiktiga möjligheten att leda om trafiken via Hällestrandsvägen samtidigt som nybyggnationen 
för Bojarskolan kan komma till stånd så snabbt som möjligt. 
 

Handlingar 
 
Till planhandlingarna hör: 
 

 Plankarta med bestämmelser 

 Planbeskrivning 

 Illustrationskarta 

 Program 

 Programsamrådsredogörelse 

 Undersökning av betydande miljöpåverkan 

 Granskningsutlåtande 

 Fastighetsförteckning 
 
Övriga handlingar och utredningar:  
 

 Projekterings-PM/Geoteknik, daterat 2018-08-24, upprättat av Bohusgeo 

 Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik, daterad 2018-08-24, upprättad av Bohusgeo 

 Dagvattenutredning, daterad 2020-04-06, upprättad av Sweco 

 Naturvärdesinventering, daterad 2019-12-06, upprättad EnviroPlanning 

 Utlåtande från arborist, daterat 2019-12-06, upprättat av Pål Alexandersen, Bergen Tekniske 
Fagskole 
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Dnr MBN/2020-231 
 
 

Antagandehandling 
 

Detaljplan för Strömstad 3:16 m fl (Bojarskolan – Etapp 1) 
 
 
 

Planbeskrivning 
 

1. Inledning 
 

Planens syfte och huvuddrag  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av idrottshall och matsal för Bojarskolan och att 
säkerställa en god trafikmiljö. 
 
Bojarskolan har idag begränsat med utrymme för nybyggnation av fler klassrum, matsal, idrottshall och 
liknande. För att frigöra lokaler för fler klassrum i skolan behöver en ny byggnad med idrottshall och 
matsal uppföras på den nuvarande parkeringen utmed Kebalvägen. 
 

Läge, areal och markägare 

Planområdet ligger i den norra delen av 
Strömstad tätort och omfattar delar av 
Bojarskolan och Brf Hattmakaren samt 
kommunalägd gatumark. 
 
Planområdet har en sammanlagt areal på cirka 
0,5 hektar. Marken inom området består 
huvudsakligen av fastigheten Strömstad 3:16, 
som ägs av Strömstadslokaler, och av 
Hattmakareplatsen 11, som ägs av Brf 
Hattmakaren. Bojarskolan är belägen inom 
Strömstad 3:16. 
 
Utöver dessa fastigheter ingår även mindre delar 
av den kommunalägda stamfastigheten 
Strömstad 3:13 i planområdet. 
 
 

Planområdets läge (rödmarkerat) i förhållande till Strömstad 
tätort 
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2. Kommunala ställningstaganden  
 

Vision 2030 

Våren 2016 antogs en kommunövergripande vision för Strömstad år 2030 av Kommunfullmäktige 
(KF). Visionen sätter upp målen att Strömstad ska öka till 15 000 invånare till år 2030 och att 
kommunen ska bli fossiloberoende.  
 

Översiktsplan  

I kommunens översiktsplan, antagen av Kommunfullmäktige (KF) 2013-10-24, regleras inte 
planområdet mer specifikt än övriga tätorten, som pekas ut som ”område för tätortsutveckling i 
Strömstad-Skee”. Arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Strömstad-Skee pågår men 
har ännu inte nått samrådsskedet. 
 
I översiktsplanen föreslås däremot att cirka 75 % av de nya bostäderna ska tillkomma inom Strömstad-
Skeeområdet. Tillsammans med den kraftiga befolkningstillväxten ställer det stora krav på att offentlig 
service och infrastruktur i tätorten kan växa för att följa med i utvecklingen. 
 

Pågående planprojekt i närområdet 

 
Ungefärlig avgränsning för detaljplan för Mällby 1:16 m fl (Mällbygård) (grön markering) och Bojarskolan Etapp 2 (gul 
markering) 

 
Ett av de pågående planprojekten i tätorten är förslaget till ny detaljplan för Mällby 1:16 m fl 
(Mällbygård). Inom detta område, som ligger cirka 500 meter väster om Bojarskolan, utreds 
möjligheterna att uppföra ett äldreboende (särskilt boende) och ett bostadsområde bestående av rad- 
och kedjehus. Den föreslagna trafikanslutningen till området går över den gamla deponin i Grandalen 
och angränsar till det planområdet för Bojarskolan Etapp 2. 
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Det andra pågående planprojektet är förslag till detaljplan för Strömstad 3:16 m fl (Bojarskolan – Etapp 
2). Detta planförslag är den andra delen som följer av det program som var utsänt för samråd under 
sommaren 2018. Syftet med denna andra etapp är att möjliggöra en utökning av Bojarskolans skolgård 
söderut mot Sjöboskogen genom att Kebalvägen stängs av och ersätts med Hällestrandsvägen. 
 

Översyn av upptagningsområden 

I september 2012 beslutade barn- och utbildningsnämnden att genomföra en översyn av kommunens 
upptagningsområden för skola och förskola. Bakgrunden var framför allt att de senaste årens 
befolkningsutveckling ställde krav på god framförhållning gällande strategisk lokalplanering. 
 
Utredningen visar att det framför allt är centrumskolan Bojarskolan som kommer att få ett  
kraftigt ökat elevantal utifrån pågående och planerat bostadsbyggande. I översynen (version 6, daterad 
2014-10-08) förordas därför en omställning av Bojarskolan från enparallellig till tvåparallellig F-6-skola. 
 

Detaljplaner 

Planområdet omfattas huvudsakligen av två gällande 
detaljplaner: 
 

P90/5 Hattmakaren 
Reglerar bland annat skolområdet, före detta 
Hällestrandsvägen, kringliggande naturmark och en 
outnyttjad byggrätt för butik (brunt fält) söder om 
Kebalvägen. 
 

P91/1 Hattmakareplatsen 
Reglerar huvudsakligen bostadsområdet öster om 
skolområdet, men även parkeringen som hör till 
skolan. 
 
Byggrätten för skolan i gällande plan är flexibel, men 
är i princip fullt utnyttjad. För att kunna utvidgas 
behöver mer yta tas i anspråk som idag inte är 
reglerad som skolområde, i första hand parkerings-
platsen öster om skolan. För att möjliggöra detta 
krävs en ny detaljplan för området. 
 

Undersökning av betydande miljöpåverkan 

Plan- och byggavdelningen gör bedömningen att genomförande av detaljplanen för Strömstad 3:16 m 
fl (Bojarskolan) inte kan antas medföra risk för betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen har 
samråtts med Länsstyrelsen som delar kommunens åsikt. 
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Motivet till denna bedömning är att marken inom planområdet redan är ianspråktagen och hårdgjord. 
Ingen jungfrulig mark tas i anspråk. Utöver lindalléerna, vilka skyddas genom en planbestämmelse, 
finns inga höga naturvärden inom planområdet. Inga geotekniska säkerhetsåtgärder bedöms vara 
nödvändiga för att genomföra detaljplanen. Ett genomförande av planförslaget innebär förtätning, och 
ett effektivt nyttjande av befintliga samhällsfunktioner och infrastruktur: Detta ligger i linje med en 
hållbar samhällsutveckling. 
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3. Planeringsförutsättningar 
 

Markanvändning 

 
Befintlig markanvändning i området – skolområde (A och B), cykelvägar (gul markering, även utmed bilvägar) och 
gamla Hällestrandsvägen (tidigare bilväg, nu cykelväg – orange markering). 

 
Planområdet består i nuläget av skolområdet för Bojarskolan samt kringliggande gatumark och 
trafikområde inom Brf Hattmakaren. Skolområdet är idag uppdelat i två delområden som skiljs åt av en 
cykelväg. I område A finns för närvarande en delvis tvåplans skolbyggnad med klassrum, matsal, 
idrottshall, förskola och dylikt. Skolgården i område A består huvudsakligen av små asfaltsytor. 
 
I område B finns en större grusplan som används av skolan under dagtid. Grusplanen är inte inhägnad 
och är i och med det tillgängligt för allmänheten under kvällar, helger och lov. Skolans parkering finns 
inom den södra delen av område B. På parkeringen fanns även till nyligen en paviljong som tillfälligt 
uppförts på grund av lokalbristen i skolan. 
 
Naturmarken kring skolan utgörs främst av berg med lövträds- och buskvegetation. Höjdskillnaderna 
inom naturmarken är i allmänhet stora, vilket ökar riskerna och gör de svåröverblickbara för 
skolpersonalen. Under skoltid får barnen därför inte klättra upp på de kringliggande bergen. 
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Naturmiljö 

En naturvärdesinventering har genomförts för båda detaljplaneetapperna för Bojarskolan och 
Hällestrandsvägen. Naturmiljön inom och i direkt anslutning till planområdet består, utöver klippta 
gräsmattor, av två lindalléer utmed Kebalvägen och grusplanen. Lindarna har en stamdiameter på cirka 
20-30 cm. Båda lindalléerna omfattas av generellt biotopskydd enligt 7 kap. 11 § Miljöbalken. 
 

Riksintressen 

Planområdet omfattas av riksintresse för turism och rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 2 § MB och 
riksintresse för obruten kust enligt 4 kap. 3 § MB. För dessa områden gäller att exploateringsföretag 
och andra ingrepp i miljön inte får medföra att områdenas natur- och kulturvärden påtagligt skadas. 
Förbudet mot påtaglig skada eller övriga krav på förbud och hänsyn gäller dock inte om åtgärden avser 
utveckling av befintliga tätorter, vilket är fallet i detta ärende. 
 

Strandskydd  

Planområdet omfattas inte av gällande eller återinträdande strandskydd. 
 

Bebyggelse 

Bebyggelsen i området är låg, 1-2 våningar, och är huvudsakligen i trä med pannor som taktäckning. 
Den största byggnadsvolymen i området är huvudbyggnaden på skolområdet, som med sin utformning 
och placering ändå ger ett småskaligt intryck. I huvudbyggnaden finns idag klassrum, idrottshall, matsal 
och övriga lektionssalar för en enparallellig skola. Det finns inga byggnader som är belägna inom 
planområdet.  
 
Kring planområdet ligger en blandad bostadsbebyggelse som utgörs av småhus och flerbostadshus. 
Småhusen i närområdet ligger utmed Flädervägen och anslutande vägar, medan flerbostadshusen består 
av mindre enheter i bostadsrättsform öster om skolan. 
 

Kulturmiljö och fornlämningar 

Planen och de planerade åtgärderna berör ingen känd fornlämning eller uttagen kulturmiljö. Hela 
planområdet är hårt exploaterat och det bedöms som osannolikt att det skulle finnas okända 
fornlämningar som påverkas av exploateringsföretaget. 
 

Kommunikationer 

Bojarskolan är en viktig målpunkt i den norra delen av Strömstad tätort både för elever, anställda, 
föräldrar och för dem som använder sig av t.ex. idrottshallen under fritiden. Skolområdet har sin infart 
för bil- och busstrafik mot Kebalvägen, som är kopplad till resten av staden via Ringvägen och 
Surbrunnsgatan. Ringvägen är den större trafikleden som länkar samman Strömstads perifera delar 
medan Surbrunnsgatan kopplar närliggande bostäder till både Ringvägen och stadskärnan. 
 
Innan Ringvägen byggdes gick trafiken norr om staden via Surbrunnsgatan och Hällestrandsvägen. 
Efter Ringvägens öppnande stängdes Hällestrandsvägen av och gjordes om till cykelväg.  
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Mark, miljö och geoteknik 

Släntstabilitet 

En geoteknisk undersökning av planområdet har utförts av Bohusgeo. I utredningen har 
släntstabiliteten beräknats utifrån erforderliga säkerhetsfaktorer enligt IEG R4:2010.  
 
Det fasta ytlagret utgörs av grus, sten, gyttjig silt och torrskorpelera och tjockleken varierar i huvudsak 
mellan ca 1 och 1,5 meter. Lera finns till mellan ca 2 och 8 meters djup under markytan. 
Släntstabiliteten bedöms vara tillfredsställande och den planerade bebyggelsen kan utföras utan att 
stabiliteten blir otillfredsställande. 
 

Teknisk försörjning 

Planområdet ligger i Strömstad tätort och är redan anslutet till den tekniska försörjning som finns (VA, 
dagvatten, el, tele, fiber etc.). 
 

Dagvattenhantering 

Befintligt dagvatten från planområdet består till största delen av ytvatten från de hårdgjorda parkerings- 
och trafikytorna i området. Detta dagvatten avvattnas till Bojarbäcken som i sin tur mynnar ut i 
Bojarkilen. 
 
Bojarbäcken är första recipient för områdets dagvatten. Bojarbäcken är ingen vattenförekomst med 
miljökvalitetsnormer, men riktvärdena Stormwater 2M, Riktvärdesgruppen, har använts för att kunna 
göra en bedömning av påverkan. Som underlag för bedömningen har även den till planen hörande 
naturvärdesinventeringen funnits. 
 
Strömstadsfjorden har idag måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. 
Miljökvalitetsnormen är satt till god ekologisk status samt god kemisk ytvattenstatus år 2027, med 
undantag för kvicksilver och polybromerade difenyletrar. 
 

Risker och störningar etc. 

Risker och störningar i närheten kan huvudsakligen förväntas beröra konflikter och risk för olyckor vid 
hämtning och lämning av barn i början och slutet av skoldagen. 
 
För närvarande finns det inget anordnat av- och upphämtningsområde för föräldrar som kommer med 
bil till Bojarskolan. Denna trafik samsas med övriga på parkeringsplatsen där idrottshalls- och 
matsalsbyggnaden är tänkt att uppföras, vilket erfarenhetsmässigt har fungerat dåligt. Även 
samnyttjande med bussfickan utmed Kebalvägen har visat sig problematiskt eftersom det lätt händer 
att föräldrar parkerar i bussfickan och blockerar den. 
 
Eftersom hela den befintliga parkeringsplatsen där hämtning och lämning sker tas i anspråk för 
byggnation i planförslaget måste även en ny lösning för denna logistik föreslås. Vid utformningen av 
denna lösning har en målsättning också varit att elevernas skolgård inte ska bli mindre än idag, vilket 
har gjort det nödvändigt att ta delar av Brf Hattmakaren i anspråk. Mer information om denna lösning 
finns under rubriken trafik i kapitel 4. 
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4. Planförslag 
 

Principförslag 

 
Illustration över nybyggnation (orange färg) samt trafikflöde och GC-väg 
 
Det grundläggande målet i planarbetet är att ge Bojarskolan utvecklingsmöjligheter genom att en ny 
idrottshalls- och matsalsbyggnad kan uppföras på nuvarande parkering. Denna nybyggnation frigör 
lokaler i den befintliga skolbyggnaden som därmed kan byggas om till personal- och klassrum.  
 
Om- och nybyggnationen möjliggör en omställning av Bojarskolan från en en- till tvåparallellig skola. 
På längre sikt ska även en utökning till en treparallellig skola möjliggöras genom den andra 
detaljplaneetappen för det övriga skolområdet och Hällestrandsvägen. 
 
Den föreslagna idrottshalls- och matsalsbyggnaden detaljplanen medger har begränsats med en högsta 
tillåtna nockhöjd över kommunens nollplan som medger en byggnad i två våningar. Avsikten är att 
denna höjd ska harmonisera med höjden för det övriga skolområdet i den kommande angränsande 
detaljplanen. 
 
För att säkerställa en god trafikmiljö och samtidigt inte minska storleken på skolgården behöver en del 
av fastigheten Hattmakareplatsen 11 tas i anspråk. Detta ianspråktagande innebär dock ingen större 
förändring av markens utformning i praktiken, eftersom denna mark redan används som trafikyta av 
bostadsrättsföreningen. 
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Bebyggelse, användning och utformning 

Detaljplanen medger byggrätt på kvartersmark för skola och samlingslokal. Detaljplanen innehåller 
ingen begränsning i yta eftersom i stort sett endast ytan den framtida byggnaden är tänkt att uppta 
planläggs som kvartersmark. 
 
Enligt Boverkets riktlinjer bör det finnas minst 30 m2 friyta för utevistelse per elev på en grundskola. 
Efter att planförslaget har genomförts kommer Bojarskolans skolgård sammanlagt vara cirka 9 500 m2 
stor, vilket är tillräckligt för att uppnå riktlinjen för en tvåparallellig skola med cirka 300 elever. 
 
Byggnader inom skolområdet har begränsats i höjd med en högsta tillåtna nockhöjd på +17,0 meter 
över grundkartans nollplan. Bestämmelsen om nockhöjd med plushöjd ger en fast punkt som inte får 
överskridas oberoende av markens höjdläge. Detta gör de framtida höjderna för byggnation i området 
enkla att förutse och förhålla sig till vid bygglov. 
 
Marknivån inom användningsområdet ligger över lag på cirka +7,0 meter över nollplanet. 
Mellanskillnaden från mark till taknock blir i och med detta över lag cirka 10 meter, vilket innebär att 
framtida skolbyggnader kan uppföras i upp till två våningar med normal rumshöjd för klassrum. Den 
nya idrottshalls- och matsalsbyggnaden har en beräknad nockhöjd på cirka +15 meter över nollplanet 
och ryms också inom den föreslagna höjden. 
 

Gatunät och trafik 

För att komma till rätta med de konflikter bland trafikslagen som finns idag kring Bojarskolan och som 
riskerar att uppkomma i och med planförslaget behövs en annan trafiklösning. Det finns i grova drag 
fem sorters trafikslag som interagerar kring Bojarskolan: 
 

 Gående och cyklister, både elever som ska till skolan och övriga i allmänheten som ska korsa 
den 

 Föräldrar som hämtar och lämnar sina barn med personbil 

 Skolskjutstrafik med buss 

 Personbilstrafik till Brf Hattmakaren 

 Varuleveranser till det nya skolköket 
 
Vissa av dessa transportslag bör inte blandas om det kan undvikas. Till exempel bör inte 
varutransporter med lastbil blandas med föräldrar som hämtar och lämnar sina barn, och hämtning och 
lämning bör också vara skild från skolskjutsen. 
 
Gång- och cykelvägen som idag korsar skolgården innebär också en konflikt. Cykeltrafiken innebär en 
risk för olyckor med t.ex. lekande barn, men skolgården blockerar även gång- och cykelvägens flöde 
med grindar som behövs för skolgårdar där de yngsta barnen går i förskoleklass. 
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Principlösningen för trafiken i området föreslås utifrån dessa förutsättningar lösas enligt följande: 
 
Skolskjuts 
Sker fortsatt utmed Kebalvägen vid befintlig bussficka. 
 
Varuleveranser 
Löses genom en rundkörning i anslutning till skolköket som är avgränsad från den övriga skolgården 
med staket. Detta hindrar föräldrar från att släppa av barn i rundkörningen eftersom de inte når 
skolområdet. I mitten av rundkörningen skapas ett utrymme för personalparkering. 
 
Avhämtning/lämning för föräldrar samt trafik till Brf Hattmakaren 
Sker genom en rundkörning med vändning och parkeringsficka mellan grusplanen och Brf 
Hattmakaren. Rundkörningen föreslås vara enkelriktad för att kunna hålla nere måttet på trafikytorna 
och för att inte skapa otydlighet för den trafik som ska ut från Brf Hattmakaren. 
 
Gång- och cykelväg 
Föreslås få en ny sträckning utmed grusplanen och därefter i mitten av vändslingan för att ansluta till 
befintlig GC-passage vid Kebalvägen. Den GC-väg som finns genom skolgården kan därmed tas bort. 
 

 
Principlösning över planområdets logistik 
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Parkering 

Strömstads kommun har en parkeringspolicy som är antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2019. 
Parkeringsnormen anger hur många parkeringsplatser som måste anordnas för olika typer av 
verksamheter beroende på deras läge i tätorten. För Bojarskolan gäller parkeringsnormen för skola i 
Zon 2 som är 5 p-platser för bil och 19 platser för cyklar per 1000 m2 bruttoarea. 
 
Befintliga byggnader på Bojarskolan har idag en sammanlagd bruttoarea på cirka 3 550 m2. Med den 
planerade matsals- och idrottshallsbyggnaden ökar bruttoarean till cirka 4 400 m2. Sammanlagt skulle 
det därmed enligt kommunens parkeringsnorm krävas 18 parkeringsplatser för bil och 67 
parkeringsplatser för cykel. 
 
I det enskilda fallet kan det behövas fler parkeringsplatser än vad normen kräver. Bojarskolans 
idrottshall hyrs idag exempelvis ut för föreningsaktiviteter och om dessa överlappar med personalens 
arbetstid kan det hända att antalet parkeringsplatser inte räcker till. Det finns idag 41 parkeringsplatser 
för besökande och personal till Bojarskolan. 
 
Enligt de illustrationer som tagits fram för planförslaget kan uppskattningsvis runt 12 parkeringsplatser 
för personal få plats inom planområdet. Detta är under kommunens föreskrivna parkeringsnorm, men 
det är inte önskvärt att ta någon del av skolgården i anspråk för parkering sett till värdet den har för 
eleverna. 
 
Ur ett kortare perspektiv bör det rimligaste alternativet för att tillgodose behovet av 
bilparkeringsplatser vara den allmänna parkeringen på Cirkusplatsen cirka 350-400 meter väster om 
Bojarskolan. Denna parkering används huvudsakligen som extern besöksparkering för turister under 
sommarsäsongen och är därmed i princip tom under skolans terminer. Ur ett längre perspektiv ger 
planförslaget för etapp 2 ytterligare förutsättningar för att kunna lösa parkering i närheten av skolan. 
Parkeringsplatser för cykel bör däremot kunna ordnas i anslutning till skolan även i nuläget. 
 

Natur  

Inför den planerade byggnationen av idrottshalls- och matsalsbyggnaden har Strömstadslokaler samrått 
med Länsstyrelsen kring hanteringen av de biotopskyddade alléerna och om det finns en risk att de 
påverkas av exploateringen. Som underlag till denna dialog har Strömstadslokaler tagit fram ett förslag 
till hantering som är bifogat till planförslaget. Enligt förslaget till hantering ska trädens rötter 
handgrävas fram och större rötter ska inte kapas. 
 
Länsstyrelsen har i sin kommunikation bedömt att träden inte riskerar att skadas av exploateringen 
under förutsättning att de föreslagna försiktighetsmåtten följs. Den planerade byggnationen kommer 
att placeras nära den södra allén, men bedöms kunna genomföras utan att trädens livskraft skadas. En 
planbestämmelse som reglerar de försiktighetsmått som föreslagits har införts på plankartan. 
 

Förorenad mark 

Planförslaget berör ingen förorenad mark. 
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Buller 

 
Beräknade bullervärden för Bojarskolan år 2035 (ekvivalentvärden) 
 
En bullerkartering av planområdet har tagits fram av Norconsult. Bullerkarteringen utgår från 
beräknade trafikmängder för Strömstad tätort för år 2035 som är hämtade från en utredning som tar 
hänsyn till hela tätortens utveckling fram till prognosåret. För Kebalvägen förbi Bojarskolan innebär 
detta att trafiken förväntas öka från dagens 3000 fordon per dygn (vardagsdygnstrafik) till cirka 4470 
fordon per dygn år 2035. 
 
Bullerkarteringen visar att i princip hela skolgården får en bullermiljö som underskrider 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå och som till största delen även underskrider 50 dBA. Närmast Kebalvägen finns ett 
cirka 10 meter brett område där nivåerna ligger i intervallet 55-60 dBA. De maximala ljudnivåerna 
fördelar sig på ungefär samma sätt, dock är fältet som överskrider gällande riktvärden (70 dBA maximal 
ljudnivå) något djupare. 
 
Naturvårdsverket har tagit fram riktlinjer för buller för skolgårdar i en vägledning (NV-01534-17). 
Eftersom Bojarskolan är en befintlig skola gäller riktvärdena för äldre skolgård, som är angivna till 55 
dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå för de delar av gården som är avsedda för lek, 
vila och pedagogisk verksamhet. 
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Beräknade bullervärden för Bojarskolan år 2035 (maxvärden) 
 
Bullerkarteringen visar att den planerade idrottshallen och matsalen har en positiv effekt genom att den 
skärmar av delar av skolgården från Kebalvägens vägtrafikbuller. Den mark som ligger inom de 
överskridande bullervärdena öster om byggnaden används som logistik- och parkeringsyta. 
 
För att Bojarskolan ska uppfylla naturvårdsverkets krav behöver de ytor som används för lek, vila och 
pedagogisk verksamhet anpassas och skyddas så att de inte överskrider 55 dbA ekvivalent ljudnivå och 
70 dbA maximal ljudnivå. Detta kan exempelvis lösas med en bullerskärm mot Kebalvägen. För att få 
tillräcklig effekt bör skärmen vara cirka 58 meter lång och 2 meter hög och placeras i fastighetsgräns, se 
blå linje på illustrationen nedan. 
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Beräknade bullervärden för år 2035 (ekvivalent ljudnivå) med föreslagen bullerskärm 
 

Dagvattenhantering 

Planområdet är anslutet till det kommunala dagvattennätet. En dagvattenutredning har tagits fram av 
Sweco för att utreda konsekvenserna av detaljplanens genomförande och föreslå en hantering av 
områdets dagvatten. De styrande förutsättningarna i dagvattenutredningen har varit att inte öka flödet 
efter ombyggnation, att inte försämra recipientens möjlighet att uppnå god status och att kunna hantera 
översvämningsrisken vid skyfall. 
 
För att inte öka flödet från planområdet vid dimensionerande regn (20-årsregn) behöver cirka 21 m3 
kunna fördröjas vilket föreslås ske genom de föreslagna dagvattenanläggningarna. Fördröjningen som 
erhålls skapar en utjämnande effekt och reducerar flödestoppar och minskar därmed 
översvämningsrisker nedströms i området samt minskar risken för ökad erosion i Bojarbäcken. 
 
Föreslagna dagvattenlösningar består av växtbäddar och svackdike. De rekommenderade 
dagvattenlösningarna kommer göra att allt dagvatten som riskerar att förorenas leds till gröna 
dagvattenlösningar i form av växtbäddar och svackdiken. På så sätt skapas goda förutsättningar för 
rening av de dagvattenfraktioner som är i behov av detta. Till följd av åtgärdsförslagen i utredningen 
har planområdet justerats något så att alla anläggningar ryms inom planområdet. 
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Beräknade föroreningshalter och föroreningsmängder är lägre än efter ombyggnation och minskar 
ytterligare med åtgärdsförslagen som därmed bidrar till en förbättring jämfört med dagsläget. Under 
förutsättning att de föreslagna dagvattenåtgärderna genomförs bedöms den planerade ombyggnationen 
bidra till en förbättring av recipienten Bojarbäckens status samt förbättrade förutsättningar för att 
Strömstadsfjorden ska kunna uppnå de aktuella miljökvalitetsnormerna. 
 
Vid skyfall ansamlas vatten mellan byggnaden och Kebalvägen samt längs lindallén längs 
fotbollsplanen. Området bör höjdsättas på ett sådant sätt att ytavrinning kan ske utan att skador 
uppkommer på byggnader och andra känsliga anläggningar. Höjdsättningen bör också ske utifrån ett 
större sammanhang där även angränsande områden tas i beaktning. 
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5. Konsekvensbeskrivning 

Hållbar utveckling 

Detaljplanen stärker den hållbara utvecklingen. Planförslaget innebär att Bojarskolan kan växa från en  
enparallellig till en tvåparallellig skola. Denna utökning är resurseffektiv eftersom befintliga lokaler kan 
användas och utökas utan att jungfrulig mark behöver tas i anspråk. 
 

Miljömål 

I Sverige finns det 16 miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd i den svenska miljön som 
miljöarbetet ska leda till. På grund av den begränsade exploateringen och det faktum att området redan 
är ianspråktaget för bebyggelse är det endast ett miljömål, god bebyggd miljö, som bedöms påverkas av 
planförslaget. Detta miljömål bedöms bli stärkt eftersom planförslaget innebär ett effektivt 
markutnyttjande i en del av staden där stadsbilden är mindre känslig. 
 

Miljökvalitetsnormer 

Strömstads kommun berörs av miljökvalitetsnormer för havsvatten, musselvatten och för utomhusluft. 
Miljökvalitetsnormen för musselvatten berörs inte av planförslaget och kommunens uppmätta värden 
för utomhusluft ligger långt under de gränsvärden som finns för miljökvalitetsnormen. 
 
Dagvatten från planområdet avleds till vattenförekomsten Strömstadsfjorden. Vattenförekomsten har 
måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Under förutsättning att de föreslagna 
dagvattenåtgärderna genomförs bedöms den planerade ombyggnationen bidra till en förbättring av 
recipienten Bojarbäckens status samt förbättrade förutsättningar för att Strömstadsfjorden ska kunna 
uppnå de aktuella miljökvalitetsnormerna. 
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6. Genomförande 

Organisatoriska frågor  

Tidplan 

För detaljplanen gäller följande tidplan: 
 
Program  Juli 2018   Genomförd 
Samråd  Februari 2020   Genomförd 
Granskning  April 2020   Genomförd 
Antagande  Juni 2020   Aktuellt skede 
Laga kraft  Fyra veckor efter antagandebeslut 
 
Tidplanen förutsätter att antagandebeslutet inte överklagas. 
 

Genomförandetid 

Varje detaljplan ska ha en administrativ bestämmelse om genomförandetid. Genomförandetiden ska 
bestämmas så att det finns rimliga möjligheter att genomföra planen under angiven tid, men den får 
inte vara kortare än fem år och inte längre än femton år. Genomförandetiden räknas från den dag då 
planen vinner laga kraft. 
 
Före genomförandetidens början får bygglov för åtgärder enligt planen inte ges. Före 
genomförandetidens utgång, det vill säga både innan genomförande tiden börjar gälla och under 
genomförandetiden, får planen inte ändras, ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares vilja. 
 
Enligt kap. 6 i plan- och bygglagen ska kommunen ordna de gator och andra allmänna platser som 
kommunen är huvudman för efter hand som bebyggelsen färdigställs, så att platserna kan användas för 
deras avsedda ändamål.  
 
Efter genomförandetiden är byggrätten mer osäker eftersom planen då får ersättas, ändras eller 
upphävas utan att rättigheter som uppkommit genom planen behöver beaktas och utan särskild 
ekonomisk kompensation till fastighetsägarna om en byggrätt som inte är utnyttjad minskas. Om 
kommunen inte ändrar eller upphäver planen fortsätter den att gälla och ge byggrätt som tidigare. 
 
Genomförandetiden för detaljplanen är satt till 5 år.  
 

Huvudmannaskap 

Alla allmänna platser ska ha en huvudman. Huvudmannen för de allmänna platserna är ansvarig för att 
ställa iordning och förvaltade allmänna platserna, till exempel för att bygga ut och sköta gator. 
Huvudmannaskapet för allmänna platser i en detaljplan kan vara antingen kommunalt eller enskilt. 
Kommunen ska som huvudregel vara huvudman för allmänna platser.  
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När kommunen är huvudman för de allmänna platserna ska kommunen, efter hand som bebyggelsen 
färdigställs enligt detaljplanen, ordna de allmänna platserna så att de kan användas för avsett ändamål i 
enlighet med planen. När kommunen är huvudman för en allmän plats ansvarar den även för 
underhållet. Detta gäller också om detaljplanen upphävs.  
 
Kommunen är huvudman för de allmänna platserna i planförslaget. 
 

Ansvarsfördelning 

Detaljplanen tas fram av miljö- och byggförvaltningen. Strömstads kommun, Tekniska förvaltningen, 
ansvarar för iordningställandet av detaljplanens allmänna platser. Strömstadslokaler ansvarar för 
bekostandet av allmänna platser och byggnation av skolans lokaler inom kvartersmark. 
 
I tabellen nedanför beskrivs ansvarsfördelningen för genomförandet av detaljplanen. 
 
 
 

Anläggning Genomförandeansvarig Driftansvarig 

Inledande åtgärder 

Ansökan om 
fastighetsreglering 

Berörd fastighetsägare 
 

Flytt av VA-ledningar VA-huvudman 

Allmän platsmark 

GATA 
Strömstads kommun Strömstads kommun 

Dagvattennät 

Kvartersmark 

SR – Skola, Samlingslokal Respektive fastighetsägare Respektive fastighetsägare 

Dagvattennät Berörd fastighetsägare 
(till anslutningspunkt) 
Strömstads kommun 

(stamledning) 

Berörd fastighetsägare 
(till anslutningspunkt) 
Strömstads kommun 

(stamledning) 
 

Fastighetsrättsliga frågor 

Markägoförhållanden 

I planområdet ingår en del av den kommunägda fastigheten Strömstad 3:13 (ca 230 m2). 
 
Inom planområdet finns även delar av fastigheten Strömstad 3:16, som ägs av Strömstadslokaler, samt 
den fastigheten Hattmakareplatsen 11 som ägs av Brf Hattmakaren. 
 
För en fullständig redovisning av ägandeförhållanden, servitut och samfälligheter inom och intill 
planområdet, se tillhörande fastighetsförteckning. 
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Fastighetsbildning och fastighetsreglering 

Med fastighetsbildning och fastighetsreglering avses alla ändringar av fastigheters gränser och 
upplåtelse/förändring av servitut. Fastighetsbildning prövas genom lantmäteriförrättningar av 
Lantmäteriet. Förrättningar som krävs för genomförande av planen söks av fastighetsägare/exploatör 
eller Strömstads kommun. 
 
I och med att detaljplanen har ett kommunalt huvudmannaskap har kommunen både en rätt och en 
skyldighet att lösa in markområden inom planområdets allmänna platsmark på begäran av kommunen 
eller berörd fastighetsägare. Kommunens inlösning av mark kan ske utan överenskommelse med 
berörda fastighetsägare om en sådan inte har upprättats innan detaljplanens antagande. I ett sådant fall 
bestäms ersättningen för inlösandet av Lantmäteriet. 
 
Ett genomförande av detaljplanen medför förändringar i fastigheter. I flera fall är fastighetsregleringar 
nödvändiga. Nedan redovisas föreslagen reglering av mark mellan fastigheter som berörs av 
planförslaget. 
 
Bedömda konsekvenser för fastigheterna redovisas även i tabellform under avsnittet 
fastighetskonsekvensbeskrivning. 
 
Mark som berörs av fastighetsreglering i planförslaget 

 
Föreslagen fastighetsreglering enligt planförslaget 
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Inga nya fastigheter behöver bildas för att genomföra detaljplanen. Den exakta fastighetsindelningen 
inom kvartersmarken regleras dock inte i detaljplanen. 
 
Cirka 600 m2 av Hattmakareplatsen 11 (”1” i kartan) avsätts för användningen gata och är avsedd att 
regleras till Strömstad 3:13. 
 
Cirka 910 m2 av Strömstad 3:16 (”2” i kartan) avsätts för användningen gata och är avsedd att regleras 
till Strömstad 3:13. 
 

Servitut och rättigheter 

Inom planområdet återfinns två ledningsrätter. Nedan finns en karta som redovisar de lokaliserade 
rättigheterna inom planområdet. 
 

 
 
 
1486-91/10.1 och 1486-92/41.1 - Ledningsrätter 
1486-91/10.1 och 1486-92/41.1 (nr 2 på kartan ovan) omfattar samma rättighetsområde för vatten och 
avlopp inom Strömstad 3:16 till förmån för Strömstad 3:13. Ledningsrätten 1486-91/10.1 är en rest 
som i helhet ersatts av 1486-92/41.1 och som därför kan tas bort vid ett framtida tillfälle då Strömstad 
3:13 berörs av en fastighetsreglering. 
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Fastighetskonsekvensbeskrivning 

Ett genomförande av planförslaget innebär vissa konsekvenser för fastigheter inom och i anslutning till 
planområdet. 
 
Konsekvenser för fastigheterna inom planområdet kan till exempel vara avstående eller upplåtande av 
mark, förändrad byggrätt och/eller marklösen. 
 
I tabellen nedanför redovisas de bedömda konsekvenserna för fastigheterna inom planområdet. 
Observera att de redovisade fastighetsregleringarna endast är förslag på hur en reglering inom 
planområdet skulle kunna genomföras. Lantmäteriet genomför fastighetsreglering genom förrättning. 
 
 

Fastighetsbeteckning Bedömd konsekvens av planen Övriga kommentarer 

HATTMAKAREPLATSEN 
11 

De delar av fastigheten som planläggs 
som allmän platsmark, Gata 

(sammanlagt cirka  
600 m2) ska överföras till Strömstad 

3:13 genom fastighetsreglering. 
 

Privat fastighetsägare: 
Riksbyggen Brf 

Hattmakaren i Strömstad 

STRÖMSTAD 3:13 Fastigheten planläggs som allmän 
platsmark, gata. Användningen är 

densamma som i gällande detaljplan. 
 

All allmän platsmark föreslås ligga kvar 
inom, alternativt regleras över till 

fastigheten. 
 

Vid genomförande av planen kommer 
överföring av kvartersmark att ske från 
Strömstad 3:16 och Hattmakareplatsen 

11 till fastigheten. Den exakta 
kommande fastighetsindelningen 

fastslås inte i planförslaget. 
  

Ägare: Strömstads 
kommun. 

STRÖMSTAD 3:16 Fastigheten planläggs som 
kvartersmark med användningarna  

”SR – Skola, samlingslokal” samt allmän 
platsmark, ”Gata”. 

 
De delar av fastigheten som planläggs 

som allmän platsmark, Gata 
(sammanlagt cirka  

910 m2) ska överföras till Strömstad 
3:13 genom fastighetsreglering. 

Ägare: Strömstadslokaler 
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Rättighetsbeteckning Bedömd konsekvens av planen Övriga kommentarer 

1486-91/10.1 Servitutet kan eventuellt upphävas (via 
en lantmäteriförrättning genom en 

fastighetsreglering) eftersom det avser 
samma utrymme och rättighet som 
säkerställs genom 1486-92/41.1 (se 

nedan). 
 

Ledningsrätt för vatten och 
avlopp. Till förmån för 
Strömstads kommun, 

belastar STRÖMSTAD 3:16. 
 

1486-92/41.1 Ledningsrätten behöver omprövas 
eftersom genomförandet av 

detaljplanen leder till att 
dagvattenledningarna inom Strömstad 

3:16 delvis måste flyttas till ett nytt 
läge. 

 

Ledningsrätt för avlopp. Till 
förmån för Strömstads 

kommun, belastar 
STRÖMSTAD 3:16. 

 

 

Tekniska frågor och utredningar 

Geoteknik 

Inga geotekniska säkerhetsåtgärder bedöms vara nödvändiga för att genomföra detaljplanen. Vid 
byggnation kan ytterligare undersökningar och åtgärder komma att krävas. I övrigt finns information 
och rekommendationer i kapitel 3 under rubriken Geoteknik. 
 

Vatten och avlopp 

Fastigheterna i planområdet är anslutna till det kommunala VA-nätet. 
 

Dagvatten 

Respektive fastighetsägare ansvarar för dagvattenåtgärder inom avstyckad fastighet till kommunal 
anslutningspunkt.  
 
Dagvattennätet i och i anslutning till Bojarskolans parkeringsplats behöver justeras eftersom den 
förslagna matsalen och idrottshallen överlappar med en befintlig dagvattenledning. Ett nytt u-område 
har säkerställts i detaljplanen för dagvattenledningens nya läge. 
 
Vid projekteringen av matsalen och idrottshallen behöver vidare hänsyn tas till dagvattenhanteringen 
sett till bland annat höjdsättning för att säkerställa att byggnaden inte skadas vid 
skyfallsöversvämningar. 
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El och tele 

Samtliga fastigheter är sedan tidigare anslutna till el- och telenätet. Skanova har telekablar som 
eventuellt kan påverkas av detaljplanens genomförande. Exploatören ska ta kontakt med Skanova i god 
tid innan byggstart för diskussion om kostnadsfördelning och omläggning av kabelstråket. 
 

 
Karta över Skanovas ledningar inom planområdet 
 

Avtal 

Planavtal 

Ett planavtal har upprättats mellan kommunen och exploatören inom planområdet (Strömstadslokaler). 
Strömstadslokaler bekostar detaljplanearbetet. 
 

Exploateringsavtal 

Ett exploateringsavtal ska upprättas mellan kommunen och Strömstadslokaler för att reglera 
kostnaderna och ansvarsfördelningen för utbyggnaden av detaljplanens allmänna platser. 
Strömstadslokaler ska bekosta utbyggnaden av de allmänna platserna inklusive kostnader för inlösen av 
Hattmakareplatsen 11. Strömstads kommun ansvarar för byggnation och drift av detaljplanens 
allmänna platser. 
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Avtal om markköp, upplåtelse av mark med mera 

Avtal om marköverlåtelse bör träffas mellan berörda parter innan ansökan om fastighetsreglering görs 
hos lantmäterimyndigheten. Förekommer fastighetsköp så likställs dessa med avtal. 
 
Avtal om marköverlåtelse bör upprättas mellan ägarna till Hattmakareplatsen 11, Strömstads kommun 
och Strömstadslokaler gällande den yta på cirka 600 m2 med användningen allmän platsmark, gata, som 
finns i planområdets östra del. 
 
Se redovisning av föreslagna fastighetsregleringar under rubriken ”Fastighetsbildning och 
fastighetsreglering”. 
 

Ekonomiska frågor 

Exploateringskostnader 

Fördelning av kostnader för planens genomförande faller antingen på enskilda fastighetsägare (inom 
kvartersmark) eller på Strömstads kommun (inom allmän platsmark). 
 

Allmän platsmark 

Strömstads kommun ska ansvara för genomförandet av allmän platsmark. Exploatören 
(Strömstadslokaler) ska bekosta byggnationen av allmän platsmark i enlighet med exploateringsavtal. 
 

Kvartersmark 

Inom avstyckad fastighet bekostar respektive fastighetsägare samtliga åtgärder, uppförande och fortsatt 
underhåll av byggnader och markanläggningar. 
 
Inom avstyckad fastighet bekostar respektive fastighetsägare utbyggnad av VA- och eventuella 
anläggningar för omhändertagande av dagvatten. 
 

Fastighetsbildning/servitut 

Kostnader för fastighetsbildning som avstyckning, fastighetsreglering, servitutsbildning, ledningsrätt 
och anläggningsförrättning regleras inom ramen för respektive lantmäteriförrättning. 
 

Marköverlåtelse 

Ersättning för överlåtelse av mark bör regleras i avtal innan antagande av detaljplanen samt 
efterföljande lantmäteriförrättning sker. 
 
Regleringen av mark mellan Strömstad 3:13, Strömstad och Hattmakareplatsen 11 3:16 för bör ske 
utifrån en marknadsmässig värdering. Kommunen står för förrättningskostnaderna i dessa fall. 
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Administrativa frågor 

Handläggning 

Planförslaget handläggs med utökat förfarande enligt Plan- och Bygglagen. Samrådsförslaget har 
föregåtts av ett program där kommunens mål och utgångspunkter angavs. 
 
Efter genomfört samråd sammanställs de inkomna synpunkterna på förslaget och besvaras i en 
samrådsredogörelse. Svaren i samrådsredogörelsen ligger till grund för det fortsatta planarbetet. Innan 
detaljplanen kan antas ska planförslaget med eventuella ändringar göras tillgängligt för alla sakägare för 
granskning. Under detta andra tillfälle är det åter igen möjligt att lämna in synpunkter på planförslaget. 
 
Planförslaget kan antas av kommunfullmäktige efter att samråd och granskning har genomförts. Om 
antagandebeslutet inte prövas vinner detaljplanen laga kraft tre veckor efter att beslutet har fattats. 
 

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. 
 

Revideringar inför antagande 

Detaljplanen har reviderats inför antagande på följande punkter: 
 

 Ett u-område har lagts till för att säkerställa nytt läge för dagvattenledningen som behöver 
flyttas vid byggnationen av idrottshallen 

 Genomförandebeskrivningen har reviderats med information om att ett exploateringsavtal ska 
upprättas med Strömstadslokaler och att Strömstadslokaler ska bekosta byggnation av 
detaljplanens allmänna platser 

 En felskriven planbestämmelse på plankartan om handgrävning av rötter har rättats (stod 30 
cm, nu ändrat till korrekta 30 mm) 

 
 
 
Miljö- och byggförvaltningen 
Upprättad 2020-04-06 
Reviderad 2020-05-20 
 
 
Jimmy Magnusson  
Planeringsarkitekt  
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SAMMANFATTNING 
Det aktuella planområdet ligger i den norra delen av Strömstad tätort och omfattar den kommunala  
F-6-skolan Bojarskolan samt en före detta bilväg som idag är cykelväg. Syftet med detaljplanen är att 
möjliggöra en långsiktig utvidgning av skolan och samtidigt säkerställa en god trafikmiljö. 
 
Bojarskolan har idag begränsat med utrymme för nybyggnation av fler klassrum, matsal, gymnastiksal 
och liknande. För att möjliggöra utökad byggnation och anpassa skolgården till det ökande antalet 
elever föreslås skolområdet utvidgas söderut mot Västra Berget. Detta kräver att vägen förbi skolan 
flyttas till ett nytt läge, vilket är fördelaktigt för trafiksäkerheten.  
 
 

Handlingar 
 
Till planhandlingarna hör: 
 

 Detta program 

 Fastighetsförteckning 
 
Övriga handlingar och utredningar:  
 

 PM Geoteknik, daterat 2018-03-09, upprättat av Bohusgeo  

 Trafikbullerutredning, daterad 2018-04-06, upprättad av Norconsult 
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Dnr MBN/2017-88 
 
 

Programsamråd 
 

Detaljplan för Strömstad 3:16 m fl (Bojarskolan) 
 
 

Planbeskrivning 
 

1. Inledning 
 

Planens syfte och huvuddrag  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en långsiktig utvidgning av Bojarskolan och samtidigt 
säkerställa en god trafikmiljö. 
 
Bojarskolan har idag begränsat med utrymme för nybyggnation av fler klassrum, matsal, gymnastiksal 
och liknande. För att möjliggöra utökad byggnation och anpassa skolgården till det ökande antalet 
elever föreslås skolområdet utvidgas söderut mot Västra Berget. Detta kräver att vägen förbi skolan 
flyttas till ett nytt läge, vilket är fördelaktigt för trafiksäkerheten.  
 

Läge, areal och markägare 

Planområdet ligger i den norra delen av 
Strömstad tätort och omfattar hela Bojarskolan 
samt den del av gamla Hällestrandsvägen som 
idag är cykelväg. 
 
Planområdet har en sammanlagt areal på cirka 
11 hektar. Marken inom området består av den 
kommunala stamfastigheten Strömstad 3:13, 
som ägs av Strömstads kommun, och av 
Strömstad 3:16, som ägs av Strömstadslokaler. 
Bojarskolan är belägen inom Strömstad 3:16. 
 
 
 Planområdets läge (rödmarkerat) i förhållande till Strömstad 

tätort 
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2. Kommunala ställningstaganden  
 

Vision 2030 

Våren 2016 antogs en kommunövergripande vision för Strömstad år 2030 av Kommunfullmäktige 
(KF). Visionen sätter upp målen att Strömstad ska öka till 16 000 invånare till år 2030 och att 
kommunen ska bli fossiloberoende.  
 

Översiktsplan  

I kommunens översiktsplan, antagen av Kommunfullmäktige (KF) 2013-10-24, regleras inte 
planområdet mer specifikt än övriga tätorten, som pekas ut som ”område för tätortsutveckling i 
Strömstad-Skee”. Arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Strömstad-Skee pågår men 
har ännu inte nått samrådsskedet. 
 
I översiktsplanen föreslås däremot att cirka 75 % av de nya bostäderna ska tillkomma inom Strömstad-
Skeeområdet. Tillsammans med den kraftiga befolkningstillväxten ställer det stora krav på att offentlig 
service och infrastruktur i tätorten kan växa för att följa med i utvecklingen. 
 

Pågående planprojekt i närområdet 

 
Ungefärlig avgränsning för detaljplan för Mällby 1:16 m fl (Mällbygård) (grön markering) 

 
Ett av de pågående planprojekten i tätorten är förslaget till ny detaljplan för Mällby 1:16 m fl 
(Mällbygård). Inom detta område, som ligger cirka 500 meter väster om Bojarskolan, utreds 
möjligheterna att uppföra ett äldreboende (särskilt boende) och ett bostadsområde bestående av rad- 
och kedjehus. Den föreslagna trafikanslutningen till området går över den gamla deponin i Grandalen 
och angränsar till det aktuella planområdet. 
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Översyn av upptagningsområden 

I september 2012 beslutade barn- och utbildningsnämnden att genomföra en översyn av kommunens 
upptagningsområden för skola och förskola. Bakgrunden var framför allt att de senaste årens 
befolkningsutveckling ställde krav på god framförhållning gällande strategisk lokalplanering. 
 
Utredningen visar att det framför allt är centrumskolan Bojarskolan som kommer att få ett  
kraftigt ökat elevantal utifrån pågående och planerat bostadsbyggande. I översynen (version 6, daterad 
2014-10-08) förordas därför en omställning av Bojarskolan från enparallellig till tvåparallellig F-6-skola. 
 

Detaljplaner 

Planområdet omfattas huvudsakligen av två gällande 
detaljplaner: 
 

P90/5 Hattmakaren 
Reglerar bland annat skolområdet, före detta 
Hällestrandsvägen, kringliggande naturmark och en 
outnyttjad byggrätt för butik (brunt fält) söder om 
Kebalvägen. 
 

P91/1 Hattmakareplatsen 
Reglerar huvudsakligen bostadsområdet öster om 
skolområdet, men även parkeringen som hör till 
skolan. 
 
Byggrätten för skolan i gällande plan är flexibel, men 
är i princip fullt utnyttjad. För att kunna utvidgas 
behöver mer yta tas i anspråk som idag inte är 
reglerad som skolområde, i första hand parkerings-
platsen och området söder över Kebalvägen. För att 
möjliggöra detta krävs en ny detaljplan för området. 
 

Behovsbedömning 

Plan- och byggavdelningen gör bedömningen att genomförande av detaljplanen för Strömstad 3:16 m 
fl (Bojarskolan) inte kan antas medföra risk för betydande miljöpåverkan. 
 
Motivet till denna bedömning är att planområdet redan är ianspråktaget för skolverksamhet, befintliga 
anläggningar kan fortsätta att nyttjas. Möjligheterna för gående och cyklister att ta sig till planområdet 
är goda. Den nya bebyggelsens påverkan på befintlig omgivande bebyggelse bedöms vara godtagbar. 
Att öppna upp Hällestrandsvägen för biltrafik medför ingen väsentlig påverkan för allmänheten eller 
intilliggande bostäder. Ett genomförande av detaljplanen bedöms sammantaget medföra ett effektivt 
nyttjande av såväl mark som befintlig infrastruktur. De höga naturvärden som finns i Bojarbäcken 
bedöms kunna bevaras. Att ta en mindre del av Sjöboskogen i anspråk bedöms inte försämra 
förutsättningarna för det tätortsnära friluftslivet. Ett genomförande av planen påverkar inga 
kulturvärden negativt. Detaljplanen uppfyller inte bedömningskriterierna i bilagorna 2 och 4 i 
Förordningen 1998:905 om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB). 
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3. Nulägesbeskrivning 
 

Markanvändning 

 
Befintlig markanvändning i området – skolområde (A och B), cykelvägar (gul markering, även utmed bilvägar) och 
gamla Hällestrandsvägen (tidigare bilväg, nu cykelväg – orange markering). 

 
Planområdet består i nuläget av skolområdet för Bojarskolan, kringliggande naturmark, 
bostadsområden samt gator och gång- och cykelvägar. Skolområdet är idag uppdelat i två delområden 
som skiljs åt av en cykelväg. I område A finns för närvarande en delvis tvåplans skolbyggnad med 
klassrum, matsal, gymnastiksal, förskola och dylikt. Skolgården i område A består huvudsakligen av 
små asfaltsytor. 
 
I område B finns en större grusplan som används av skolan under dagtid. Grusplanen är inte inhägnad 
och är i och med det tillgängligt för allmänheten under kvällar, helger och lov. Skolans parkering finns 
inom den södra delen av område B. På parkeringen finns även en paviljong som tillfälligt uppförts på 
grund av lokalbristen i skolan. 
 
Naturmarken kring skolan utgörs främst av berg med lövträds- och buskvegetation. Höjdskillnaderna 
inom naturmarken är i allmänhet stora, vilket ökar riskerna och gör de svåröverblickbara för 
skolpersonalen. Under skoltid får barnen därför inte klättra upp på de kringliggande bergen. 
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Kommunikationer 

 
Kebalvägen förbi skolan med busshållplats och timglasavsmalning. 

 
Bojarskolan är väl kopplad till den kringliggande bostadsbebyggelsen med gång- och cykelvägar. En av 
gc-vägarna var tidigare en av infartsvägarna till Strömstad innan den större trafikleden Ringvägen 
byggdes (före detta Hällestrandsvägen, orange markering på den föregående kartan). 
 
Söder om skolan går en bilväg, Kebalvägen, som är den enda infarten till hotell- och fritidshusområdet 
Kebalviken väster om planområdet. Vägen är också en sekundär infart till stadskärnan via 
Surbrunnsgatan och den närmaste utfarten till Ringvägen för flera av bostadsområdena sydväst om 
planområdet. 
 
Kebalvägen är hastighetsbegränsad till 30 km/h förbi Bojarskolan och har även utformats med ett 
hastighetsbegränsande timglashinder. Skolskjutsen, enstaka linjer och sommarens parkeringsbuss 
stannar vid bussfickan intill skolan som syns på bilden ovan. 
 

Parkering 

Inom P-området i den sydöstra delen av skolområdet finns idag sammanlagt 37 parkeringsplatser för 
bilar. Närmare skolan finns 55 platser för cyklar, dock enbart för vanliga cyklar. Det finns för 
närvarande ingen anvisad plats att ställa exempelvis cykelkärror eller större trehjulingscyklar. 
 
Enligt den gällande parkeringsnormen i Strömstads kommun krävs 6 bilplatser per 1000 m2 BTA 
(bruttoarea) för skola och 12 platser per 1000 m2 BTA för förskola. Detta innebär att det i nuläget 
krävs 36 platser för Bojarskolans befintliga utformning. En ny parkeringsnorm håller på att tas fram av 
Strömstads kommun och förväntas bli klar under år 2018. 
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Naturvärden 

 
Bäckfåran genom planområdet 

 
Utmed gamla Hällestrandsvägen löper en bäck med utlopp i Bojarkilen kallad Bojarbäcken. 
Bojarbäcken var under 70-, 80- och 90-talet kulveterad utmed denna del av sträckningen. Under 2000-
talets första årtionde genomfördes ett projekt för att öka naturvärdena i området och som en del av 
detta återställdes bäcken till ett öppet flöde. Havsöring vandrar idag upp i bäcken för lek. 
 
Den kringliggande naturen har över lag annars inga dokumenterade höga värden, men är värdefull i ett 
lokalt rekreationsperspektiv. 
 

Markföroreningar 

Hällestrandsvägen angränsar till den tidigare deponin Grandalen väster om vägens sträckning. Det 
område som tidigare varit öppen deponi ligger cirka 100-150 meter från Hällestrandsvägen och berörs 
inte av planförslaget. Intill vägen finns däremot en tidigare dalgång som fylldes igen på 1970-talet och 
därefter användes för diverse småfraktionsinsamling (t.ex. glas och metall i behållare). Marken består 
idag av lågt växande gräs med små asfaltsrester.  
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Denna mark har under de senaste åren undersökts geotekniskt för att studera förutsättningarna för 
bostadsbyggnation. Vid borrningsarbetet påträffades blandat hushållsavfall (uppblandat papper, plast 
etc.) som förmodligen använts som fyllnadsmaterial när ytan iordningställdes på 1970-talet. Det är inte 
känt om detta gäller för hela den tidigare dalgången, då de geotekniska provtagningarna inte 
genomfördes med syftet att klarlägga fyllnadsmassornas utbredning och karaktär. 
 
Vid utformningen av den nya vägen som planförslaget medger är det därför fördelaktigt om massorna 
som finns i den tidigare dalgången inte berörs på ett sätt som kräver förstärkningsåtgärder eller andra 
markarbeten. Exakt hur detta bör genomföras kommer att studeras inför detaljplanens samrådsskede. 
 

 
Karta som visar den berörda dalgången 
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4. Programskisser 
 

Markanvändning 

 
Skiss över de mer omfattande förändringarna i området (ny bilväg och utökat skolområde) 

 
Förslaget för att lösa utrymmesbristen på Bojarskolan och samtidigt förbättra trafiksäkerheten i 
området utgår från ett förslag där Kebalvägen stängs av förbi skolan. Detta möjliggör en utökning av 
skolområdet söderut mot den tidigare nämnda björkdungen, vilket kan ge den nya delen av skolgården 
en naturkaraktär som idag saknas. Avstängningen av Kebalvägen innebär också att trafiken förbi skolan 
helt och hållet försvinner. 
 
Kebalviken och bostadsområdena sydväst om planområdet föreslås istället kopplas till Ringvägen 
genom att den gamla Hällestrandsvägen öppnas upp för biltrafik på nytt. Detta kräver en 
ombyggnation av vägen med ökad bredd, gång- och cykelväg och ny anslutning mot korsningen 
Kebalvägen/Surbrunnsgatan i söder. 
 
Skolområdet bör ges en flexibel byggrätt i detaljplanen för att ge skolan en långsiktig möjlighet att växa. 
I de mest aktuella skisserna föreslås en ny gymnastiksal/matsal i söder, mot Kebalvägen, men 
alternativa utformningar bör också kunna medges i planförslaget. Grusplanen i nordost bör dock hållas 
fri från bebyggelse för att skapa luft mot bostadsområdet i öst. 
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Kommunikationer 

Trafikstruktur 

Förändringen av trafikstrukturen i området innebär att merparten av trafiken från Kebalvägen till 
största delen flyttas över till Hällestrandsvägen eftersom ingen genomfart tillåts förbi Bojarskolan. Den 
nya sträckningen innebär en ökad körsträcka på cirka 900 meter för trafik med sin målpunkt mot söder 
och en förkortning på cirka 700 meter för trafik med sin målpunkt norrut. Majoriteten av trafiken 
bedöms ha sin målpunkt mot söder. 
 
Kebalvägen trafikeras idag av cirka 3100 fordon per dygn under juli månad, som är den trafiktätaste 
månaden i Strömstad under året. Till år 2035 förväntas trafikmängden öka till cirka 4100 fordon per 
dygn som en följd av pågående och föreslagna exploateringsprojekt i tätorten.  
 

Flöden 

 
Möjlig förbättring av flödet vid hämtning och lämning i ett första steg. Gula fält är stoppzoner för att släpp av/lämna 
skolbarn respektive förskolebarn. 

 
Vid utvidgningen av skolområdet behöver även flödena för hämtning, lämning, skolskjutsar och 
varutransporter ses över. Detta flöde fungerar dåligt idag och kommer att behöva åtgärdas stegvis 
redan innan skolan byggs ut. 
 
I ett kort perspektiv föreslås två nya avlämnings- och vändslingor för förskolebarn och större barn. 
Förskolebarnen lämnas i detta förslag närmast entrén medan skolbarnen släpps av vid fotbollsplanen. 
Ur ett längre perspektiv kommer förskolan att flytta och då kan båda stoppzonerna användas för att 
släppa av skolbarn. 
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Möjligt flöde vid hämtning, lämning, varutransporter och skolskjuts ur ett längre perspektiv. 
 
Ur ett längre perspektiv behöver trafikflödet också anpassas till att Kebalvägen stängs av. Det 
huvudsakliga flödet kommer då troligtvis att koncentreras till den östra vändplatsen eftersom den ligger 
närmast både skolbyggnaderna och trafikleden Ringvägen. Miljön kring vändplatsen behöver därför 
anpassas till att kunna ta emot varutransporter, skolskjutsar och individuell avlämning. 
 
Den västra vändplatsen kommer troligtvis främst användas av föräldrar som skjutsar sina barn och 
som utgår från (eller har sin målpunkt i) tätorten sydväst om planområdet. Det kan också vara 
fördelaktigt med en mindre parkeringsplats för personal intill denna vändplats, så att anställda inte 
behöver ta en lång omväg till personalparkeringen om de kommer västerifrån. 
 

Parkering 

I och med utökningen av byggrätten för skolan kan nya parkeringsplatser behöva anordnas. Hur många 
parkeringsplatser som behövs beror på hur stor del av byggrätten som utnyttjas. I nuläget uppfyller 
skolan kommunens gällande parkeringsnorm. En ny parkeringsnorm håller dock på att tas fram av 
kommunen och förväntas vara klar till antagandet av detaljplanen. 
 
I den nya parkeringsnormen, som för närvarande är på internremiss hos kommunens förvaltningar och 
bolag, föreslås kravet på antalet parkeringsplatser för grundskola inom denna del av tätorten sänkas 
från 6 till 5 platser per 1000 kvadratmeter bruttoarea. Utifrån denna norm skulle det då krävas 
sammanlagt 21 parkeringsplatser ur ett kortare perspektiv när den nya gymnastiksalen/matsalen byggs. 
Att antalet platser som krävs minskar jämfört med dagens 36 beror på att förskolan, som har ett högre 
krav på antal parkeringsplatser, förutsätts flytta och ersätts med grundskola. 
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Utformning av väg och markområde invid Flädervägen 

 
Möjlig utformning av den nya vägen i den norra delen av planområdet. Röd streckning visar möjligt nytt läge för väg, 
gula och vita fält möjlig bostadsbebyggelse. 
 
Den norra delen av den gamla Hällestrandsvägen passerar nära två befintliga bostadshus med adresser 
på Flädervägen, Daggkåpan 3 och Prästkragen 4. För att ta hänsyn till dessa bostadshus föreslås den 
nya vägen placeras längre västerut ifrån fastigheterna än den befintliga vägen. Det kan också vara 
möjligt att placera ny bebyggelse utmed vägen som kan fungera som avskärmning för de boende.  
 
För att detta ska vara möjligt behöver dock bullervärdena som uppstår medge det, och grundläggnings-
förhållandena behöver vara sådana att byggnation är ekonomiskt rimligt. Det kan också vara möjligt att 
bygga något annat än bostäder som avskärmning, men detta behöver i så fall samspela med den 
befintliga bostadsbebyggelsen på ett bra sätt. 
 
Den befintliga anslutningen mot Ringvägen har inte studerats närmare i programarbetet. En 
cirkulationsplats vid anslutningen har inte bedömts som nödvändig i detta skede. Strömstads kommun 
har däremot långsiktiga planer på bostadsexploatering i Mällbyområdet på Ringvägens norr- och 
östsida med en möjlig anslutning via Annedalsvägen (markerad med bokstaven A på kartan ovanför). 
När denna exploatering blir aktuell bör hela vägskälets utformning ses över för att undersöka om och 
hur en cirkulation bör anläggas. 
 
Att ansluta Hällestrandsvägen till Ringvägen på ett annat sätt, till exempel via befintlig cirkulation i 
norr, har inte bedömts som rimligt eftersom avståndet är stort och utrymme saknas, och skulle kräva 
att andra fastigheter löses in. 
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5. Planens bedrivande 
 

Planprocessen 

Val av förfarande 

Det aktuella planarbetet har påbörjats efter den 1 januari 2015 och tas därför fram enligt den mest 
aktuella versionen av plan- och byggavdelningen (PBL 2010:900). Eftersom frågorna planen har att 
hantera är omfattande – främst avseende ändringen av områdets trafikstruktur – tillämpas ett utökat 
förfarande. 
 
Det utökade förfarandet består av kungörelse, samråd, samrådsredogörelse, underrättelse, granskning, 
granskningsutlåtande och antagande innan planen kan vinna laga kraft. I detta fall ingår även detta 
programsamråd, som är ett valfritt första steg i planprocessen. Synpunkterna som kommer in under 
programsamrådet kommer att sammanställas i en programsamrådredogörelse som ligger till grund för 
det fortsatta planarbetet. 
 

Tidplan 

Detta programsamråd genomförs under april månad år 2018. När samråd och därefter granskning kan 
genomföras är huvudsakligen beroende på resultatet av programsamrådet. 
 

Fortsatt utredningsarbete 

Geotekniska undersökningar 

 
Sektion E i den norra delen av planområdet, mot Hällestrandsvägen 
 
Ett inledande geotekniskt PM har upprättats av Bohusgeo (daterat 2018-03-09). I PM:et har en slänt, 
Sektion E, bedömts vara otillfredsställande. Denna slänt ansluter mot en gammal deponi på Grandalen. 
Den enklaste lösningen för att uppnå tillfredsställande stabilitet torde vara att göra en avschaktning i 
släntkrön och kanske kombinera detta med en tryckbank i släntfot. 
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Skiss över möjliga geotekniska åtgärder för den nya bilvägen i området med fyllning (rött) och ny bäckfåra (blå). 
 
Kompletterande geotekniska undersökningar pågår nu i området och kommer att sammanställas i ett 
fullständigt PM till samrådet. Det befintliga underlagsmaterialet visar inte på några förväntade problem 
med stabiliteten i anslutning till skolområdet, men åtgärder kan krävas mot Bojarbäcken beroende på 
hur den nya bilvägen utformas. Det kan till exempel bli nödvändigt med en tryckbank mot vägen och 
en omgrävning av diket på en kortare sträcka, se röd och blå markering på kartan ovan. En del av 
dammen kan också behöva fyllas igen, men om man vill behålla volymen i dammen kan den utökas i 
riktning mot parkeringen.  
 

Väg- och dagvattenutredning 

Arbete pågår också med att ta fram ett mer detaljerat förslag över hur Hällestrandsvägen bör utformas 
och avvattnas. Vägen kommer att utformas med en 6 meter bred körbana och en 3 meter bred 
kombinerad gång- och cykelbana. Vid utformningen kommer hänsyn att tas till den närliggande 
bäckmiljön, vilket innebär att vägen i första hand breddas mot bäckens motstående sida. 
 
En viktig aspekt vid utformningen av vägen kommer att bli hur den ansluter mot Kebalvägen och 
Surbrunnsgatan. Eftersom det ska vara möjligt att ta sig till Bojarskolan även från denna korsning i 
framtiden behöver trafikströmmar från fyra olika riktningar hanteras. Detta kan antingen lösas med en 
fyrvägskorsning eller med en dominerande huvudsträckning med mindre sidoanslutningar. I samrådet, 
som är mer detaljerat än programskedet, kommer resultatet av vägutredningen redovisas i skisser, 
kartor och text som visar hur vägen kan utformas. 
 
 
 
 



Detaljplan för Strömstad 3:16 m fl (Bojarskolan) 

 14 

Trafikbullerutredning 

 
Utdrag ur trafikbullerutredningen som visar konsekvenser för befintlig bebyggelse 
 
En trafikbullerutredning har tagits fram av Norconsult (daterad 2018-04-06). Utredningen studerar 
konsekvenserna av att gamla Hällestrandsvägen åter får användas för biltrafik. Bullervärden har 
beräknats för år 2035 enligt två scenarier – ett där Hällestrandsvägen öppnas för trafik och ett där den 
fortsatt enbart får användas för gång- och cykeltrafik. 
 
Resultatet av utredningen visar att planförslaget innebär ökade ekvivalenta bullernivåer på 1-2 dB för 
de flesta fasader inom planområdet. Den största påverkan sker mot de söderliggande fasaderna inom 
Kv. Daggkåpan och den västligaste fasaden inom Kv. Prästkragen, där de ekvivalenta bullernivåerna 
kan förväntas öka med 6-9 dB. Dessa värden ligger under de riktvärden för buller invid fasad som är 
tillämpliga för bostäderna i området (55 dBA för befintligt, 60 dBA för nytt).  
 
Inför samrådet kommer placeringen av de föreslagna bostadshusen att studeras närmare för att 
säkerställa att maxnivåerna för buller vid uteplats inte överskrids. Det kan också vara relevant att 
studera konsekvenserna av mer trafik på Ringvägen, som till exempel kan bli en konsekvens av om ett 
större bostadsområde byggs på Mällbyhöjden. Detta kan leda till högre bullervärden på Ringvägen och 
kan göra det nödvändigt med bullerdämpande åtgärder mot denna riktning för de befintliga 
bostadshusen. 
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Påverkan på miljömål och miljökvalitetsnormer 

Miljömål 

Planförslaget berör miljömålen god bebyggd miljö och levande sjöar och vattendrag.  
 
God bebyggd miljö 
Miljömålet god bebyggd miljö berörs i vikten att hitta en balans mellan en bra utomhusmiljö för 
Bojarskolan utan de risker bilvägen förbi skolan innebär och den störning som kan uppkomma för 
boende utmed den nya vägsträckningen. Störningen för de närboende uppkommer huvudsakligen 
genom trafikbuller, vilket har studerats i den tidigare nämnda trafikbullerutredningen. Regeringen har 
satt upp föreskrifter över hur höga bullernivåer som kan accepteras för bostäder som ligger till grund 
för denna bedömning. 
 
Det är också viktigt att både allmänheten och närboende kan röra sig till fots och på cykel utmed den 
föreslagna bilvägen till skolan och stadskärnan utan att utsättas för onödiga risker. Placeringen av gång- 
och cykelvägen och av passager över vägen kommer att vara viktiga aspekter för denna fråga. 
 
Levande sjöar och vattendrag 
Detta miljömål berörs huvudsakligen genom den risk för påverkan som kan uppstå för Bojarbäcken vid 
anläggandet av den nya bilvägen. För att minimera denna risk är det viktigt att vägen utformas med 
hänsyn till bäckens läge och naturvärden. 
 
I dagvattenutredningen behöver också behovet av rening beaktas om bäcken blir tänkt recipient.  
 

Miljökvalitetsnormer 

Planförslaget berör miljökvalitetsnormer för vatten och fisk- och musselvatten genom att Bojarkilen, 
som är en del av vattenförekomsten Strömstadsfjorden, är recipient för områdets dagvatten.  
 
Den ekologiska statusen i vattenförekomsten fastställdes 2013 till måttlig, god ekologisk status ska 
uppnås till 2027. Den kemiska ytvattenstatusen exklusive kvicksilver har fastställts till uppnår ej god. 
Kvalitetskravet avseende kvicksilver och kvicksilverföroreningar uppnår inte god kemisk ytvattenstatus 
och halterna av dessa föroreningar bör inte öka. 

 
Strömstadsfjorden är utpekad som musselvatten och ska skyddas enligt förordningen om 
miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. Avsikten är att inom området göra det möjligt för 
skaldjur att leva och växa till och på så sätt bidra till en hög kvalitet på skaldjursprodukter som äts 
direkt av människor. Exempel på utsläpp som kan påverka miljökvalitetsnormen negativt är sådana 
som härrör från orenat dag- och avloppsvatten, från miljöstörande verksamheter och från förorenad 
mark. För att bevara områdets vattenkvalitet gäller särskilda rikt- och gränsvärden för t ex grumling 
eller förekomst av föroreningar. 
 
För båda dessa miljökvalitetsnormer finns det därför ett behov av att beakta behovet av rening och hur 
dagvattnet påverkar recipienten i den kommande dagvattenutredningen. 
 
 
 



Detaljplan för Strömstad 3:16 m fl (Bojarskolan) 

 16 

Denna detaljplan har upprättats av 
 
 
Miljö- och byggförvaltningen 
2018-04-06 
 
 
Jimmy Magnusson  Pär Höjman 
Planeringsarkitekt  Planeringsarkitekt 
 



Detaljplan för
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Redogörelse för programsamråd

Hur samråd har bedrivits
Miljö- och byggnämnden beslutade 2018-05-31 § 103 att genomföra ett
programsamråd i ärendet. Programhandlingarna har varit utsända för
programsamråd under tiden 2018-06-08 – 2018-07-16. Handlingarna har även funnits
tillgängliga på Kommuncenter i Strömstads Stadshus och på kommunens webbsida.

____________________________________________________________________
Inkomna synpunkter
Följande skriftliga synpunkter har kommit in till och med 2018-08-23:

1. Länsstyrelsen inkom 2018-07-09
2. Statens Geotekniska Institut - SGI inkom 2018-07-06
3. Trafikverket inkom 2018-08-23
4. Lantmäteriet inkom 2018-07-10
5. Ellevio inkom 2018-07-03
6. Skanova inkom 2018-06-18
7. Västtrafik inkom 2018-06-29
8. Bohusläns museum inkom 2018-06-28

inkom 2018-07-13
inkom 2018-07-13

9.  (ägare av Daggkåpan 2)
10. (ägare av Daggkåpan 3)
11. ägare av Prästkragen 4) inkom 2018-08-01
12.  (½-ägare av Vårlöken 1)                             inkom 2018-07-10
13. inkom 2018-07-12

(ägare av Hattmakareplatsen 7)
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1. Länsstyrelsen
Planområdet omfattas av riksintresse för turism och rörligt friluftsliv samt av
riksintresse för obruten kust. Områdena är med hänsyn till de natur- och kulturvärden
som finns i området i sin helhet av riksintresse. Kommunen behöver fortsatt redovisa
planförslagets påverkan och konsekvenser på riksintresset.

Kommentar: Beskrivningen av planförslagets påverkan på riksintressena i området
ska förtydligas i samrådshandlingen. Kommunstyrelsen bedömer dock denna
påverkan som ringa och anser att det specifika närområdet inte har de
karaktärsvärden som ovanstående riksintressen avser att skydda.

Enligt 2 kap. 10 § Plan- och bygglagen (PBL) får planläggning inte medverka till att en
miljökvalitetsnorm (MKN) enligt 5 kap. Miljöbalken (MB) överträds. Kommunen måste
därför visa hur planerade åtgärder påverkar möjligheterna att nå uppsatta MKN för
vatten i berörda vattenförekomster. Kommunen ska visa på vilka grunder
bedömningen har gjorts, till exempel med stöd av uppgifter från
dagvattenutredningen eller annat underlag som berör vattenkvalitén.

Om vattenförekomstens status/potential är sämre än god måste kommunen visa att
den planerade dagvattenhanteringen medför en förbättring jämfört med nuläget. Är
statusen god måste kommunen visa att föreslagen dagvattenhantering inte medför
en försämring. Eftersom Strömstadsfjorden är utpekat som skyddat mussel- eller
fiskvatten får planförslaget inte heller medför att MKN för fisk- och musselvatten
överskrids.

Av planprogrammet framgår att en dagvattenutredning ska tas fram, vilket är bra. Av
utredningen behöver behov av fördröjning och rening av dagvatten framgå.

Kommentar: Arbetet med att ta fram en dagvattenutredning har påbörjats.
Utredningen ska ligga till grund för utformningen av det kommande samrådsförslaget.

Av genomförd trafikbullerutredning framgår att gällande riktvärden för buller inte
överskrids för de befintliga husen längs med Hällestrandsvägen. För de två
planerade bostadshusen klaras ekvivalent ljudnivå men inte riktvärde för uteplats.
Det är därmed viktigt att planen säkerställer de åtgärder som krävs för att riktvärdet
vid uteplats ska klaras.

Av planprogrammet framgår det att det även kan bli aktuellt med fler bostäder än de
två planerade som finns med i trafikbullerutredningen. Om fler bostäder planeras
längs med Hällestrandsvägen behöver en kompletterande bullerutredning utföras
även för denna bostadsbebyggelse.

Kommentar: En erforderlig bullerutredning som redovisar bullervärden för all
föreslagen och befintlig bebyggelse ska tas fram till samrådsskedet.

Intill Hällestrandsvägen finns en igenfylld dalgång som använts för diverse
småfraktionsinsamling. Om man gör åtgärder inom det utfyllda området bör
markområdet utredas utifrån förekomst av markföroreningar med tanke på
bortskaffning av massor.
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Kommentar: Det aktuella området ska studeras om det blir aktuellt med åtgärder som
berör det.

Det framgår att geotekniska åtgärder kan krävas mot Bojarbäcken beroende på hur
den nya vägen utformas. Igenfyllning av damm kan också bli aktuellt. Enligt
planhandlingarna kommer hänsyn att tas till den närliggande bäckmiljön, vilket
innebär att vägen i första hand ska breddas mot bäckens motstående sida. Detta är
ett bra första steg.

Det är fortsatt viktigt att beskriva hur Bojarbäcken och dess havsöring kan komma att
påverkas när man vet vilka åtgärder som kommer att bli aktuella. Även påverkan på
de utjämningsmagasin som finns längs med vattendraget behöver beskrivas samt
eventuell påverkan på grundvattnet.

Kommentar: Synpunkterna noteras. Eventuell påverkan på bäckmiljön till följd av de
planerade åtgärderna kommer att beskrivas. Vid behov kommer även ytterligare
underlagsmaterial att tas fram.

Konsekvenserna av ett skyfall, minst ett 100-årsregn, behöver utredas och beskrivas
i planen där också planens eventuella påverkan på området utanför planområdet
behöver ingå. Även eventuell översvämningsproblematik med hänsyn till
Bojarbäcken behöver belysas.

Föreslagna åtgärder i planen innebär troligen arbete i vatten och/eller anläggning i
vatten, vilket är vattenverksamhet enligt 11 kap. MB. Arbeten i vatten samt att leda
bort vatten är anmälnings- eller tillståndspliktigt om den inte är uppenbart att vare sig
allmänna eller enskilda intressen skadas. I det fall åtgärderna innebär
vattenverksamhet ska samråd/anmälan utföras i ett tidigt skede med Länsstyrelsen.

Kommentar: Dessa frågor kommer att hanteras och belysas i den dagvattenutredning
som håller på att tas fram. Vid behov kommer ytterligare kontakt att tas med
Länsstyrelsen för samråd/anmälan om vattenverksamhet.

Länsstyrelsen anser att kommunen fortsatt bör studera vidare konsekvenserna av att
stänga av Kebalvägen i ett större perspektiv. En avstängning av en väg, som innebär
att trafik som går söderut får 900 meter längre väg, kan innebära att viss trafik hittar
andra vägar. I planprogrammet antas att merparten av trafiken från Kebalvägen
kommer att flyttas över till Hällestrandsvägen, men detta bör analyseras närmare. I
sammanhanget är det även viktigt att beakta kommunens framtida utbyggnadsplaner
och vad ett ökat trafikflöde inom området kan få för konsekvenser på trafiksystemet.

Det är viktigt att fortsatt beskriva trafiksäkerhetsfrågor i detaljplanen både för biltrafik
och för oskyddade trafikanter. Länsstyrelsen noterar att en ny gång- och cykelväg
planeras utmed den nya bilvägen, vilket är bra.

Kommentar: En trafikutredning som studerar planförslagets omflyttningseffekter på
trafikflödet i området ska tas fram. Utredningen ska utgå från kommunens
utbyggnadsplaner fram till år 2035 enligt den fördjupade översiktsplanen för
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Strömstad och Skee.

Planbeskrivningen bör innehålla en översiktlig redovisning av miljömål på olika nivåer
och planförslagets påverkan på dessa mål. Detta gör det möjligt att bedöma
föreslagna åtgärder ur miljösynpunkt.

Kommentar: Planförslagets påverkan på miljömålen ska redovisas i
samrådshandlingen.

Sandödla är skyddad enligt artskyddsförordningen. Enligt förordningen är det bland
annat förbjudet att döda eller skada levande kräldjur och groddjur. Länsstyrelsen
noterar att kommunen anger att samråd ska ske med Länsstyrelsen om nya
observationer sker. Länsstyrelsen rekommenderar dock att en inventering av
sandödla görs inom området.

Kommentar: Fördjupade inventeringar över sandödlans livsmiljöer har tagits fram
fristående från planarbetet för Strömstad tätort som helhet. Slutsatserna från dessa
inventeringar ska diskuteras och redovisas i samrådsförslaget. Vid behov kommer
ytterligare inventeringar att genomföras.

Planområdet utgörs av knappt 10 ha omväxlande men relativt låglänt terräng.
Fornlämningar kan i liknande lägen förväntas framför allt från järnålder och senare
tid. I historisk tid motsvarar planområdet inägor och delvis utmark till byn Mällby och
gården Bojar, belagda på en geometrisk karta från 1695.

I norra delen ligger delvis RAÄ Strömstad 18:1, som utgörs av Mällbys äldre bytomt.
Denna är idag kraftigt exploaterad med bilvägar och återvinningsstation.
Bevarandegraden kan inte bedömas byråmässigt. Möjligen finns lämningar kvar inom
planområdet.

Sammantaget föranleder detta ett behov av att en arkeologisk utredning genomförs
så tidigt som möjligt i planprocessen för att säkerställa att inga fornlämningar berörs
av exploatering. I utredningen ska också ingå att fastställa antikvarisk bedömning
samt bevarandestatus för RAÄ Strömstad 18:1.

Kommentar: En arkeologisk utredning ska tas fram till detaljplanen.

2. SGI
PM Geoteknik saknar Bilaga 1, vi emotser denna i nästa skede. Vi efterfrågar även
en markteknisk undersökningsrapport (MUR) där de geotekniska undersökningarna
redovisas.

SGI noterar att stabiliteten i området kan vara ett problem men att kommunen via
konsult genomför kompletterande undersökningar och är medveten om att olika
geotekniska förstärkningsåtgärder kan bli nödvändiga.

Vi emotser ärendet på nytt när den geotekniska utredningen kompletterats, avseende
PM och MUR, samt plankartan har tagits fram. Framkommer det efter utredning att
det erfordras åtgärder eller restriktioner för att uppnå tillfredställande säkerhet mot
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ras, skred och/eller erosion ska det på ett plantekniskt godtagbart sätt säkerställas i
planen.

Kommentar: Det bifogade geotekniska PM:et är att se som en enkel första
sammanställning av undersökningarna i området. Till samrådet ska komplett
geoteknisk utredning tas fram och översändas till SGI.

3. Trafikverket
Trafikverket bedömer att den statliga infrastrukturen inte påverkas nämnvärt av
planprogrammet. Trafikverket har därmed inget att erinra i detta skede.

4. Lantmäteriet
Lantmäteriet har inget att tillägga i detta skede av planprocessen.
5. Ellevio
Ellevio har flera kablar i marken inom planområdet. Ombyggnad från gång/cykelväg
till bilväg kräver åtgärder på kablarna och åtgärderna bekostas av kommunen. Ellevio
måste i god tid få besked om vilka vägkonstruktioner som planeras för att kunna
avgöra vilka åtgärder som krävs. För övrigt har vi inget att erinra mot det upprätta
planförslaget.

Kommentar: Informationen noteras.

6. Skanova
Ingen erinran

7. Västtrafik
Kommunens mål om att skolan skall växa kommer att kräva bra och hållbara
logistiklösningar. Detta gäller inte minst för gång- och cykeltrafiken, men även för
skolskjutsbussar och linjetrafiken i området. Möjligheten till individuell avlämning
måste också hanteras i planen.

Att blanda trafikslag utanför en skola (bilister blandas med bussar och dessutom
varutransporter) fungerar sällan bra. Det finns risker för att det blir en otrygg och
dåligt fungerande trafikmiljö då många av transporterna ska samsas under samma
tid på dygnet (morgon och eftermiddag). Trafiksäkerheten försämras avsevärt av
detta och framkomligheten blir påverkad.

Dagens trafiklösning för kollektivtrafiken i området behöver justeras om Kebalvägen
stängs av. Om bussar ska vändas i vändslinga vid skolan (vilket ej är aktuellt för den
allmänna kollektivtrafiken, men för skoltrafiken) krävs tidig dialog vid utformning av
dessa med hänsyn till bland annat kurvradier och trafikbarhet. Västtrafik önskar
därför att kommunen involverar Västtrafik och berörda trafikoperatörer i samband
med planeringen av trafiklösningen.

Kommentar: Synpunkterna noteras. De olika trafikslagens flöde och eventuella
samnyttjande av ytor ska studeras mer utförligt under det fortsatta planarbetet. I detta
arbete ska skolan (genom barn- och utbildningsförvaltningen och Strömstadslokaler)
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och berörda trafikoperatörer att involveras så som Västtrafik önskar.

8. Bohusläns museum
Planområdet och de planerade åtgärderna berör ingen känd fornlämning eller 
uttagen kulturmiljö. I norra delen av planområdet ligger platsen för gården Bojars 
historiska gårdsläge. Platsen är fortfarande bebyggd och är därför inte bedömd som 
fornlämning utan som övrig kulturhistorisk lämning med beteckningen Strömstad 
18:1. För att ge en fullständig bild av områdets miljö anser museet att den ska 
nämnas i programmet. För övrigt har Bohusläns museum inget att erinra mot 
planprogrammet.

Kommentar: Synpunkten noteras. I enlighet med Länsstyrelsens synpunkter kommer 
även en arkeologisk utredning att genomföras för planförslaget.

9. Ägare av Daggkåpan 2)
Vi motsätter oss planförslaget. Påverkan på intilliggande bostäder blir stor och det 
innebär dessutom väsentlig påverkan för allmänheten som idag nyttjar gång- och 
cykelvägen.

I förslaget finns det två nya tomter inritat längs Hällestrandsvägen. Vad för slags 
tomter är detta tänkt till? Är det kommunala tomter till försäljning eller är det avsett för 
kommunal verksamhet? I det senare fallet är det berättigat att ha en plan för vilken 
typ av verksamhet som passar att lägga intill en trafikerad väg. Vi motser svar på hur 
miljö- och byggförvaltningen inte kan anse att dessa i så fall kommer få en väsentlig 
påverkan av biltrafik om Hällestrandsvägen öppnas för biltrafik.

Vidare menar miljö- och byggförvaltningen att genomförandet av detaljplanen 
bedöms sammantaget medföra ett effektivt nyttjande av såväl mark som befintlig 
infrastruktur. Vi motsäger oss detta argument. Då kommunen redan idag ser området 
som ett skolområde borde det finnas skäl att bevara den befintliga gång- och 
cykelvägen. Skolan använder sig redan idag av gång- och cykelvägen som en del i 
sin satsning på hälsa. Varje dag syns barn i skolåldern utföra fysisk aktivitet på vägen 
fri från biltrafik. Det är ett säkert sätt för pedagogerna på skolan att kunna följa 
läroplanen och erbjuda skolbarnen mer fysisk aktivitet utan att utsätta barnen för 
biltrafik.

Kommentar: Genom att leda om biltrafiken via Hällestrandsvägen och stänga av 
Kebalvägen kan Bojarskolan få en lugnare, större och mer varierad skolgård. 
Långsiktigt möjliggörs också utbyggnaden av Bojarskolan till en treparallellig skola. 
Kommunstyrelsen anser att dessa kvaliteter väger tyngre än den befintliga 
cykelvägens värde för skolan.

De föreslagna tomterna i planprogrammet är bostäder avsedda för den kommunala 
tomtkön. Det finns riktvärden för buller vid nybyggnation som ligger till grund för 
bedömningen av om de föreslagna bostäderna är lämpliga. Bullerpåverkan på de 
föreslagna bostäderna ska studeras vidare för att säkerställa att det går att skapa en 
god boendemiljö för dem.

Utmed gamla Hällestrandsvägen löper en bäck som tidigare var kulveterad. Under 
2000-talets första årtionde genomfördes ett projekt för att öka naturvärdena i området
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och som en del återställdes bäcken till ett öppet flöde. Havsöring vandrar idag upp i 
bäcken för lek. Vill kommunen då några år senare verkligen förstöra detta igen? Det 
rimmar dåligt med information som kommunen givit i andra sammanhang med 
föreläsare som berättat om exploateringens hot mot vattendrag. Vi anser att 
kommunen bör fortsätt värna om miljön och bevara vattendraget intakt.

Kommentar: Miljön i Bojarbäcken är värdefull och bör enligt kommunstyrelsen kunna 
bevaras trots ombyggnaden av Hällestrandsvägen. Förslagets konsekvenser på 
Bojarbäcken ska utredas och konsekvensbeskrivas i samrådsskedet.

Vi anser att vägen förbi Bojarskolan fortsatt ska vara öppen för biltrafik. Då förskolan 
flyttas från området och således också de mindre barnen kan området inhägnas och 
därmed ges en bättre skolmiljö. Om vägen stängs av och Bojarskolan fortfarande nås 
från två håll blir trafiken kring skolan fortfarande stor.

Enligt planförslaget föreslås också grusplanen i nordost hållas fri från bebyggelse för 
att skapa luft mot bostadsområdet. Vi anser att grusplanen istället skulle kunna 
utnyttjas på ett bättre sätt. Planen skulle förutom att skapa luft mot bebyggelsen 
samtidigt användas som en del av skolmiljön. Detta förslag skulle kunna bli mer 
ekonomiskt försvarbart jämfört med förslaget om att öppna upp Hällestrandsvägen 
för trafik. Bevarar man Hällestrandsvägen som gång- och cykelväg skulle det inverka 
minst möjliga på kringliggande miljö.

Kommentar: Bojarskolan byggas för närvarande om för att få plats med fler elever. 
Fullt utbyggd till tvåparallellig skola beräknas cirka 300 elever gå på Bojarskolan. 
Detta medför krav på en utökad utemiljö, då det enligt Boverkets riktlinjer bör finnas 
minst 30 m2 per barn för lek och utevistelse för en grundskola. Sammanlagt behövs 
därmed en skolgård med en yta som inte är mindre än 9000 m2.

Bojarskolans nuvarande skolgård är cirka 2 700 m2 stor. Förskolans utemiljö upptar 
cirka 2000 m2 och grusplanen är cirka 3100 m2 stor. Grusplanen används till viss del 
som skolgård idag. Även om alla dessa ytor skulle användas för lek och utevistelse 
underskrids Boverkets riktlinjer, som i sig är riktlinjer för en minsta nivå, med cirka
1 200 m2. Det är också viktigt med varierade terräng- och vegetationsförhållanden, 
vilket är svårt att uppnå på de befintliga ytorna och grusplanen.

Kommunstyrelsen anser utifrån detta att en utökning av skolgården åt söder, mot 
Sjöboskogen, både är nödvändig och har möjlighet att medföra en stor förbättring av 
Bojarskolans utemiljöer.

10. ägare av Daggkåpan 3)
Jag motsätter mig öppnandet av gamla Hällestrandsvägen. Fantastisk natur kommer 
att förstöras, djurlivet tar stryk och en välanvänd, skyddad gång- och cykelväg tas 
bort. En av stadens gröna lungor försvinner. Är det t.ex. helt uteslutet att dra vägen 
över deponin Grandalen och ned vid Bojarparkeringen?

Kommentar: Att dra en ny väg över en tidigare deponi är mycket svårt både 
kostnads- och lämplighetsmässigt. Den tidigare deponin är skyddad med en tät duk 
under matjorden som täcker ett flertal meters deponimassor. Att anlägga en väg på
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detta kräver omfattande åtgärder för att ta hand om de förorenade massor som 
behöver tas bort och för att konstruera ett nytt tätskikt. Avfallet är också mycket svårt 
att bygga på eftersom det är instabilt, mjukt och väldigt ojämnt i sin hållfasthet. Att dra 
en ny väg över deponin är därför inte rimligt.

11. ägare av Prästkragen 4)
Jag vill med detta protestera mot planförslaget.

Kommentar: Synpunkten noteras. Flera förändringar av förslaget kommer att göras 
inför samrådsskedet. När detaljplanen skickas ut på samråd finns det möjlighet för 
berörda sakägare att utveckla eventuella synpunkter.

12.  (½-ägare av Vårlöken 1)
Med ännu fler elever kommer den farliga bergsklättringen (barnen vet nog inte om att 
det är förbjudet) att bli ännu farligare. Den befintliga cykelvägen genom skolområdet 
är redan idag farlig att använda och kommer att bli ännu farligare.

Flödena för avlämning och hämtning av skolbarn fungerar redan dåligt. Många barn 
som kommer från Mällbyområdet och närliggande använder redan nu Flädervägens 
vändplats som lämning/hämtningsområde och dessutom ofta som parkeringsplats. 
Eftersom det via Hällestrandsvägen blir ännu längre att köra med barnen så kommer 
trafiken på Flädervägen också att öka.

Se över anslutningen Hällestrandsvägen/Ringvägen redan nu. På grund av 
återvinningen för hushåll så är denna plats redan utsatt för underliga manövrar av 
soplämnande stugägare som dessutom lämnar sina bilar på vägen.

Kommentar: Genom att leda om biltrafiken via Hällestrandsvägen och stänga av 
Kebalvägen kan Bojarskolan få en lugnare, större och mer varierad skolgård. 
Långsiktigt möjliggörs också utbyggnaden av Bojarskolan till en treparallellig skola. 
Kommunstyrelsen anser att dessa kvaliteter väger tungt och att den nya vägen bör 
kunna utformas på ett trafiksäkert sätt.

Flödena vid hämtning och lämning ska studeras mer utförligt i det fortsatta 
planarbetet. Kommunstyrelsen anser inte att någon hämtning och lämning ska ske vid 
Flädervägens vändplan.

Synpunkterna på anslutningen Hällestrandsvägen/Ringvägen kommer att skickas 
vidare till gatuavdelningen för att undersöka om några åtgärder bör genomförs i ett 
kortare tidsperspektiv. Om den nuvarande trafiklösningen är osäker kan det vara 
nödvändigt att åtgärda. Några större ombyggnationer är dock osannolikt eftersom 
detta troligen skulle medföra merkostnader och merarbete om Mällbyhöjden byggs ut 
inom en nära framtid.

13.  (ägare av Hattmakareplatsen 7)
Varför finns inte vår fastighet med i bullerutredningen? Vi bor närmare Ringvägen än 
de som bor på Flädervägen där bullerberäkningen är gjord. Vi önskar en riktig 
bullermätning, inte bara en bullerberäkning som nu. En mätning under lite längre tid
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eftersom ljudet från vägtrafiken är väldigt varierande under dygnet. Vi tycker redan i 
dagsläget att det är hög ljudnivå från Ringvägen. Det kommer bli ännu högre 
eftersom all trafik leds den vägen, förbi vårat hus.

Kommentar: Hattmakareplatsen 7 borde ha inkluderats i bullerutredningen så som 
programförslaget såg ut. En reviderad bullerutredning ska tas fram till samrådsskedet 
som inkluderar fastigheten. Eventuella olägenheter som redan finns eller riskerar att 
uppstå generellt ska hanteras av kommunens miljö- och hälsoskyddsavdelning och 
gatuavdelning.

I materialet står det inte heller något om hastighetssänkning på Ringvägen. Den är 
satt till
70 km/h idag, men många kör betydligt fortare än så. Vi har under flera år önskat en 
hastighetssänkning till 50 km/h på hela Ringvägen. Varför ska det vara 70 km/h en 
sträcka på cirka 650 meter? Det finns tre anslutningar längs denna sträcka. Ur 
miljösynpunkt är det inte heller försvarbart, då det många gånger blir en sträcka 
många gasar för att sedan bromsa in igen vid 50-skylten.

Kommentar: En sänkning av hastigheten på sträckan kan vara ett alternativ delvis på 
grund av de argument fastighetsägarna framför. En hastighetssänkning bör 
kombineras med åtgärder på vägen för att säkerställa att den skyltade hastigheten 
efterlevs. Kommunens gatuavdelning ska följa upp denna fråga.

Vi hoppas även att ni rättar till cykelbanan vid Bojarskolan. Den är idag avstängd med 
grindar från två håll. Vi hoppas även att det blir en cykelbana längs hela Ringvägen. 
Idag får man cykla på vägen från Kebalvägen till avfarten in till
Flädervägen/Enebacken.

Kommentar: Cykelvägen genom Bojarskolan ska åtgärdas som en del av 
planprocessen. På en mer övergripande nivå vill kommunstyrelsen skapa ett 
välutbyggt gång- och cykelvägnät kring tätorten, men måste prioritera var 
utbyggnaden ska ske. En gång- och cykelväg utmed Ringvägen bör finnas även på 
den aktuella sträckan, men det är osäkert när en sådan kan uppföras.
Namnlista
Följande har framfört synpunkter under samrådet som helt eller delvis inte har 
tillgodosetts:

 (ägare av Daggkåpan 2)
(ägare av Daggkåpan 3)
 (½-ägare av Vårlöken 1)
(ägare av Hattmakareplatsen 7)

Miljö- och byggförvaltningen 2019-03-18
Plan- och byggavdelningen

Jimmy Magnusson
Planeringsarkitekt



Detaljplan för 

Strömstad 3:16 m fl, 
Bojarskolan (etapp 1) 
Strömstads kommun 

Dnr MBN-2020-231 

Undersökning av betydande miljöpåverkan 
Enligt 6 kap Miljöbalken 

Planens syfte 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av gymnastik- och matsal för Bojarskolan 
och att säkerställa en god trafikmiljö.  

Bakgrund 
Bojarskolan som kommer att få ett ökat elevantal utifrån pågående och planerat 
bostadsbyggande. På grund av detta förordas en omställning av Bojarskolan från enparallellig till 
tvåparallellig F-6-skola. 

För att frigöra lokaler för fler klassrum i skolan behöver en ny byggnad med gymnastik- och 
matsal uppföras på en yta som idag nyttjas som skolgård samt parkering. Byggrätten för skolan i 
gällande plan är i princip fullt utnyttjad. För att Bojarskolan ska kunna utvidgas behöver mer yta 
tas i anspråk som idag inte är reglerad som skolområde, i första hand parkeringsplatsen. 

Planförslaget har föregåtts av ett program där möjligheterna till att stänga av Kebalvägen förbi 
skolan och ersätta vägen med ett nyöppnande av Hällestrandsvägen väster om planområdet 
studerades. Detta arbete har nu delats upp i två skilda planförslag – en för gymnastik- och 
matsalsbyggnaden för Bojarskolan (vilken aktuell undersökning för BMP behandlar) och en för 
det övriga skolområdet och Hällestrandsvägen. 

Uppdelningen av planområdet i två delområden gör det möjligt för kommunen att arbeta vidare 
med den långsiktiga möjligheten att leda om trafiken via Hällestrandsvägen samtidigt som 
nybyggnationen för Bojarskolan kan komma till stånd så snabbt som möjligt. 

Om- och nybyggnationen möjliggör en omställning av Bojarskolan från en en- till tvåparallellig 
skola. På längre sikt ska även en utökning till en treparallellig skola möjliggöras genom den andra 
detaljplaneetappen för det övriga skolområdet och Hällestrandsvägen. 

Befintliga förhållanden 
Planområdet ligger i den norra delen av Strömstad tätort och omfattar delar av Bojarskolan och 
Brf Hattmakaren samt kommunalägd gatumark. Planområdet har en sammanlagt areal på cirka 
0,5 hektar. Marken inom området består huvudsakligen av fastigheten Strömstad 3:16, som ägs av 
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Strömstadslokaler, och av Hattmakareplatsen 11, som ägs av Brf Hattmakaren. Bojarskolan är 
belägen inom Strömstad 3:16. Utöver dessa fastigheter ingår även mindre delar av den 
kommunalägda stamfastigheten Strömstad 3:13 i planområdet. 

Planområdet omfattas huvudsakligen av två gällande detaljplaner. P90/5 Hattmakaren reglerar 
bl.a. skolområdet. P91/1 Hattmakareplatsen reglerar huvudsakligen bostadsområdet öster om 
skolområdet, men även parkeringen som hör till skolan.  

En naturvärdesinventering har genomförts för båda detaljplaneetapperna för Bojarskolan och 
Hällestrandsvägen. Naturmiljön inom och i direkt anslutning till planområdet består, utöver 
klippta gräsmattor, av två lindalléer utmed Kebalvägen och grusplanen. Inför den planerade 
byggnationen har Strömstadslokaler samrått med Länsstyrelsen kring hanteringen av de 
biotopskyddade alléerna och om det finns en risk att de påverkas av exploateringen. Som 
underlag till denna dialog har Strömstadslokaler tagit fram ett förslag till hantering. Enligt 
förslaget till hantering ska trädens rötter handgrävas fram och större rötter ska inte kapas. 
Länsstyrelsen har i sin kommunikation bedömt att träden inte riskerar att skadas av 
exploateringen under förutsättning att de föreslagna försiktighetsmåtten följs. En 
planbestämmelse som reglerar de försiktighetsmått som föreslagits har införts på plankartan. 

Detaljplanen uppfyller inte bedömningskriterierna i bilagorna 2 och 4 i MKB-förordningen. 

Bedömning 
Undersökningen med utgångspunkt i bifogad miljöchecklista visar att genomförandet av 
detaljplanen för Strömstad 3:16 m fl, Bojarskolan etapp 1, inte antas ge upphov till betydande 
miljöpåverkan i enlighet med de kriterierna som redovisas i 5 § miljöbedömningsförordningen 
(2017:966).  

Motivering 
Motivet till denna bedömning är att marken inom planområdet redan är ianspråktagen och 
hårdgjord. Ingen jungfrulig mark tas i anspråk. Utöver lindalléerna, vilka skyddas genom en 
planbestämmelse, finns inga höga naturvärden inom planområdet. Inga geotekniska 
säkerhetsåtgärder bedöms vara nödvändiga för att genomföra detaljplanen. Ett genomförande av 
planförslaget innebär förtätning, och ett effektivt nyttjande av befintliga samhällsfunktioner och 
infrastruktur: Detta ligger i linje med en hållbar samhällsutveckling. 

Miljöchecklista 
Vid bedömning om genomförandet av detaljplanen innebär risk för betydande miljöpåverkan ska 
kommunen identifiera de omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan.  
Utgångspunkten är: 

 Anger planen förutsättningar för verksamheter eller åtgärder när det gäller lokalisering,
typ av verksamhet, storlek eller driftsförhållanden eller genom att fördela resurser?

 Har planen betydelse för de miljöeffekter som genomförandet av andra planer eller
program medför?

 Har planen betydelse för att främja en hållbar utveckling eller för integrering av
miljöaspekter i övrigt?

 Har planen betydelse för möjligheterna att följa miljölagstiftningen?

Andra viktiga utgångspunkter i bedömningen är: 

- Miljöproblem som är relevanta för planen

- De sannolika miljöeffekternas och det påverkade områdets utmärkande egenskaper.
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- I vilken utsträckning det går att avhjälpa de sannolika miljöeffekterna.

- Miljöeffekternas gränsöverskridande egenskaper

- Miljöeffekternas omfattning

- Risker för människors hälsa eller för miljön till följd av allvarliga olyckor eller andra
omständigheter.

- Det påverkade områdets betydelse och sårbarhet på grund av intensiv markanvändning.

- Överskridna miljökvalitetsnormer, dess kulturvärden eller andra utmärkande egenskaper i
naturen.

- Påverkan på områden eller natur som har erkänd skyddsstatus nationellt, inom EU eller
internationellt.

Tas planområdet i anspråk för 
Industriändamål Nej 

Köpcentrum, parkeringsanläggning 
eller annat projekt för 
sammanhållen bebyggelse 

Nej 

Skidbacke, skidlift eller linbana 
med tillhörande anläggningar 

Nej 

Hamn för fritidsbåtar Nej 

Hotellkomplex eller fritidsby med 
tillhörande anläggningar utanför 
sammanhållen bebyggelse. 

Nej 

Permanent campingplats Nej 

Nöjespark Nej 

Djurpark Nej 

Spårväg eller tunnelbana Nej 

Checklista miljöpåverkan 
Natur Kommentar 

Landområden 

Strandskydd Planområdet omfattas inte av gällande eller återinförande av strandskydd 

Fridlysta arter bil. 2 Artskydd - 

Habitatdirektivet bil. 4, Artskydd - 

Annan skyddsstatus EU - 

Rödlistade arter - 

Särskilt skyddsvärda träd > 1m Ø - 

Generellt biotopskydd - 

Biotopskyddsområden - 

Nyckelbiotoper - 

Övrig skyddad natur MB 7 kap - 

Dokumenterade naturvärden Inom planområdet finns en 70 m lång lindallé, bestående av nio lindar. 
Lindarna har en stamdiameter på ca 20-30 cm. Enligt utförd NVI har allén ett 
visst naturvärde som spridningsstråk, livsmiljö samt blommor rika på nektar. 
Generellt biotopskydd enligt 7 kap. 11 § Miljöbalken gäller. 

Länsstyrelsen inventeringar - 

Kommunala inventeringar - 

Övriga inventeringar - 

Naturvårdsplan - 

Åtgärdsområden (kalkning) - 

Naturvårdsåtgärder - 

Artportalen - 

Värdefull odling- och betesmark - 

Värdefull skog -



Detaljplan för Strömstad 3:16 m fl, Bojarskolan (etapp 1), Strömstads kommun 

 4 

Vattenområden 

Strandskydd - 

Grunda områden 0-6 meter - 

Ålgräsängar - 

Värdefulla marina områden - 

Vattenomsättning - 

Strömningsförhållanden - 

Naturvårdsåtgärder - 

Djup - 

Värdefulla limniska områden - 

Övriga vattenområden - 

Grön/blå infrastruktur 

Värdenätverk/habitatnätverk - 

Värdeelement - 

Värdekärna - 

Värdetrakt - 

Viktiga spridningssamband - 

Ekosystemtjänster 

Stödjande Träden inom planområdet gynnar den biologiska mångfalden, genom att vara 
värd för insekter.  

Försörjande - 

Reglerande Gräsytorna inom planområdet renar regn- och smältvatten. Träden inom 
planområdet bidrar med klimatanpassning genom fördröjning och minskning 
av dagvatten, skugga och temperaturutjämning.  

Kulturella - 

Friluftsliv, rekreation 

Rekreationsområden - 

Stigar, viktiga samband - 

Utsiktsplatser - 

Idrottsanläggningar - 

Badplatser mm - 

Kultur 

Kulturmiljöer - 

Fasta fornlämningar - 

Byggnadsminne - 

Övrig kulturhistorisk lämning - 

Stadsbild/Landskapsbild 

In- och utblickar Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte påverka stadsbilden negativt. 

Områdets sårbarhet 

Känslighet för intensiv 
markanvändning 

- 

Känslighet på grund av 
kulturvärden 

- 

Har naturen utmärkande 
egenskaper? 

- 

Ändliga naturresurser (naturgrus) - 

Materiella tillgångar 

Infrastruktur Ett genomförande av detaljplanen bidrar till ett effektivt nyttjande av befintlig 
infrastruktur 

Samhällsfunktioner Ett genomförande av detaljplanen, dvs att uppföra nybyggnation av 
skollokaler inom nuvarande skolområde, bidrar till ett effektivt nyttjande av 
befintliga samhällsfunktioner 

Hälsa och säkerhet 

Översvämningar (<+3,3 möh) - 

Extremväder - 

Buller Ett genomförande av planförslaget medför inte ökade bullernivåer 
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Vibrationer - 

EMF/strålning - 

Utsläpp till luft - 

Förorenad mark Inga kända föroreningar finns inom planområdet 

Djurhållning/Allergi - 

Trafiksäkerhet Trafiksäkerheten vid skolområdet är idag låg, framförallt under de tider då 
många föräldrar samtidigt lämnar och hämtar sina barn vid skolan. 
Planförslaget ger möjlighet att leda om befintlig gc-väg för att förbättra 
trafiksäkerheten för cyklister och fotgängare. En säkrare gc-väg kan i sin tur 
bidra till att fler cyklar och/eller går istället för att köra bil. Planförslaget 
möjliggör även utformning av vändplan för att hantera transporter såsom 
hämtning/lämning, varuleveranser etc. 

Olycksrisker - 

Farligt godstransporter - 

Verksamheter med 
säkerhetsavstånd 

- 

Ras- och skredrisk En geoteknisk undersökning av planområdet har utförts av Bohusgeo. I 
utredningen har släntstabiliteten beräknats utifrån erforderliga 
säkerhetsfaktorer enligt IEG R4:2010. Beräkningarna visar att erforderliga 
säkerhetsfaktorer för befintliga förhållanden uppnås inom planområdet. 

Stranderosion - 

Övriga risker - 

Verksamhet Kommentar/bedömning 

Miljöpåverkan - 

Utsläpp till luft - 

Utsläpp till vatten - 

Utsläpp till mark - 

Miljöeffekternas 
gränsöverskridande egenskaper 

Kommentar/bedömning 

Andra kommuner - 

Annat land - 

Förutsättningar för 
verksamheter och andra planers 
miljöeffekter 

Kommentar/bedömning 

Påverkar planen andra planer 
och program? 

Ja. Planförslaget har föregåtts av ett program där möjligheterna till att stänga av 
Kebalvägen förbi skolan och ersätta vägen med ett nyöppnande av 
Hällestrandsvägen väster om planområdet studerades. Detta arbete har delats 
upp i två skilda planförslag – en för gymnastik- och matsalsbyggnaden och en 
för det övriga skolområdet och Hällestrandsvägen. Uppdelningen av 
planområdet i två delområden gör det möjligt för kommunen att arbeta vidare 
med den långsiktiga möjligheten att leda om trafiken via Hällestrandsvägen 
samtidigt som nybyggnationen för Bojarskolan kan komma till stånd så snabbt 
som möjligt. 

Vilken typ av verksamhet ger 
planer förutsättningar för? 

Skola samt besöksanläggningar. 

Möjligheter att följa 
miljölagstiftningen? 

Ja 

Miljökvalitetsnormer – (MKN) Kommentar/bedömning 

Fisk- och musselvatten Detaljplanen berör ingen vattenförekomst. 

Omgivningsbuller Strömstads kommun omfattas inte av MKN för omgivningsbuller 

Luft Kommer inte att överskridas, eftersom trafikflödet är relativt sett litet och 
luftomsättningen i området överlag god. 

Vatten  Planområdet ligger inte i anslutning till vattenförekomst eller vattendrag. Ett 
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genomförande av planen bedöms inte öka belastningen på dessa. 

 

 
Miljömål  
Generationsmålet Ett genomförande av detaljplanen påverkar inte den samhällsomställning 

som krävs för att vi till kommande generationer ska kunna lämna över ett 
samhälle där de stora miljöproblemen är lösta.  

Frisk luft Förbättring av gc-väg kan minska biltrafiken. 

Grundvatten av god kvalitet Förtätning i tätorten ansluter till kommunens vatten- och avloppsnät. 

Levande sjöar och vattendrag - 

Myllrande våtmarker - 

Hav i balans och levande kust 
och skärgård 

- 

Ingen övergödning - 

Bara naturlig försurning - 

Levande skogar - 

Ett rikt odlingslandskap - 

God bebyggd miljö Förtätning, befintlig infrastruktur nyttjas. 

Giftfri miljö - 

Säker strålmiljö - 

Skyddande ozonskikt - 

Begränsad klimatpåverkan Förtätning samt säkrare gc-väg minskar klimatpåverkan från bilkörning. 

Ett rikt växt- och djurliv - 

  
Stöd i kommunala planer, program och policydokument 

Översiktsplan Ja 

Fördjupad översiktsplan Ja 

Blå översiktsplan - 

Vindkraftsplan - 

Områdesbestämmelser - 

Riksintressen Kommentar/bedömning 

Miljöbalken 3 kap  

2 § Stora opåverkade områden - 

3 § Områden särskilt känsliga  
        från ekologisk synpunkt 

- 

4 § Jord- och skogsbruk - 

5 § Yrkesfiske, vattenbruk - 

6 § Natur, kultur och frilufts- 
        värden 

- 

7 § Värdefulla ämnen och  
       mineral 

- 

8 § Områden lämpliga för vissa  
        anläggningar. Exempelvis  
        vindkraft, vägar, hamnar  

- 

9 § Yrkesfisket - 
Miljöbalken 4 kap  

2 § Rörligt friluftsliv Berörs. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön inte får medföra att 
områdets natur- och kulturvärden påtagligt skadas. Förbudet mot påtaglig 
skada eller övriga krav på förbud och hänsyn gäller dock inte om åtgärden 
avser utveckling av befintlig tätort, vilket är fallet i detta ärende. 

3 § Den obrutna kusten              Berörs. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön inte får medföra att 
områdets natur- och kulturvärden påtagligt skadas. Förbudet mot påtaglig 
skada eller övriga krav på förbud och hänsyn gäller dock inte om åtgärden 
avser utveckling av befintlig tätort, vilket är fallet i detta ärende. 

8 § Natura 2000 - 
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Strategi för fossiloberoende - 

Strategisk boendeplan - 

Kretsloppsplan - 

Naturvårdsplan Ja 

Strategi för stadens miljö - 

Campingpolicy - 

Sjöbodspolicy - 

Gällande lagstiftning miljöbedömningar 
I Miljöbalkens 6 kapitel finns bestämmelser om identifiering, beskrivning och bedömning av 
miljöeffekter vid planering av och beslut om planer och program så kallade strategiska 
miljöbedömningar. Syftet med miljöbedömningen är enligt 1§ att integrera miljöaspekter i 
planeringen och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas. 

En myndighet eller kommun som upprättar eller ändrar en plan eller ett program som krävs 
enligt lag eller annan författning ska enligt 3§, göra en strategisk miljöbedömning, om 
genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. 

Enligt 6 § ska kommunen undersöka om genomförandet av planen, programmet eller ändringen 
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Resultatet av undersökningen ska kommunen 
samråda med länsstyrelsen i ett så kallat undersökningssamråd, om inte redan kommunen i 
identifieringen kommit fram till att en strategisk miljöbedömning ska göras. 

Kommunen skall i ett särskilt beslut enligt 7-8 §§ avgöra om genomförandet av detaljplanen kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan. Beslutet skall göras tillgängligt för allmänheten. 

Om kommunen beslutar att detaljplanen kan antas medföra risk för betydande miljöpåverkan ska 
kommunen enligt 9-10§§ samråda hur omfattningen av och detaljeringsgraden i en 
miljökonsekvens-beskrivning ska avgränsas med länsstyrelsen i ett så kallat avgränsningssamråd. 

Denna miljöchecklista utgör underlag för den undersökning som skall ta reda på om 
genomförandet av en plan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och därmed om en 
miljöbedömning skall genomföras. Undersökningen ligger också i detta fall till grund för 
avgränsningssamrådet med länsstyrelsen. 

Miljö- och byggförvaltningen 2020-02-05 
Plan- och byggavdelningen 

Malin Fransson 
Planeringsarkitekt 



Detaljplan för 

Del av Strömstad 3:16 m fl 
(Bojarskolan – Etapp 1) 
Strömstads kommun 

Dnr MBN-2020-231 

Granskningsutlåtande 

Hur samråd och granskning har bedrivits 
Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 2020-02-06 – 2020-02-23 och för granskning under 
tiden 2020-04-09 – 2020-04-30. Handlingarna har även funnits tillgängliga på Kommuncenter i Strömstads 
Stadshus och på kommunens webbsida.  

 ____________________________________________________________________________ 

Inkomna synpunkter 
Följande skriftliga synpunkter har kommit in till och med 2020-05-11: 

Samråd Granskning 
1. Länsstyrelsen inkom 2020-02-21 inkom 2020-05-06 
2. Statens Geotekniska Institut - SGI inkom 2020-02-19 inkom 2020-05-11 
3. Trafikverket inkom 2020-02-21 inkom 2020-04-22 
4. Lantmäteriet inkom 2020-02-14 inkom 2020-04-28 
5. Skanova inkom 2020-02-07 
6. Ellevio inkom 2020-02-17 inkom 2020-04-17 
7. Västtrafik inkom 2020-02-21 
8. Strömstadslokaler (ägare av Strömstad 3:16) inkom 2020-04-30 
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 1. Länsstyrelsen
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu kända 
förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget inte kommer att prövas. 

Planhandlingarna har kompletterats med dagvattenutredning. Dagvattenhanteringen och konsekvenser av 
ett skyfall finns beskrivet i planbeskrivningen där även storleken på fördröjningsvolymer finns redovisade. 
Länsstyrelsen saknar däremot planbestämmelser om detta och anser att plankartan behöver kompletteras 
med föreslagna fördröjningsvolymer. 

Kommunen bör även införa en upplysning på plankartan om att ”vid utformning av området ska ett 100-
årsregn beaktas och detta ska bevakas i den fortsatta projekteringen”. 

Kommentar: Kommunstyrelsen gör utifrån Boverkets vägledning bedömningen att planbestämmelser som 
reglerar rena fördröjningsvolymer och rena upplysningar är olämpliga och olagliga planbestämmelser som 
saknar lagstöd. Det finns lagstöd för att reglera dagvattenanläggningarnas fysiska utformning, men det 
bedöms inte som lämpligt i detta fall eftersom de till största delen består av öppna lösningar i vegetation. 
Dessa frågor bör istället bevakas i bygglovskedet med stöd av informationen i planbeskrivningen och 
detaljplanens dagvattenutredning. 

2. SGI
Ingen erinran 

3. Trafikverket
Ingen erinran. 

4. Lantmäteriet
Lantmäteriet framförde under samrådet ett par smärre synpunkter angående detaljplanens grundkarta, 
inlösen av allmän platsmark och flytt av befintliga ledningar. I granskningsskedet har planhandlingarna 
justerats för att tillgodose dessa synpunkter och Lantmäteriet har därmed inget att erinra mot 
planförslaget. 

5. Skanova
Ingen erinran. För eventuell undanflyttning av Skanovas anläggningar återkom i god tid för 
kostnadsfördelning och omläggning av kabelstråket. 

6. Ellevio
Ingen erinran. 

7. Västtrafik
Ingen erinran. 

8. Strömstadslokaler (ägare av Strömstad 3:16)
Strömstadslokaler anser att flytt av befintlig GC-väg inom skolområdet samt anläggning av ny
GC-väg runt bollplan ska/bör tas med i det fortsatta arbetet med detaljplanen. Det är olyckligt att
inte få färdigställt detta i samband med att man bygger vändplanen och del av GC-väg i gaveln på
bollplan.
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 Strömstadslokaler anser att ytan för servicebutik med tillhörande parkering på södra sidan av 
Kebalvägen ska/bör tas med i det fortsatta arbetet med detaljplanen och ges beteckningen 
parkering, alternativt upphäva den delen av befintliga detaljplanen så att en byggnation av p-
platser är möjlig om behovet uppstår. Den föreslagna lösningen i planbeskrivningen att hänvisa 
till parkeringen på Cirkusplatsen skapar förutsättningar till kaos i trafiken i området då många, 
både föräldrar, besökare till skola, personal dagtid samt föreningslivet kvällstid inte kommer att 
acceptera att gå mer än 450 meter för att parkera. Strömstadslokaler vill att det skapas 
förutsättningar för parkeringar i närmiljön. 

Det är felskrivet angående trädens rötter, ska vara 30 mm. 

Bollplan är och kommer förbli inhägnad, är trots det tillgänglig för allmänheten. 

Det finns brister i genomförandebeskrivningen som diskuterats och enats om med tekniska 
förvaltningen. 

Kommentar: Det aktuella planförslaget är den första av två tänkta etapper för att planlägga 
Bojarskolan och möjliggöra en stängning av Kebalvägen. Vid uppdelandet av förslaget i två 
etapper valdes en avgränsning för att möjliggöra att detaljplanen för idrottshallen – denna 
detaljplan – skulle kunna bli färdig så snart som möjlig. Det finns därmed vissa frågeställningar, 
som t.ex. gc-vägen och möjliggörandet av parkeringar närmare skolan, som är beroende av att 
den andra detaljplanen också färdigställs.  

Att lägga till dessa ytor till planområdet är inte möjligt eftersom ett planförslag inte får ändras 
betydligt mellan granskning och antagande. För att ta med dessa områden i planförslaget måste 
det i sådana fall sändas ut på granskning igen innan det kan antas. 

Uppgiften om trädens rötter ska revideras. Gällande bollplanen är det positivt om den i praktiken 
förblir tillgänglig för allmänheten, men eftersom ytan är planlagd som kvartersmark i gällande 
detaljplan är det inte en allmän plats. Detsamma gäller för den föreslagna regleringen av 
bollplanen i etapp 2, där den föreslås regleras med användningen Skola. 

Genomförandebeskrivningen ska revideras inför antagandet i samråd med Tekniska 
förvaltningen. 

Namnlista 
Följande har framfört synpunkter under programsamråd, samråd och eller utställning som helt eller delvis 
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1 Uppdrag 

På uppdrag av Strömstadslokaler har vi utfört en geoteknisk undersökning 

och utredning för en planerad nybyggnation inom fastigheten Bojarskolan 

Strömstad 3:16, Strömstad. 

2 Syfte 

Undersökningen syftar till att utgöra underlag för redovisning av 

släntstabiliteten, grundläggningsförutsättningar samt eventuell förekomst av 

markradon. 

3 Underlag 

Underlaget för de i denna PM redovisade utvärderingarna utgörs av: 

 fält- och laboratoriearbeten utförda av oss för projektet. Resultaten 

finns redovisade i en MUR 2018-08-24 (uppdragsnr. 18060). 

 arkitektritningar, upprättade av Tengbom Karlstad (förhands)kopior 

daterade 2017-06-12. 

4 Styrande dokument 

Utredningen har utförts i enlighet med tillämpliga delar i dokument 

förtecknade i Tabell 1. 

Tabell 1 Styrdokument 

Typ av utredning Styrande dokument 

Alla utredningar 

SS-EN 1997-1, SS-EN 1997-2 

IEG Rapport 2:2008, rev 3 

IEG Rapport 4:2008, rev 1 

Pålar 
IEG Rapport 8:2008, rev 3 

Pålkommissionens rapporter 

5 Planerad byggnation 

Området utgörs idag av en asfalterad parkering. Inom tomten finns en 

befintlig skola (Bojarskolan).  

Den planerade byggnaden är ca 25 x 45 m. Ingen nivåsättning av byggnaden 

föreligger för tillfället. Byggnadens utformning framgår av Bilaga 1.  

6 Befintliga förhållanden 

6.1 Mark, vegetation och topografi 

Det undersökta området är ca 40 x 70 m och utgörs av asfalterad 

parkering som i norr avgränsas av en grusplan, i öster av Hattmakaregatan, i 

söder av Kebalvägen, och i väster av Bojarskolan. Markytan är relativt 

flack. Markytans nivå varierar mellan ca +7.3 och ca +6.5. 
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6.2 Geotekniska förhållanden 

Det totala sonderingsdjupet varierar mellan ca 0.5 och ca 8 m. Jordlagren 

bedöms från markytan räknat i huvudsak utgöras av: 

• fast ytlager

• lera (saknas delvis)

• friktionsjord vilande på berg

Det fasta ytlagret utgörs av grus, sten, gyttjig silt och torrskorpelera och 

tjockleken varierar i huvudsak mellan ca 1 och ca 1.5 m. Vattenkvoten har 

uppmätts till mellan ca 4 och ca 40 %. Silten är mycket tjällyftande och 

starkt flytbenägen. Stora delar av ytskiktet bedöms utgöras av fyllning. 

Lera finns till mellan ca 2 och ca 8 m djup under markytan. Mäktigheten 

varierar mellan 3 m till 6 m, störst mäktighet i den centrala delen av 

området. Lokalt, inom begränsade partier saknas lera. Leran är i regel siltig. 

Vattenkvoten har i huvudsak uppmätts till mellan ca 45 och 70 %. 

Konflytgränsen har uppmätts till mellan ca 35 och ca 45 %.  

Skjuvhållfastheten har i fält bestämts genom vingförsök och CPT-

sonderingar och på laboratorium genom konförsök. Dessutom har en 

empirisk utvärdering med ledning av utförda CRS-försök utförts. En 

sammanställning av skjuvhållfastheterna redovisas i Bilaga 2. Den, med 

hänsyn till konflytgränsen, korrigerade skjuvhållfastheten uppgår till mellan 

ca 13 och 26 kPa.  

Sensitiviteten varierar i regel mellan ca 30 och ca 240. Sensitivitet har 

uppmätts i en undersökningspunkt. Leran bedöms vara mellan- till 

högsensitiv och delvis kvick. 

För att undersöka lerans sättningsegenskaper har kompressionsförsök typ 

CRS utförts. I Bilaga 2 redovisas lerans konsolideringsförhållanden i punkt 

203. Kompressionsmodulen ML har utvärderats till 370 - 670 kPa. Leran

bedöms vara normal till svagt överkonsoliderad. För grundläggning,

dimensionering mm, se rubrik Sättningar och grundläggning.

Friktionsjorden under leran har inte undersökts närmare. 

6.3 Geohydrologiska förhållanden 

Grundvatten- och portrycksnivån i leran har uppmätts i 1 punkt. Den 

uppmätta trycknivån redovisas i vår rapport.  

Den övre grundvattennivån (0-portrycksnivån) bedöms vara belägen 2 m 

under markytan. 

Portrycket har en ökning mot djupet med ca 12.8 kPa/m, dvs mer än en 

hydrostatisk fördelning (10 kPa/m). 
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7 Släntstabilitet 

Släntstabiliteten bedöms vara tillfredställande och den planerade 

bebyggelsen kan utföras utan att stabiliteten blir otillfredsställande. 

8 Sättningar och grundläggning 

Någon nivåsättning av den planerade byggnaden föreligger inte för tillfället. 

Fyllningarna inom byggnadsläget kan inte uteslutas vara löst lagrade samt 

bestå delvis av humushaltig jord. Fyllningen underlagars av gyttjig silt 

vilket innebär att fyllningen och gyttjan sannolikt är sättningsbenägen. Inom 

området saknas delvis lera vilket medför att marken kan sätta sig ojämnt 

inom området.  

Belastning orsakad av planerad byggnad och av de befintliga fyllningarna 

bedöms bli så stor att lerans förkonsolideringstryck överskrids vid en 

plattgrundläggning. Byggnaden skall därför grundläggas med stödpålar. 

Inom områden med mindre jorddjup skall borrade pålar eller plintar 

användas. Vid höjning av markytan kommer belastningen på markytan att 

öka. De tillkommande belastningarna för en mindre höjning av markytan 

bedöms inte påverka den planerade byggnationen, i sådan omfattning att 

särskilda geotekniska åtgärder bedöms erfordras.  

8.1 Geoteknisk kategori och säkerhetsklass 

Geoteknisk kategori GK2 och säkerhetsklass SK2 bedöms gälla. 

8.2 Beskrivning av geokonstruktion 

8.3 Dimensionering 

8.3.1 Pålgrundläggning 

Vid dimensionering av pålning bedöms parametrarna enligt Tabell 2 gälla. 

Beräkningsparametrar enligt IEG rapport 8:2008 rev 2 har använts som 

underlag för dimensionering se Bilaga 3.  

Tabell 2 Dimensionerande jordlagerparametrar 

Jordlager 
Djup 

(djup under My) 
Egentyngd 

Skjuvhållfasthet/frikt

ionsvinkel 

Sättningsmodul 

Under 

förkonsolideringstrycket 

Fyllning 0 till 1 γd= 19 kN/m3 

γ´d= 11 kN/m3
 

φd=23° M0 = 10 000 kPa, 

Fast ytskikt 1 till 1.5 γd=18 kN/m3 

γ´d= 11 kN/m3 
Cud= 11.9 kPa M0= 6 000 kPa 

Le 1.5 till 7 γd=17 kN/m3 

γ´d= 7 kN/m3
 

Cud= 7.7 + 1.22·z kPa, 

z=0 vid 1.5 m djup 

M0= 4 000 kPa 

Friktionsjord 

7 till 8 γd=20 kN/m3 

γ´d= 11 kN/m3
 

φd=25° M0= 10 000 kPa 
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9 Markradon 

Mätningar av markradon har utförts med gammaspektrometer mätvärdena 

omräknat till radonhalt varierar mellan 21 och 36 Bq/kg. 

Rekommendationer avseende gränsvärden för bedömning av klassning av 

markradonhalten anges i Radonboken, T6:2004. 

De uppmätta markradonhalterna tillhör värden varierande mellan lågradon 

till normalradon vilket skall värderas vid val av grundkonstruktion av en 

byggnadskonstruktör. 
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Figur 1. Sammanställning av odränerad skjuvhållfasthet samt vald trend. 
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18060
Korrigerat för WL
Ej korrigerat för OCR

Utvärderat av Frida Lundin
2018-08-17

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 kPa
Korrigerande
Konflytgräns

Korrigerande
OCR10

5

0

-5

Nivå

Bohusgeo AB
K:\2018\18060_Strömstad 3_16\Teknik\Utredning\Parametrar\tau.Tau  2018-08-20 15:17:13

VB :202 203 EJ Korr.

VB :203 203 EJ Korr.

KV :203 203 EJ Korr.

CPT:203 Enl. Conrad

13 kPa (Nivå +5) 

26 kPa (Nivå -2) 

Bilaga 2:1

2018-08-24



 

Uppdrag Uppdr.nr Datum Rev.datum 

Strömstad 3:16 18060 2018-08-24 

k:
\2

0
1

8
\1

8
0

6
0

_
st

rö
m

st
a

d
 3

_
1
6

\t
e

kn
ik

\u
tr

e
d

n
in

g
\p

m
\p

a
ra

m
e

te
rs

a
m

m
a

n
st

ä
lln

in
g

.d
o

cx
 

Figur 2. Konsolideringsegenskaper, punkt 203. 

Strömstad 3:16
203,    My= 7.2
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Porvattnets densitet är  1.000  t/ m3
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Empiri:  SGI, Information 3, direkt skjuvning 
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Beräkningsparametrar enligt IEG Rapport 8:2008 Rev 2, Pålgrundläggning

Dimensionering i brottgränstillstånd (STR)

Uppdrag

Uppdragsnr

Sektion

Geoteknisk kategori GK2

Säkerhetsklass SK2

Delfaktor Partialkoefficient

För Cu För φ` γM γd

n - - γcu 1.5 0.91 (för vald säkerhetsklass)

η(1,2) 0.85 0.85 γC´ 1.3

η(3) 1.00 1.00 γφ` 1.3

η(4) 1.00 1.00 γγ 1.0

η(5) 1.00 1.00

η(6) 1.05 1.05

η(7) 1.00 1.00

η(8) 1.00 1.00

η 0.89 0.89

Material Ök. Nivå Uk. Nivå γ γd γ` γ`d φ` φ`d Cu Cud

7.0

6.0

6.0 20.0 11.9

4.5 20.0 11.9

4.5 13.0 7.7

0.1 22.0 13.1

0.1

-1.0

-1.0

Strömstad 3:16

18060

Odränerad analys

Fyllning 32 23.2

Friktionsjord

Fast ytskikt

1.1 1.1

1.1 1.1

Dränerad analys

0.7 0.7

2.0 2.0 1.1 1.1

1.9 1.9

1.8 1.8

1.7 1.7Le

34 24.8
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1 Uppdrag 

På uppdrag av Strömstadslokaler har vi utfört en geoteknisk undersökning för Strömstad 

3:16 Bojarskolan i Strömstad Kommun. 

2 Syfte 

Undersökningen syftar till att undersöka de geotekniska förhållandena så att ett underlag 

kan erhållas för att redovisa släntstabiliteten, lämplig grundläggningsmetod och eventu-

ell förekomst av markradon och föroreningar. 

3 Underlag för undersökningen 

Underlag som använts för planering av undersökningarna utgörs av 

• Grundkarta

• Inmätning av markytan

• Illustrationskarta med föreslagen planerad byggnad

4 Undersökningsperiod 

Fältarbeten har utförts under maj 2018. 

5 Styrande dokument 

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga. Styrande do-

kument för utförda undersökningar framgår under kapitel 6 Geotekniska fältundersök-

ningar och 7 Geotekniska laboratorieundersökningar. 

6 Geotekniska fältundersökningar 

6.1 Allmänt 

Fältarbetena har utförts med bandvagn Geotech 604D.  

Nedan redovisas metoder, metodstandarder/tekniska specifikationer, avvikelser mm. 

Ansvarig fältgeotekniker: Jan Axelsson 

Ansvarig mättekniker: Joakim Axelsson 

6.2 Omfattning 

De undersökta punkterna, tillhörande metoder och koordinater redovisas i Tabell 1. 

Tabell 1. Utförda fältundersökningar och koordinater 

Punkt X Y Z Metod 

201 6537697.54 102811.442 7.311 Slb T 

202 6537685.599 102842.498 6.676 Slb T Prov 

203 6537674.661 102862.015 7.193 Slb T Cpt Prov Miljö Gvr 

204 / 204A 6537691.985 102873.488 6.927 Slb T 
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Punkt X Y Z Metod  

205 6537710.642 102864.205 6.487 Slb T Prov Miljö 

206 / 206A 6537722.532 102827.962 6.623 Slb T 

 

En sammanställning av antalet utförda undersökningar med respektive metod enligt gäl-

lande standarder/metodbeskrivningar redovisas i Tabell 2. 

Tabell 2. Antal utförda fältundersökningar fördelat på metod 

Metod  Antal Styrande dokument 

Sondering    

CPT, CPTU  
1 SS-EN ISO 22476-1:2012 

SGF Rapport 1:2013 och 1:93 
Tr 6 SGF Rapport 1:2013 
Slb 6 SGF Rapport 1:2013 
   
In-situ metoder    
Vb  2 SGF Rapport 1:2013 
   
Grundvattenmätning   
Öppna system (Rf) 1 SS-EN ISO 22475-1:2006  
   
Provtagning   
Kategori A (Kv StII) 1 SS-EN ISO 22475-1:2006  
Kategori C (Skr) 3 SS-EN ISO 22475-1:2006  
   
Inmätningar  HMK-Ge:D och HMK-Ge:GPS 

SGF Rapport 1:2013 
   
Övrigt   

Gammaspektrometri 
2 BFR85:1988 rev 1990, Radonboken 

T6:2004 

6.3 Kvalitetsinformation och observationer  

Kontroll och kalibrering av utrustning sker med rutiner enligt Bohusgeos kvalitetssy-

stem, som är certifierat enligt ISO 9001. I Tabell 3 redovisas gällande kalibreringar för 

använd fältutrustning. 

Tabell 3. Gällande kalibreringar av använd utrustning, fält 

Utrustning Nr  Företag Kalibreringsproto-
koll 

Bandvagn 14488 Geotech Bilaga 1 
CPT-sond 4260 Geotech Bilaga 1 
Vinginstrument 253 Geotech Bilaga 1 
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6.4 Provtagning 

6.4.1 Allmänt 

Störda prover har lagts i provtagningspåse av typ Geoskandia. Ostörda prover har förva-

rats i en isolerad provtagningslåda. Proverna har körts till Bohusgeos laboratorium i Ud-

devalla med fältpersonalens egna fordon och proverna har förvarats i kylrum (ca 7 °C). 

Laboratorieresultat redovisas på ritningarna och i laboratorieprotokollen, se förteckning 

på sidan 2. 

6.4.2 Kategori A (ostörda prover) 

Provtagning har utförts med kolvprovtagare Kv STII ∅ 50 mm.

6.4.3 Kategori C (störda/omrörda prover) 

Provtagning har utförts skruvprovtagare Skr ∅80 – 120 mm.

6.5 Sondering och in situ-metoder 

6.5.1 Allmänt 

Sonderingarna redovisas på ritningar. Utvärderade CPT-sonderingar redovisas i bilaga, 

se förteckning på sidan 2. 

6.5.2 CPT-sondering med portrycksregistrering, CPTU 

Sondering har utförts med Geotech Nova-sond, 36 mm stänger, filtermättnadsvätska 

glycerin. Förborrning genom fast ytlager har utförts. Temperaturstabilisering ca 15 min 

i förborrat hål har utförts. Uppmätta parametrar har korrigerats med hänsyn till kalibre-

ringsfaktorer. Mätvärdena har korrigerats för förskjutningar i nollmätning utförd före 

och efter sonderingen. Spetstryck och mantelfriktion har korrigerats med dynamiskt 

portryck och areafaktorer till totaltryck. Utvärdering av sonderingarna har gjorts med 

datorprogrammet Conrad 3.1.1. 

6.5.3 Trycksondering, Tr 

Sondering har utförts med 22 mm stänger och med vriden spets till maximal tryckkraft 

6 à 7 kN, utan förankring. För att erhålla större nedträngning har stängerna vridits, när 

enbart tryckning ej varit tillräcklig. 

6.5.4 Slagsondering (Slb) 

Sondering har utförts med geospets R32, hammare AC-TT110 och 44 mm geostänger. 

6.5.5 Vingförsök, Vb 

Vingförsök har utförts med vinginstrument av typ Geotech, 22 mm stänger och registre-

ring på vingskiva. Värdena har korrigerats med hänsyn till kalibreringsfaktorer. 
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6.6 Grundvattenobservationer  

6.6.1 Allmänt 

Mätvärden omräknas till trycknivå, med eventuell justering för vattnets salthalt. Resul-

tat redovisas på ritning och i sammanställning/diagram, se förteckning på sidan 2. 

6.6.2 Slutna system, Pp 

Observationsrör utgörs av portrycksspets typ BAT MkIII, galvade 1” stålrör, galvat stål-

lock med låsskruv. Enstaka mätningar har utförts manuellt med BAT-instrument. Det 

uppmätta portrycket har korrigerats för uppmätt lufttryck vid samma mättillfälle. 

6.7 Inmätning 

Inmätning i plan och höjd har utförts i samtliga undersökningspunkter med GNSS/GPS 

Trimble R6 (Nätverks-RTK). 

Mätningen bedöms uppfylla noggrannhetskraven för mätningsklass A enligt geoteknisk 

fälthandbok (SGF Rapport 1:2013), vilka är ±0.3 m i plan och ±0.05 m i höjd. 

Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 12 00  

Höjdsystem: RH2000 

6.8 Övriga metoder 

6.8.1 Gammaspektrometri 

För bedömning av markradonförhållandena har mätning med gammaspektrometer av 

typ GEORADIS GT40 utförts i utvalda punkter. Gammaspektrometern är kalibrerad 

mot kända halter av följande isotoper: radium-226, torium-232 och kalium-40 samt ce-

sium-137. Utifrån uppmätt gammastrålning beräknas aktivitetskoncentration av respek-

tive ämne.  

Mätningarna har utförts ca 0.4 m under markytan och med mättid 5 minuter per punkt. 

Antalet mätpunkter framgår av tabell 2 och mätresultat redovisas bilaga 6. Undersök-

ningspunkternas läge framgår av ritningarna.  

7 Geotekniska laboratorieundersökningar 

7.1 Allmänt 

Laboratorieundersökningarna har utförts på Bohusgeos geotekniska laboratorium. 

Ansvarig laboratorietekniker: Alexander Strid och Katarzyna Drwal Warta 

7.2 Omfattning  

Följande undersökningar har utförts enligt Tabell 4 och med angivna styrande doku-

ment. 
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Tabell 4. Antalet utförda laboratorieundersökningar 

Metod Antal Styrande dokument Not. 

Jordartsbestämning 17 

SS-EN ISO 14688-1,-2/  
SGF R1:2016 
SGF/BGS beteckningssystem 
2001:2 

Översättning mel-
lan EN och SGF 
beteckningssystem 
upprättad av 
IEG/SGF används 

Vattenkvot 19 SS-EN ISO 17892-1:2014 
Konflytgräns 2 SIS 02 71 20 Standard upphävd 
Skrymdensitet 12 SS EN ISO 17892-2:2014 
Fallkonförsök, stört och 
ostört prov 

4 SS 027 25 Standard upphävd 

CRS-försök 3 SS 027126 

7.3 Provförvaring 

Proverna förvaras i klimatrum (ca 7 °C). Efter 6 månader kasseras normalt proverna. 

7.4 Kvalitetsinformation och observationer 

Kontroll och kalibrering av utrustning sker med rutiner enligt Bohusgeos kvalitetssy-

stem, som är certifierat enligt ISO 9001. Kalibreringsprotokoll finns dokumenterade på 

laboratoriet enligt kvalitetssystemet. 

7.5 Redovisning 

Laboratorieprotokoll redovisas i bilagor enligt förteckning på sidan 2. 

8 Härledda värden 

8.1 Odränerad skjuvhållfasthet 

CPT-utvärderingar utförda i Conrad redovisas i Bilaga se förteckning på sida 2. 

Härledda värden utvärderade från vingförsök, CPT-sonderingar och konförsök 

redovisas i Bilaga se förteckning på sida 2. Skjuvhållfastheter har korrigerats för 

konflytgränsen från närliggande kolvprovtagningar. 

9 Värdering av undersökning 

9.1 Generellt 

Undersökningarna har utförts i enlighet med gällande krav och rekommendationer. 
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       Kalibreringsprotokoll
       för vinginstrument

  Vinginstrument nr: 253

  Kalibreringskonstant : 1,24

Kalibreringsdatum: 2018-01-04

2017-01-09

NÄSTA senaste kalibreringsdatum enligt SGF 2:93

Förutsätter dock att instrumentet inte repareras eller hanteras ovarsamt under tiden fram till detta datum.

Konstant, C, för respektive vingstorlek; 110x50 = 2,0  ; 130x65 = 1,0  ; 172x80 = 0,5.

     Avlästa värden

5 Nm 4,4 mm 1,14

10 Nm 8,6 mm 1,16

20 Nm 16,7 mm 1,20

30 Nm 24,3 mm 1,23

40 Nm 32,5 mm 1,23

50 Nm 41,0 mm 1,22

60 Nm 48,5 mm 1,24

70 Nm 56,7 mm 1,23

80 Nm 64,5 mm 1,24

90 Nm 72,5 mm 1,24…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

100 Nm 80,4 mm 1,24

Kalibreringen utförd enligt anvisningar och krav i SGF 2:93.

Kalibreringen gjord av Richard Trygg

Namnteckning

Ort        Askim Datum

2019-01-04

2018-01-04

Ersätter kalibrering gjord datum:

Bilaga 1:2

2018-08-24
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C P T - sondering

Strömstad 3:16

17088

2.00 m

2.00 m

6.82 m

2.00 m

Normal

JA

Djup  (m)

Strömstad

203

2018-05-23

Projekt
Plats

Borrhål

Förborrningsdjup

Startdjup

Stoppdjup

Grundvattenyta

Referens

Nivå vid referens

Förborrat material

Geometri

Vätska i filter

Operatör

Utrustning

Kalibreringsdata

Spets

Datum

Areafaktor a

Areafaktor b

4798

2018-03-01

0.840

0.000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0.0 kPa

0.0 kPa

0.000

0.000

5.00 1592

Skalfaktorer

Portryck Friktion Spetstryck

Område Område Faktor Område FaktorFaktor

0.50 3773 8 4884

Före

Efter

Diff

2.00
5.60

Datum

 

286.80

286.90

0.10

124.80

125.10

0.30

6.84

6.91

0.07

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering

Portryck

Friktion

Spetstryck

(ingen)

(ingen)

(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)

0.00
46.00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till

Djup  (m)

0.00
0.40
1.30
1.70
2.00
3.00
4.00
5.00

0.40
1.30
1.70
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00

Densitet

(ton/m3)

2.00
2.00
1.80
1.80
1.81
1.68
1.64
1.70

0.36
0.42
0.45
0.40

Mg(husiGr,(pr))
Mg(Co)
siCl(dc)
(gy)Si
clSi,(sh)
siCl
siCl
siCl

Jordart

Anmärkning

Skr, Kv och pvt 203

K:\2018\18060_Strömstad 3_16\Teknik\Utredning\Parametrar\CPT\203-A.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Bohusgeo AB

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass

Bilaga 2:3

2018-08-24



Portrycksmätning

Uppdrag: Strömstad 3:16 Punkt nr: 203
Uppdragsnr: 18060

Installationsdjup: 5.64 m

Nivå filterspets: +1.55

Nivå ök rör: +7.71

Nivå markyta: +7.19

Spetstyp: BAT Mk3 

Installationsdatum: 2018-05-24

Installation: Jan Axelsson

Loggermätning: Nej

Mätresultat

Antal mätningar: 2

Datum Trycknivå

Första värde: 2018-06-13 00:00 +6.6

Sista värde: 2018-08-15 00:00 +6.4

Högsta värde: 2018-06-13 00:00 +6.6

Lägsta värde: 2018-08-15 00:00 +6.4

K:\2018\18060_Strömstad 3_16\Teknik\Fält\GW\Mätning\Pkt 203.xlsxPkt 203.xlsxSpets1
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Sida 1 (1) 

Projekt:

Ort, kommun:

Punkt:

Fältmetod, utrustning Fältarbete: Lab.arbete: Kontrollerad: Datum:

Skr Ø120 JA KDW HL

ANM.
ρ wN wL st cu cur

Benämning (Mg/m
3
) (%) (%) (kPa) (kPa)

(0.0- 24

0.6)

0.8
(0.6- 38

1.0)

(1.0- 26

1.3)

1.8
(1.3- 25

2.0)

2.7
(2.0- 34 27

3.0)

2018-06-07

Datum: Datum:

A. under markytan

B. Materialtyp enligt AMA och TKGeo, 

bedömt okulärt 

DjupA 

(m)

grå siltig LERA, enstaka skal

FYLLNING[gråbrun rostfläckig 

humushaltig 

(TORRSKORPE)SILT, 

brungrå rostfläckig siltig 

(TORRSKORPE)LERA

brun humushaltig 

(TORRSKORPE)SILT, 

enstaka rottrådar

gröngrå rostfläckig gyttjig SILT

202

LABORATORIEUNDERSÖKNING

2018-05-22

STRÖMSTAD 3:16

Uppdragsnr: 18060

STRÖMSTAD

Mtrl-

typB

Tjälfarli
ghets-

klassB

2018-06-05

BOHUSGEO AB
Bastiongatan 26

451 50 UDDEVALLA
Tel. 0522-94650

K:\2018\18060_Strömstad 3_16\Teknik\Lab\Rutin\202.xlsx
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Sida 1 (1) 

Projekt:

Ort, kommun:

Punkt:

Fältmetod, utrustning Fältarbete: Lab.arbete: Kontrollerad: Datum:

Skr Ø120 JA KDW HL

Kv StII Ø50 JA FL HL
ANM.

ρ wN wL st cu cur

Benämning (Mg/m
3
) (%) (%) (kPa) (kPa)

(0.0- 4

0.4)

(0.4-

1.3)

(1.3- 28

1.7)

1.8
(1.7- 21

2.0)

3.0 1.77 46

1.75 44 36 27 12 0.45

1.92

4.0 1.71 61

1.71 51 42 52 11 0.22

1.62

5.0 1.64 71

1.63 67 45 169 20 0.12

1.66

6.0 1.66 59

1.71 57 40 239 21 0.09

1.74

2018-05-22 2018-06-07

2018-06-07

2018-06-11

Datum: Datum:

A. under markytan

B. Materialtyp enligt AMA och TKGeo, 

bedömt okulärt 

Jordart bedömd i fält 

rinner av 

 kvicklera 

 kvicklera 

 kvicklera 

DjupA 

(m)

grå lerig SILT, enstaka skal

grå siltig LERA

grå siltig LERA

grå siltig LERA

FYLLNING[brunt humushaltigt 

siltigt GRUS, enstaka 

växtdelar]

FYLLNING[STEN]

brungrå rostfläckig siltig 

(TORRSKORPE)LERA

gröngrå rostfärgad något 

gyttjig SILT

203

LABORATORIEUNDERSÖKNING

2018-05-22

STRÖMSTAD 3:16

Uppdragsnr: 18060

STRÖMSTAD

Mtrl-

typB

Tjälfarli
ghets-

klassB

2018-06-05

BOHUSGEO AB
Bastiongatan 26

451 50 UDDEVALLA
Tel. 0522-94650

K:\2018\18060_Strömstad 3_16\Teknik\Lab\Rutin\203.xlsx
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Sida 1 (1) 

Projekt:

Ort, kommun:

Punkt:

Fältmetod, utrustning Fältarbete: Lab.arbete: Kontrollerad: Datum:

Skr Ø120 JA KDW HL

ANM.
ρ wN wL st cu cur

Benämning (Mg/m
3
) (%) (%) (kPa) (kPa)

(0.0- 20

0.4)

(0.4-

1.0)

1.7
(1.0- 32

2.0)

2.7
(2.0- 42 41

3.0)

Mtrl-

typB

Tjälfarli
ghets-

klassB

2018-06-05

205

LABORATORIEUNDERSÖKNING

2018-05-22

STRÖMSTAD 3:16

Uppdragsnr: 18060

STRÖMSTAD

FYLLNING[brun humushaltig 

SILT, växtdelar, inblandning 

av torrskorpesilt]

FYLLNING[STEN]

gröngrå rostfärgad gyttjig lerig 

SILT, enstaka rötter

gröngrå gyttjig siltig LERA, 

enstaka skal

DjupA 

(m)

A. under markytan

B. Materialtyp enligt AMA och TKGeo, 

bedömt okulärt 

Jordart bedömd i fält 

2018-06-07

Datum: Datum:

BOHUSGEO AB
Bastiongatan 26

451 50 UDDEVALLA
Tel. 0522-94650

K:\2018\18060_Strömstad 3_16\Teknik\Lab\Rutin\205.xlsx
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Datafil: K:\2018\18060_Strömstad 3_16\Teknik\Lab\Crs\[203-4,0_5,0_6,0.xlsx]Cell1
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369

STRÖMSTAD 3:16

18060 2018-06-04 203 4.0-1

200.0025

IS

1E-09

2.27 2.79

DEF.HAST
mm/min

PROVHÖJD
mm

WFÖRE %

WEFTER %PROVDIAM
mm

'L kPa 'c kPa

M' ML kPa

t/m3 ki m/s

SIGN.

UPPDRAG

UPPDRAGSNR FÖRSÖKSDATUM PUNKT DJUP-FÖRSÖKSNR
k m/svol %

ÖDOMETERFÖRSÖK CRS
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a
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Tubnr: bg877
Anm: undertubenSökväg: K:\2018\18060_Strömstad 3_16\Teknik\Lab\Crs\203-4.0-1.grf
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Datafil: K:\2018\18060_Strömstad 3_16\Teknik\Lab\Crs\[203-4,0_5,0_6,0.xlsx]Cell2
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18060 2018-06-04 203 5.0-1

200.0025

IS

7E-10

2.31 3.95

DEF.HAST
mm/min

PROVHÖJD
mm

WFÖRE %

WEFTER %PROVDIAM
mm

'L kPa 'c kPa

M' ML kPa

t/m3 ki m/s

SIGN.

UPPDRAG

UPPDRAGSNR FÖRSÖKSDATUM PUNKT DJUP-FÖRSÖKSNR
k m/svol %

ÖDOMETERFÖRSÖK CRS
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Tubnr: bg885
Anm: Inga anmärkningar noteradeSökväg: K:\2018\18060_Strömstad 3_16\Teknik\Lab\Crs\203-5.0-1.grf
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Datafil: K:\2018\18060_Strömstad 3_16\Teknik\Lab\Crs\[203-4,0_5,0_6,0.xlsx]Cell3
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18060 2018-06-04 203 6.0-1

200.0025

IS

9E-10

2.44 4.15

DEF.HAST
mm/min

PROVHÖJD
mm

WFÖRE %

WEFTER %PROVDIAM
mm

'L kPa 'c kPa

M' ML kPa

t/m3 ki m/s

SIGN.

UPPDRAG

UPPDRAGSNR FÖRSÖKSDATUM PUNKT DJUP-FÖRSÖKSNR
k m/svol %

ÖDOMETERFÖRSÖK CRS
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Tubnr: bg421
Anm: Inga anmärkningar noteradeSökväg: K:\2018\18060_Strömstad 3_16\Teknik\Lab\Crs\203-6.0-1.grf
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UPPDRAG

PUNKTNR
MÄTDJUP 
[m]

KALIUM
[%]

URAN
[ppm]

TORIUM
[ppm]

GAMMA 
[µSv/h]

A-Index
[-]

Ra-2261 

[Bq/kg]

205 0.4 2.63 1.72 28.45 0.40 0.92 21.3

203 0.35 2.91 2.90 29.90 0.43 1.03 35.8

ANMÄRKNINGAR

METODBESKRIVNING

Spektral gammamätning med beräkning av koncentrationer av kalium (K), uran (U) och torium (Th). Vid mätning från markytan mäts

även cesium-137 (Cs-137), se anm. Mätningen är utförd med gammaspektrometer Georadis GT-40. Mätningstid 300 sekunder.

FOTNOT
1
 Radiumhalt beräknad från uppmätt uran-koncentration [ppm] med en faktor 12.35 enl. R85:1988 rev 1990

² Jordart bestämd på laboratorium

GAMMASPEKTROMETRI

18060 2018-05-22

STRÖMSTAD 3:16

Jan Axelsson

UPPDRAGSNR FÖRSÖKSDATUM MÄTNING UTFÖRD AV FÖRHÅLLANDEN

soligt

LUFTTEMPERATUR

+23 °C

JORDART2

se skruv

se skruv

Bilaga 6:1
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Uppdrag Uppdr.nr Datum Rev.datum 

Strömstad 3:16 18060 2018-08-24 
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Figur 1. Sammanställning av odränerad skjuvhållfasthet. 

Strömstad 3:16
18060
Korrigerat för WL
Ej korrigerat för OCR

Utvärderat av Frida Lundin
2018-08-17

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 kPa
Korrigerande
Konflytgräns

Korrigerande
OCR10

5

0

-5

Nivå

Bohusgeo AB
K:\2018\18060_Strömstad 3_16\Teknik\Utredning\Parametrar\tau.Tau  2018-08-17 16:39:38

VB :202 203 EJ Korr.

VB :203 203 EJ Korr.

KV :203 203 EJ Korr.

CPT:203 Enl. Conrad
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Uppdrag Uppdr.nr Datum Rev.datum 

Strömstad 3:16 18060 2018-08-24 
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Figur 2. Konsolideringsegenskaper, punkt 203. 

Strömstad 3:16
203,    My= 7.2
Uppdragsnummer:   18060
Porvattnets densitet är  1.000  t/ m3
Portryck mätta mellan 2018-06-13 och 2018-08-15,  0   mättillfällen
Empiri:  SGI, Information 3, direkt skjuvning 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 kPa
0

5

10

Djup (m)

Bohusgeo AB, Frida Lundin,  KonsDia, ver 4.2
K:\2018\18060_Strömstad 3_16\Teknik\Utredning\Parametrar\Ödometer-CRS\pkt 203.Dia    2018-08-17 16:38:40

GW  2.0

u=46

ML=369

ML=618

ML=668

Totalspänning 

Effektivspänning, hydrostat. Portrycksfördelning 

Effektivspänning, bedömt lågt portryck 

Effektivspänning, uppmätt portrycksfördelning 

Förkonsolideringstryck  (σ’c) enligt CRS

80 % av σ’c enligt CRS (”krypgräns”)
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Sammanfattning 

Strömstad kommun har tagit fram en detaljplan i avseende att möjliggöra nybyggnation 

av gymnastik- och matsal för Bojarskolan och att säkerställa en god trafikmiljö.  

Föreliggande utredning är tänkt att utgöra underlag i detaljplanearbetet med avseende på 

dagvattenhantering. Dagvattnet ska hanteras för att uppfylla Strömstad kommuns 

dagvattenpolicy och rekommendation om förorenings- och flödeskrav, med målet att inte 

försämra tillståndet i recipienten och att uppnå de rådande miljökvalitetsnormerna för 

slutrecipienten. I utredningen ingår även en översiktlig utredning av sekundära 

avrinningsvägar vid skyfall. 

En styrande förutsättning i denna utredning är Strömstad kommuns rekommendation att 

inte öka flödet efter ombyggnation och att inte försämra recipientens möjlighet att uppnå 

god status. 

För att inte öka flödet från planområdet vid dimensionerande regn behöver ca 21 m3 

kunna fördröjas vilket sörjs för genom de föreslagna dagvattenanläggningarna. 

Fördröjningen som erhålls skapar en utjämnande effekt och reducerar flödestoppar och 

minskar därmed översvämningsrisker nedströms området samt minskar risken för ökad 

erosion i Bojarbäcken.  

Föreslagna dagvattenlösningar består av växtbäddar och svackdike. De 

rekommenderade dagvattenlösningarna kommer göra att allt dagvatten som riskerar att 

förorenas leds till gröna dagvattenlösningar i form av växtbäddar och svackdiken. På så 

sätt skapas goda förutsättningar för rening av de dagvattenfraktioner som är i behov av 

detta.  

Beräknade föroreningshalter och föroreningsmängder är lägre efter ombyggnation och 

minskar ytterligare med åtgärdsförslagen som därmed bidrar till en förbättring jämfört 

med dagsläget. Under förutsättning att de föreslagna dagvattenåtgärderna genomförs 

bedöms den planerade ombyggnationen bidraga till en förbättring av recipienten 

Bojarbäckens status samt förbättrade förutsättningar för att Strömstadsfjorden ska kunna 

uppnå de aktuella miljökvalitetsnormerna. 

Vid skyfall ansamlas vatten mellan byggnaden och Kebalvägen samt längs lindallén 

längs fotbollsplanen. Området bör höjdsättas på ett sådant sätt att ytavrinning kan ske 

utan att skador uppkommer på byggnader och andra känsliga anläggningar. 

Höjdsättningen bör också ske utifrån ett större sammanhang där även angränsande 

områden tas i beaktning. 
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1 Inledning 

Strömstad kommun har tagit fram en detaljplan i avseende att möjliggöra nybyggnation 
av gymnastik- och matsal för Bojarskolan och att säkerställa en god trafikmiljö.  
 

Föreliggande utredning är tänkt att utgöra underlag i detaljplanearbetet med avseende på 

dagvattenhantering. Dagvattnet ska hanteras för att uppfylla Strömstad kommuns 

dagvattenpolicy och rekommendation om förorenings- och flödeskrav, med målet att inte 

försämra tillståndet i recipienten och att uppnå de rådande miljökvalitetsnormerna för 

slutrecipienten. I utredningen ingår även en översiktlig utredning av sekundära 

avrinningsvägar vid skyfall. 

2 Underlagsmaterial 

• Följande underlag har använts i utredningen: 

• Policy för dagvattenhantering (Strömstad kommun, 2019) 

• Hällestrandsvägen, Dagvattenutredning (ÅF, 2020) 

• Naturvärdesinventering inför detaljplan Bojarskolan, Strömstad 3:16, Strömstad 

kommun (Enviro planning, 2019) 

• Samrådsyttrande, Förslag till detaljplan för Strömstad 3:16 m.fl. (Bojarskolan 

etapp 1) i Strömstad kommun, Västra Götalands län, Länsstyrelsen i Västra 

Götalands  

• Plankarta med bestämmelser, Detaljplan för Strömstad 3:16 m fl Bojarskolan 

(etapp 1), erhållen 2020-03-16 

• Planbeskrivning Detaljplan för Strömstad 3:16 m fl (Bojarskolan – Etapp 1), 2020-

03-16 

• Illustrationskarta, erhållen 2020-03-17 

• Detaljplan, erhållen 2020-03-17 

• Ledningsnät VA, erhållen 2020-03-17 

• Plankarta, erhållen 2020-03-17 

• Ortofoton från 2016, erhållna 2020-03-17 

• Naturvärdesinventering, erhållen 2020-03-17 

• Arkitekturritningar, (Tengbom, Karlstad 2018-08-24) 

• Projekterings-PM/Geoteknik Strömstad 3:16 (Bohusgeo, 2018-08-24) 

• Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik (MUR/Geo) Strömstad 3:16, 

(Bohusgeo, 2018-08-24) 

• Allmänna karttjänster från SGU  
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• Muntlig information från Jimmy Magnusson, Planeringsarkitekt, Strömstad

kommun

3 Riktlinjer och krav 

För denna dagvattenutredning gällande Bojarskolan följs Strömstad kommuns Policy för 

dagvattenhantering (Strömstad kommun, 2019). Målen med policyn är följande: 

• Att förbättra och utveckla dagvattenhanteringen i kommunen.

• Klargöra roller och ansvar, och därmed effektivisera och underlätta för alla parter.

• Höja kompetens och intresse för dagvattenfrågan, dess utmaningar och möjligheter.

 Åtaganden enligt Policy för dagvatten är följande: 

• Dagvatten ska ses som en estetisk, ekologisk och biologisk resurs, och man ska beakta

möjligheten att nyttja vattnet för att skapa ett attraktivt inslag och få ett multifunktionellt

syfte i stads och boende miljön.

• Dagvatten ska ses som en hydrologisk resurs och den naturliga vattenbalansen ska

eftersträvas.

• Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) ska alltid eftersträvas för att minska

belastning på ledningssystem och recipient.

• Vid all planering och projektering av dagvattenanläggningar ska man i största möjliga

mån, utnyttja naturliga avdunstningen, infiltration och fördröjning.

• Förorening av dagvatten ska undvikas, men där det sker, ska förorenat och rent

dagvatten hanteras separat och erforderlig rening ska ske innan utsläpp.

• Tillförseln av dagvatten i spillvattensystem ska minska.

• Vid planering av områden och utformning av dagvattenanläggningar ska höga

vattennivåer och skyfall, beaktas.

• Vid planering av åtgärder och byggnation i redan exploaterade eller bebyggda områden

ska alltid en dagvattenutredning göras, om man bedömer att åtgärder kan vidtas som är i

linje med denna policy.

• Vid planering av åtgärder och byggnation inom ej exploaterade och ej bebyggda

områden ska en dagvattenutredning alltid göras och policyn ska tillämpas.

Utöver Policy för dagvattenhantering följer denna rapport de riktlinjer som fåtts via 

kommunikation med kommunen att det inte finns krav på fördröjning av flöde utan att 

utgångspunkten är en så liten ökning som möjligt (skriftlig kommunikation med 

kommunen, 2020). Detta är även av vikt då toppflöden till Bojarbäcken inte bör öka och 

sedermera Bojarkilen som är påverkad av flödesförändringar (VISS 2020). 

Rapporten följer även riktlinjer enligt Svenskt vatten P105 och P110. 
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4 Områdesbeskrivning 

Planområdet är 0.49 ha stort och beläget norr om Strömstad (Figur 1). 

Figur 1. Områdets lokalisering i Strömstadområdet markerad med röd plangräns (Bild: 

Lantmäteriet). 

4.1 Utredningsområdet 

Utredningsområdet omfattar delar av Bojarskolan och Brf Hattmakaren samt 

kommunalägd gatumark (Figur 2). Naturmiljön inom och i direkt anslutning till 

planområdet består, utöver klippta gräsmattor, av två lindalléer utmed Kebalvägen och 

grusplanen (Figur 2) som omfattas av generellt biotopskydd enligt 7 kap. 11 § 

Miljöbalken. 
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Figur 2. Utredningsområdet. Ortofoto: Strömstad kommun. 

4.2 Befintlig verksamhet 

Verksamheten i utredningsområdet idag rymmer parkeringsytor, diverse hårdgjorda ytor, 

två lindalléer utmed Kebalvägen och grusplanen, grönytor samt GC- och bilväg. Väster 

om parkeringen fanns även till nyligen den paviljong som syns i Figur 2 som tillfälligt 

uppförts på grund av lokalbristen i skolan. Kebalvägen längs planområdets utreds i 

ytterligare en detaljplan för att stängas av och ersättas med ett nyöppnande av 

Hällestrandsvägen väster om planområdet. 

4.2.1 Befintlig avvattning  

Ett kommunalt ledningsnät för dagvatten är utbyggt i området som planområdet är 

anslutet till. En dagvattenledning går tvärs över skoltomten och beroende på den 

planerade byggnaden kan dagvattenledningen som går tvärs över tomten behöva läggas 

om. Anslutningspunkt föreslås vara den nedstigningsbrunn som ligger vid södra delen av 

fotbollsplanen (Figur 3).  

Enligt planbeskrivningen behöver dagvattenledningar samt diken som dagvattnet går i på 

allmän platsmark söder om Bojarskolan justeras vid genomförandet av detaljplanen då 

kommunala ledningar inom kvartersmark överlappar med den föreslagna placeringen av 

byggnaden.  
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Utifrån studerat material avvattnas utredningsområdet genom att ytavrinningen avleds 

västerut till Bojarbäcken och vidare ut till viken Bojarkilen som är en del av 

Strömstadsfjorden.  

En uppsamlingsbrunn vid lindallén längs Kebalvägen sörjer för avvattning av den 

lågpunkt som ligger mellan Kebalvägen och den nu mera borttagna paviljongen och leds 

vidare till Bojarbäcken (Figur 3, Figur 4). Platsbesök har inte varit möjligt för att undersöka 

avvattningen ytterligare.  

Figur 3. Ledningsnät för dagvatten (Ortofoto och ledningsnät: Strömstad kommun). 
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Figur 4. Uppsamlingsbrunnen längs Kebalvägen bakom den nu mera borttagna paviljongen. (Foto: 
Google street view). 

4.3 Framtida verksamhet 

Figur 5 visar planförslaget med nybyggnationen av gymnastik- och matsal i orange färg 

samt trafikflöde och GC-väg.  

Figur 5. Illustration över nybyggnation (orange färg) samt trafikflöde och GC-väg. 
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4.3.1 Framtida avvattning 

Dagvattnet från utredningsområdet kommer dels att ledas till växtbäddar som föreslås 

placeras intill gymnastik- och matsalen för att ta hand om takvattnet samt ytterligare en 

växtbädd som föreslås att anläggas längs parkeringens västra sida för att ta hand om 

vattnet från parkering och de östra delarna av planområdet. Ett svackdike föreslås 

anläggas på grönytan öster om fotbollsplanen för att ta hand om vattnet från vägen och 

GC-vägen samt hårdgjorda ytor på norra sidan parkeringen. En växtbädd föreslås 

anläggas väster om fotbollsplanen intill lindallén för att avvattna den hårdgjorda ytan 

mellan byggnaden och lindallén. Detta då vattnets naturliga rinnväg löper nordväst ut från 

planområdet. Detta innebär att plangränsen behöver utvidgas något. 

Vid genomförandet av detaljplanen behöver de VA-ledningar som korsar Strömstad 3:16 

flyttas till ett nytt läge i gångvägen (Figur 3). 

4.4 Recipient och miljökvalitetsnormer 

Planområdet ingår i Strömstadsfjordens tillrinningsområde. Första recipient för 

planområdet är Bojarbäcken. Bojarbäcken är ingen vattenförekomst med 

miljökvalitetsnormer, istället har riktvärdena ”Stormwater 2M, Riktvärdesgruppen, 

Stockholm (2009)” använts för jämförelse. 

Slutrecipienten är Bojarkilen som är en del av Strömstadsfjorden. Strömstadsfjorden är 

en vattenförekomst enligt EU:s ramdirektiv för vatten (Figur 6) vilket innebär att den har 

uppställda mål för vattenkvaliteten, s.k. miljökvalitetsnormer (MKN). Miljökvalitetsnormer 

för ytvatten innefattar kemisk och ekologisk status hos vattenförekomsterna, och 

beskriver den önskade kvaliteten hos vattnet vid en viss tidpunkt.  

Strömstadsfjorden har i dagsläget måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk 

status (VISS, 2020). Miljökvalitetsnormen är satt till god ekologisk status samt god kemisk 

ytvattenstatus år 2027, med undantag för kvicksilver och polybromerade difenyletrar 

(PBDE). 

Anledningarna till att recipienten inte uppnår god ekologisk status är p.g.a. 

flödesförändringar vilket är ytterligare en anledning till att åtgärder utformas så att flödena 

nedströms inte ökar. Att god kemisk statusen inte uppnås är till följd av höga halter av 

kvicksilver, polybromerade difenyletrar (PBDE), antracen och tributyltenn (VISS, 2020). I 

stort sett alla recipienter i Sverige överskrider gränsvärdena för kvicksilver och PBDE, 

men även undantaget dessa uppnår alltså Strömstadsfjorden inte god kemisk status i 

dagsläget.  
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Figur 6. Recipienten Strömstadsfjorden, Bojarbäcken och ungefärligt läge av utredningsområdet 

inringat i rött (Bild: VISS, 2020). 

4.5 Markförhållanden 

Marken i utredningsområdet består av Postglacial sand enligt jordartskartan (Figur 7, 

SGU, 2020). Naturmarken kring skolan utgörs främst av berg med lövträds- och 

buskvegetation. Enligt den geotekniska markundersökning som genomförts bedöms 

jordlagren från markytan räknat i huvudsak utgöras av: 

• Fast ytlager som utgörs av grus, sten, gyttjig silt och torrskorpelera med varierande
tjocklek i huvudsak mellan ca 1 och ca 1.5 m.

• Lera (saknas delvis) finns till mellan ca 2 och ca 8 m djup under markytan med en

varierande mäktighet på mellan 3 m till 6 m.

• Friktionsjord vilande på berg

Markens infiltrationskapacitet bedöms som god utifrån det fasta ytlager med dess 

tjocklek. Det underliggande lerlagret minskar därefter markens infiltrationskapacitet. 

Grundvattennivån bedöms vara belägen 2 m under en relativt flack markytan vars nivå 

varierar mellan ca +7.3 och ca +6.5 (Bohusgeo, 2018).  
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Figur 7. Jordarten som utredningsområdet (markerat i blått med ung. läge) består av postglacial 

sand (Källa: SGU, 2020). 

5 Metod 

5.1 Beräkningar av flöden, fördröjningsvolymer och föroreningar 

Beräkning av flöden och fördröjningsvolymer, samt beräkning av föroreningshalter och 

föroreningsmängder i dagvattnet genomfördes med dagvatten- och recipientmodellen 

StormTac, version 20.1.1. Indata till modellen är nederbördsdata och kartlagd 

markanvändning. Markanvändningen före och efter ombyggnation uppskattades utifrån 

tillgängligt underlag. Även den reningseffekt som kan åstadkommas i de 

dagvattenanläggningar som föreslås beräknades med hjälp av StormTac och det 

underlag som beaktas i programmet. Vid beräkning av flöden har en klimatfaktor på 1,25 

använts för framtida scenarier.  

I StormTac tilldelas varje markanvändning specifika schablonvärden för 

avrinningskoefficienter och föroreningshalter. Avrinningskoefficienterna utgår delvis från 

Svenskt Vattens publikation P110. Föroreningshalterna utgör årsmedelvärden och 

baseras på flödesproportionell provtagning under minst flera månader och vanligen upp 
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till ett eller flera år. Då resultaten bygger på beräkning med hjälp av schablonvärden ska 

siffrorna inte ses som exakta utan som en indikation på storleksordning. De indata som 

använts i modellen sammanfattas i Tabell 1. Då större delen av planområdet redan består 

av stora delar hårdgjord yta innebär ombyggnationen inte att några större förändringar 

skett för hårdgjord yta. Tabell 1 visar att den hårdgjorda ytan ökat med 0,052 ha. 

Strömstad kommun har inget krav på fördröjning av flöde utan utgångspunkten är en så 

liten ökning som möjligt (skriftlig kommunikation med kommunen, 2020).  

Tabell 1. Indata vid modellering i StormTac (något avrundade areavärden). 

Markanvändnin

g 

Avrinnings-

koefficient 

Area (ha) 

Nuläge Efter 

ombyggnation 

Parkering 0,8 0,079 0,026

Takyta 0,9 0,028 0,114

GC-väg 0,8 0,053 0,031

Gräsyta 0,1 0,165 0,113

Asfaltsyta 0,8 0,163 0,205

Totalt 0,488 0,488 



  

   

 
 

11(24) 
 

RAPPORT 

2020-04-26 

[SLUTLEVERANS] 

BOJARSKOLAN DAGVATTENUTREDNING 

 

 

HM s:\se\location\van01\projekt\21312\13010823\000_bojanskolan_dagvattenutredning\10 arbetsmtrl_dok\bojarskolan dagvattenutredning_justering efter 
intern granskning.docx 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

6 Resultat 

Resultaten i detta kapitel avser dagens situation och framtida ombyggnationsscenarier 

utan dagvattenanläggningar samt med dagvattenanläggningar. 

6.1 Flöden och åtgärdsvolymer 

Årsavrinning från planområdet redovisas i Tabell 2. 

Tabell 2. Årsavrinning från utredningsområdet i nuläget samt efter ombyggnation. 

Scenario Årsavrinning 

(m3/år) 

Nuläge 2700 

Efter ombyggnation 3000 

 

Tabell 3 visar dimensionerande flöden vid olika åtkomsttider. För dimensionering av 

åtgärder används 20-årsregn. 

Tabell 3. Dimensionerande flöden. 

  5-årsregn 10-årsregn 20-årsregn 

  (l/s)  

Nuläge 50 63 80 

Efter ombyggnation 73 92 120 

Ökning 23 29 40 

 

6.2 Föroreningsberäkningar 

Föroreningsberäkningar har gjorts avseende nuläget, de framtida scenariona utan 

föreslagna åtgärder och de framtida scenariona med de föreslagna dagvattenåtgärderna. 

För vidare information om de beräkningar som gjorts angående dimensioneringen av 

dagvattenlösningarna, se kapitel om metod. Resultat från modellering av 

föroreningsmängder visas i Tabell 4. Beräknade föroreningshalter redovisas i Bilaga 1.  
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Tabell 4 - Modellerade föroreningsmängder i kg/år för nuläget samt ombyggnation med och utan 
anläggande av åtgärder. 

Utan åtgärder Med åtgärder 

Ämne 
Befintlig 
situation 

Efter 

ombyggnation 

Efter 

ombyggnation 

Fosfor (P) 0,28 0,33 0,21 

Kväve (N) 4,5 4,5 3.32 

Bly (Pb) 0,021 0,012 0,0045 

Koppar (Cu) 0,056 0,048 0,027 

Zink (Zn) 0,11 0,083 0,029 

Kadmium (Cd) 0,00082 0,0012 0,00026 

Krom (Cr) 0,019 0,017 0,0093 

Nickel (Ni) 0,014 0,013 0,0047 

Kvicksilver (Hg) 0,00011 0,000093 0,000063 

Susp. material (SS) 95 60 28,9 

Olja 1.5 1.3 0,47 

PAH16 0,0021 0,0012 0,00026 

BaP 0,000066 0,000057 0,000017 

Den genomgående trenden för föroreningsberäkningarna är att föroreningsbelastningen 

minskar för de flesta föroreningar efter ombyggnation utan reningsåtgärder och minskar 

ytterligare om reningsanläggningar för dagvatten anläggs. Föroreningshalter som 

överskrider riktvärdena är markerade i Bilaga 2. Det är endast kvicksilver som överskrider 

riktvärdena efter ombyggnation med åtgärd för det delavrinningsområde som leds till 

svackdiket. 
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7 Dagvattenåtgärder 

De lösningar som föreslås är förutom att verka flödesutjämnande och reducera 

föroreningar, också framtagna för att också främja grönstrukturernas plats i det offentliga 

rummet. Lösningarna bygger på en kombination av växtbäddar och svackdike (Figur 8). 

Reningseffekten från dagvattenlösningarna presenteras i Tabell 5. 

Tabell 5. Reningseffekt (%) per åtgärd. 

Åtgärd Reningseffekt 

(%) 

Växtbädd takyta 50 

Växtbädd parkering 48 

Växtbädd skolgård 46 

Svackdike väg 13 

Dagvatten från taket på byggnaden samlas upp i upphöjda växtbäddar kring husväggarna 

där vattnet avleds via stuprör. Bräddvatten föreslås avledas via kupolbrunnar i 

växtbäddarna till en uppsamlande ledning, och därefter till den nedstigningsbrunn för 

dagvattenledningar som återfinns i södra delen av fotbollsplanen vid allén, alternativt 

anslutas till den bräddbrunn som föreslås i svackdiket. bräddbrunnen i svackdiket ansluts 

till nedstigningsbrunn vid södra delen av fotbollsplanen vid allén. 

Dagvatten från parkeringsytan samt ytorna öster om byggnaden avleds till nedsänkt 

växtbädd vid parkeringens västra sida. Om växtbädden inte skulle få plats p.g.a. de 

lastbilar som ska köra in och vända där kan en permeabel parkeringsyta ta hand om den 

volym som behöver fördröjas från parkeringens avrinningsområde.  

Dagvatten från hårdgjord yta mellan byggnaden och lindallén föreslås avledas till 

växtbädd väster om fotbollsplanen intill lindallén. Detta skulle innebära att planområdet 

utvidgas något. En växtbädd här skulle innebära att vattnet fortsätter att avledas i den 

nordvästliga riktning som det i nuläget rinner mot vilket skulle innebära mindre justeringar 

av höjdsättningen. 

Dagvatten från vägen och GC-vägen avleds till svackdike på grönytan längs 

fotbollsplanens östra sida.  
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Figur 8. Förslag på placering av åtgärder med ungefärlig erfordrad yta. Lila cirkel visar föreslagen 
anslutningspunkt. 

7.1 Fördröjningsvolymer 

Framtagna fördröjningsvolymer för de föreslagna lösningarna redovisas i Tabell 6. 

Anläggningarna har dimensionerats så att erfordrad utjämningsvolym ska inrymmas i 

åtgärdens ytliga magasin (nedsänkning). Substratets porvolym har därmed inte 

tillgodoräknats som fördröjningsvolym, eftersom volymen behöver vara direkt tillgänglig 

för dagvattnet och infiltrationshastigheten kan vara begränsande. 

Tabell 6 – Ungefärliga fördröjningsvolymer för de olika lösningarna i respektive etapp. 

Dagvattenåtgärd 

per ARO 

Hårdgjord yta  

inom ARO (m2) 

Reducerad 

area 

Volym i  

anläggning (m3) 

Växtbädd för tak 1137 0.9 6 

Växtbädd för parkering 1063 0.8 5 

Växtbädd för skolgård 573 0.8 3 

Svackdike för väg 1284 0.8 7 

Summa 3900 21 
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Om föreslagen växtbädd vid parkeringen inte skulle få plats kan en permeabel 

parkeringsyta anläggas istället och klara av den volym som krävs i anläggningen samt att 

inte öka föroreningshalten. Med utgångspunkt att parkeringsytans avrinningskoefficient 

minskar från 0,8 till 0,5 har beräkningen för detta gjorts baserat på att hela parkeringens 

yta om 255 m2 är permeabel, att den permeabla ytan är 0,15 m djup, att betongblocken 

minskar volymen med 50 % och makadammet mellan betongblocken minskar volymen 

med ytterligare 30 %. Detta innebär att den permeabla parkeringsytan kan ta fördröja 5,7 

m3 samt att föroreningarna fortsatt minskar. 

7.2 Växtbäddar 

Dagvatten kan avledas till växtbäddar som utformas som nedsänkta alternativt upphöjda 

lådor där vegetation så som träd. örter och gräs planteras. I växtbäddarna sker 

fördröjning och reduktion av föroreningar i dagvattnet genom infiltration i växtbäddsjorden 

och växtupptag. Växtbäddarna kan utformas så att vattnet infiltrerar (om ingen förorenad 

mark finns på platsen) eller avleds i dräneringsledning som placeras i botten på den då 

täta växtbädden. De kan anläggas med eller utan kantsten. Om kantsten väljs behöver 

den anläggas med släpp eller försänkningar så att vatten från omgivande mark kan ledas 

in i växtbädden. Räcke kan placeras runt växtbädden om så önskas. För bilder på 

växtbäddar se Figur 9. 
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Figur 9. Exempel på upphöjda och nedsänkta växtbäddar. 

Hur mycket dagvatten en växtbädd kan fördröja beror på hur den utformas och framförallt 

hur mycket den försänks eller förhöjs. En nedsänkning på 2 dm gör att varje kvadratmeter 

växtbädd ger upphov till fördröjning av 0.2 kbm dagvatten. 

För att uppfylla kravet om att inte öka flöden vid dimensionerande regn behöver 

växtbäddarna för takvattnet dimensioneras för att omhänderta ca 7 m3 vatten och 

växtbädden för parkeringsområdet dimensioneras för att omhänderta ca 5 m3 vatten. 

7.3 Svackdiken 

Den vanligaste typen av diken är de som går längs gator för att avleda och infiltrera 

vatten. De är oftast ganska smala och har en god lutning för att kunna leda bort vattnet 

på ett effektivt sätt. Svackdiken är däremot breda och flacka diken vars syfte är att rena, 

infiltrera och transportera dagvatten (Figur 10). Svackdiken har högt flödesmotstånd vilket 

tillsammans med det flacka och breda tvärsnittet och infiltrationsförmågan ger en 

fördröjande effekt på dagvattenavrinningen. 

I den övre gräs- eller vegetationsbeklädda ytan fastnar eller bryts föroreningarna ner och 

näringsämnen tas upp av växter. Tjockleken på det övre bevuxna lagret skall vara minst 

30 cm för både gräs- och vegetationsbeklädda svackdiken. Växlighetens rotsystem håller 

kanaler öppna i marken vilket möjliggör att vatten infiltrerar i jorden.  

Flackar, bredare och mer bevuxna diken har en bättre utjämnande och renande förmåga. 

Ytterligare fördelar med svackdiken är att de är relativt billiga att anlägga och underhålla 

samt har bättre kapacitet än ledningar under mark. Svackdikets djup och lutning skall 

vara så liten som möjligt med hänsyn till säkerhet, estetik och för att motverka erosion 

inom anläggningen. Dikena kan bekläs med gräs eller annan vegetation och de kan 

utformas som vanliga diken eller med underliggande makadammagasin för att skapa 

ytterligare utjämningsvolymer.  
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Figur 10 - Exempel på utformning av svackdike (Bild: Sweco). 

För att uppfylla kravet om att inte öka flöden vid dimensionerande regn behöver 
svackdiket för vägen och hårdgjorda ytor dimensioneras för att omhänderta ca 10 m3 
vatten. 
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8 Översvämningsrisker 

Vid större regn än vad systemet är dimensionerat för (20-årsregn) kommer 

ledningssystemens kapacitet att överstigas och dagvattnet avrinna ytligt (varpå lokala 

översvämningar i lågpunkter sannolikt kommer att bildas). Genom en genomtänkt 

höjdsättning där byggnader och andra känsliga objekt placeras högt kan övriga ytor 

användas som sekundära avvattningsvägar då ledningssystemet går fullt. Det är 

framförallt viktigt att undvika så kallade instängda områden som saknar ytliga 

avrinningsvägar. Avskärande åtgärder kan ibland behöva genomföras mot högre belägen 

mark på angränsande fastigheter. 

8.1 Lågpunktsanalys 

För att ge en översiktlig bild av skyfallssituationen estimerades ytliga avvattningsvägar 

och instängda områden i modelleringsverktyget SCALGO Live. Inom denna utredning har 

situationen för nuläget och efter ombyggnation undersökts.  

Planområdet ligger i södra delen av avrinningsområdet med recipienten Bojarkilen och 

Strömstadsfjorden som syns längst ned till vänster i Figur 11. 
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Figur 11. Avrinningsområde vid skyfall framtaget i SCALGO Live och markerat i lila. Svarta pilar 
visar generella flödesriktningen inom avrinningsområdet. Planområdets ungefärliga läge markerad 
med svart polygon. Källa: SCALGO Live. 

Lågpunktskarteringen för nuläget visar att avrinning sker in till planområdet från öst och 

syd och rinner ut från planområdet i väst. Vid skyfall ställer sig vattnet i dagsläget på ytan 

mellan den numera rivna paviljongen och Kebalvägen. Eftersom det finns ett befintligt 

dike här som vägen sluttar ned mot är det troligt att vatten kan ansamlas här även i 

nuläget utan paviljongen. Vatten kan även samlas vid lindallén längs med fotbollsplanen 

(Figur 12). 
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Figur 12. Lågpunktskartering för nuläge. Paviljongen är inkluderad i höjdmodellen. Lågpunkter 
markerat med röda ovaler. Källa: SCALGO Live. 

Lågpunktskarteringen efter ombyggnation har gjorts genom att lägga till ytan för 

gymnastik- och matsalen och höja upp ytan i höjdmodellen. Höjdsättningen för övriga ytor 

för planförslaget har inte ändrats då ingen höjdsättning fanns att tillgå vid analysen. 

Resultatet visar lågpunkten längs med Kebalvägen breder ut sig mer men att i övrigt 

förändras inte rinnvägarna och den lågpunkt som ligger längs med lindallén och 

fotbollsplanen (Figur 13). 

Området bör höjdsättas på ett sådant sätt att ytavrinning kan ske utan att skador 

uppkommer på byggnader och andra känsliga anläggningar. Höjdsättningen bör också 

ske utifrån ett större sammanhang där även angränsande områden tas i beaktning. 

Lågpunkten mellan byggnaden och Kebalvägen behöver beaktas vid höjdsättning så att 

vatten inte rinner in mot byggnaden från söder. över Kebalvägen och ner mot byggnaden 

och blir stående. Höjdsättningen av planen bör även göras så att vattnet kan fortsätta att 

rinna ytligt mot lindallén och fotbollsplanen och vidare nordväst ut från planområdet som 

det gör i dagsläget. Om Kebalvägen byggs om vid senare skede bör även höjdsättningen 

för den planen beakta översvämningsrisken för byggnaden. 
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Figur 13. Lågpunktskartering efter ombyggnation. Höjdmodell är justerad efter byggnaden för 
gymnastik- och matsal (takyta). I övrigt är höjdmodellen inte justerad då inga planhöjder fanns 

tillgängliga. Generella rinnvägar är utmarkerade med svarta pilar (Ortofoto: Strömstad kommun). 
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9 Diskussion och slutsatser 

För att inte öka flödet från planområdet vid dimensionerande regn behöver ca 21 m3 

kunna fördröjas vilket sörjs för genom de föreslagna dagvattenanläggningarna. 

Fördröjningen som erhålls skapar en utjämnande effekt och reducerar flödestoppar och 

minskar därmed översvämningsrisker nedströms området samt minskar risken för ökad 

erosion i Bojarbäcken.  

Föreslagna dagvattenlösningar kommer göra att allt dagvatten som riskerar att förorenas 

leds till gröna dagvattenlösningar i form av växtbäddar och svackdike. På så sätt skapas 

goda förutsättningar för rening av de dagvattenfraktioner som är i behov av detta. 

Beräknade föroreningshalter och föroreningsmängder är lägre efter ombyggnation och 

minskar ytterligare med åtgärdsförslagen som därmed bidrar till en förbättring jämfört 

med dagsläget. Under förutsättning att de föreslagna dagvattenåtgärderna genomförs 

bedöms den planerade ombyggnationen bidraga till en förbättring av recipienten 

Bojarbäckens status samt förbättrade förutsättningar för att Strömstadsfjorden ska kunna 

uppnå de aktuella miljökvalitetsnormerna. 

Vid skyfall ansamlas vatten mellan byggnaden och Kebalvägen samt längs lindallén 

längs fotbollsplanen. Området bör höjdsättas på ett sådant sätt att ytavrinning kan ske 

utan att skador uppkommer på byggnader och andra känsliga anläggningar. 

Höjdsättningen bör också ske utifrån ett större sammanhang där även angränsande 

områden tas i beaktning. 
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11 Bilaga – beräknade föroreningshalter 

11.1 Bilaga 1. 

Summa belastning kg/år efter rening 

Jämförelse mot acceptabel belastning där gråmarkerade celler visar överskridelse. 

Kommentar P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP 

Före 
ombyggnation 

0,28 4,5 0,021 0,056 0,11 0,00082 0,019 0,014 0,00011 95 1,5 0,0021 0,000066 

Efter 
ombyggnation 

0,33 4,5 0,012 0,048 0,083 0,0012 0,017 0,013 0,000093 60 1,3 0,0012 0,000057 

Efter 
ombyggnation 
med åtgärder 0,21 3,32 0,0045 0,027 0,029 0,00026 0,0093 0,0047 0,000063 28,90 0,47 0,00026 0,000017 

11.2 Bilaga 2. 

Summa föroreningshalt µg/l efter rening 

Kommentar P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP 

Före exploatering 100 1700 7,7 21 42 0,3 6,9 5,4 0,042 35000 560 0,77 0,024 

Efter exploatering 110 1500 4,1 16 28 0,39 5,6 4,2 0,031 20000 440 0,4 0,019 

Tak ARO 79 730 0,83 4,1 7 0,11 2 1,2 0,0014 9900 1,2 0,07 0,0016 

Parkering ARO 48 1100 2,1 11 11 0,055 3,9 1,4 0,025 13000 250 0,15 0,0052 

Väg ARO 71 1400 1,4 11 10 0,091 3,6 2,4 0,04 5400 200 0,081 0,012 

Skolgård ARO 43 1100 0,92 9,4 5,3 0,05 3,2 1,1 0,022 4100 250 0,028 0,0044 

Riktvärde 160 2000 8 18 75 0,4 10 15 0,03 40000 400 0,03 

Ämnen som överskrider riktvärdena är markerade i grått. 
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Sammanfattning 
Inför Strömstads kommuns arbete med detaljplan för Bojarskolan, Strömstad 
3:16, har EnviroPlanning AB på uppdrag av kommunen genomfört en naturvär-
desinventering (NVI) inom planområdet. I uppdraget har även ingått att genom-
föra en habitatkartering av sandödla och hasselsnok samt utreda frågor om pro-
jektets påverkan på Bojarbäcken.

Resultaten från NVI:n visar att området har flera naturvärden inom klasserna 3-4. 
Totalt har 14 naturvärdesobjekt och 2 biotopskyddade alléer identifierats, varav 6 
naturvärdesobjekt har visst naturvärde (klass 4) och 8 har påtagligt naturvärde 
(klass 3). Stora delar av planområdet utgörs av fina ljunghällmarker som sannolikt 
utgör habitat för hasselsnok. Området hyser inte habitat för sandödla. Övriga na-
turvärden i planområdet utgörs bl a av följande: 
-solbelysta grova ekar och almar
-lövskog med asp, sälg och död ved samt kryptogamer på träd och bergssidor
-öringförande vattendrag med reproduktionsområden och beskuggning

Bojarskolans planerade utvidgning söderut påverkar naturvärden av klass 3. För 
att undvika skada på dessa värden bör följande inslag skyddas: 
-grov asp, sälg och björk
-hålträd
-stående och liggande död ved
-ovanliga bergsformationer

Påverkan på hasselsnokshabitat sker framförallt i de nordvästra delarna på grund 
av ny dragning av bilväg. Kompensationsåtgärder kan förslagsvis handla om att 
göra övervintringsplatser och jaktmarker i de närliggande hasselsnokshabitat som 
inte påverkas av exploateringen. 

Planförslaget medför inte någon påverkan på vattenkvaliteten och befintliga na-
turvärden i Bojarbäcken.  

De nedre delarna av bäcken, de tre dammarna samt Bojarkilen utgör idag partiella 
vandringshinder på grund av kraftig igenväxning av bladvass och kaveldun. För att 
upprätthålla fria vandringsvägar för eventuellt havsvandrande fisk från Bojarkilen 
och genom hela planområdet krävs återkommande åtgärder mot igenväxning. I de 
fall dammarnas fortsatta syfte är att fånga näringsämnen bör dessa underhålls 
återkommande genom att de avsatta partiklarna tas bort. 

Ytterligare åtgärd för att bibehålla Bojarbäckens värden omfattar följande: 
-avrinning från deponin till Bojarbäcken ska undvikas
-plantering av skuggande vegetation vid dammar och längs med de nedre delarna
av bäcken
-utarbetande av skötselplan för de anlagda dammarna

Utformningen av de delar av Bojarbäcken som grävs om skall efterlikna delsträcka 
5.
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Strömstad kommun utreder möjligheten att utveckla ett område i den nord-

västra delen av staden, Strömstad 3:16 Bojarskolan (figur 1).  

Figur 1 Översiktskarta Strömstad samt läget för detaljplan för Strömstad 3:16 m fl (Bojarskolan). 

Syftet med den nya detaljplanen för området är att möjliggöra en långsiktig ut-

vidgning av Bojarskolan och samtidigt säkerställa en god trafikmiljö (Ström-

stad kommun 2018). Dels föreslås skolområdet utvidgas söderut mot Västra 

Berget och dels föreslås en ombyggnad av gång- och cykelvägen Hällestrands-

vägen till bilväg (figur 2 och 3).  
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1.2 Planförslaget 
Följande delar i planområdet påverkas av planförslaget (figur 2 och 3): 

◆ gång- och cykelvägen Hällestrandsvägen byggs om till bilväg (breddas) och

dras delvis om genom naturmark

◆ delar av Bojarbäcken och delar av den södra dammen grävs om för ökad

geoteknisk stabilitet

◆ mer hårdgjorda ytor och ett ökat dagvattenflöde när den nya bilvägen av-

vattnas till dammarna

◆ Bojarskolan utökas åt söder med vändplaner och gång- och cykelbana

Figur .2 Plankarta för Strömstad 3:16 m fl Bojarskolan (samrådshandling, Strömstad kommun 

2019). Röd=skola, grön=natur, blå=tekniska anläggningar, grå=väg, gata, cykel. 
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Figur 3. Planförslaget/nventeringsområdet med berörda vägar och områden. 
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1.3 Uppdraget 
EnviroPlanning AB har fått i uppdrag av Strömstad kommun att genomföra 

följande: 

◆ en naturvärdesinventering inom planområdet enligt Svensk Standard

199000:2014, SIS-TR 199001:2014

◆ analys och rekommendationer angående eventuella värden i området som

tas i anspråk söder om Bojarskolan som kan sparas och integreras i

skolmiljön (se figur 2 och 3).

◆ en habitatkartering av sandödla och hasselsnok inom planområdet

◆ analys av konsekvenser för sandödla och hasselsnok och vid behov, utform-

ning av åtgärder för att minska påverkan

◆ bedöma tillkommande dagvattens påverkan på naturvärden i Bojarbäcken

◆ presentera principförslag eller riktlinjer för utformning av Bojarbäcken efter

omgrävning

◆ utarbeta skötselförslag av dammar och bäck för att upprätthålla och stärka

befintliga naturvärden
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2 Beskrivning av planområdet 

2.1 Naturen i området 
Planområdet har en sammanlagd areal på cirka 13,5 hektar. Stora delar av 

planområdet består av branta ljunghedsklädda höjdryggar med berg i dagen 

och förekomst av tall, rönn och björk.  

Höjdryggarna kantas av bostäder men även av skolan, parkeringsplatser, 

vägar och GC-bana. Insprängt i dalgångarna finns lövskog, mossrika lodytor 

och öppnare trädlösa ytor med högörtsvegetation. Vegetationen består främst 

av medelålders asp, sälg och klibbal men där finns även med inslag av slån, 

hagtorn och lövträdssly.  

Genom hela planområdet och längs med den gamla Hällestrandsvägen löper 

Bojarbäcken med utlopp i Bojarkilen. Bojarbäckens sträckning genom plan-

området är cirka 800 m. Bojarbäcken var under 70-, 80- och 90-talet kulvete-

rad längs med denna del av sträckningen (Strömstad kommun 2018). 

Under 2000-talets första årtionde genomförde Strömstad kommun projektet 

”Friskare Hav”. Syftet var att skapa en förbättrad vattenomsättning i kommu-

nens innerskärgård, minska övergödningen av grunda skärgårdsområden och 

återskapa ursprungliga reproduktionsområden för ett antal marina arter. Som 

en del i detta projekt gjordes åtgärder med Bojarbäcken. Bland annat återställ-

des bäcken till ett öppet flöde, det skapades lekbottnar och anlades tre dam-

mar i den nedre delen av bäcken. Syftet var att öka naturvärdena i bäcken och 

att minska näringsläckaget till havet. Det finns uppgifter om att havsöring 

vandrar idag upp i bäcken för lek (Strömstad kommun 2018).  

2.2 Sandödla och hasselsnok 
Ljunghällmarkerna inom planområdet har utsetts som potentiella habitat för 

hasselsnok och sandödla i den habitatnätverksanalys av kräldjur som genom-

förts (Strömstad kommun 2019). 

2.2.1 Sandödla - Livsmiljö, övervintringsplatser och spridnings-
miljöer 

I Sverige förekommer sandödlan i relativt varierande miljöer dock där några 

nyckelstrukturer återfinns i merparten av sandödlans livsmiljöer. Dessa nyck-

elstrukturer utgörs av en småskalig mosaik av ljung och bar sandmark med 

spridda förekomster av buskar för skydd mot predatorer (House & Speller-

berg 1983; Edgar & Bird 2006). Sandödlan är en värmeälskande art och gyn-

nas extra mycket av sydvända sandsluttningar. Denna betydelsefulla nyckel-

stryktur är även viktig för inkubering av äggen och därigenom hela livscykeln 

(Berglind 1988). Sandödlan övervintrar i håligheter i marken, i död ved eller 

under stenar.  
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Sandödlan har sin största utbredning inom Skåne, Blekinge, Kalmar och delar 

av Östergötlands län. Längre norrut i Hallands, Jönköpings, Västra Götalands, 

Södermanlands, Värmlands och Dalarnas län blir populationerna allt mer frag-

menterade och habitatkraven ökar succesivt i samband med de allt kallare 

breddgraderna. I de nordligaste delarna av utbredningsområdet i Sverige är 

livsmiljön i stort sett begränsad till ett fåtal områden med sandtallskog då ha-

bitat med ett varmt och gynnsamt mikroklimat blir allt mer sällsynta (Gull-

berg et.al 1998). Söderut i landet vidgas livsmiljöerna och sandödlan återfinns 

här i bland annat ljunghedar, kustnära hällmarker, ängsmarker, järnvägsvallar 

och skjutfält (Lydänge & Berglind 2003; Lydänge 2005; Norström & Westrin 

2006, Niesel 2007).  

Sandödlan har en relativt låg spridningsgrad om ca 500–2000 m per generat-

ion (Strijbosch & van Gelder 1997) och spridningsstråk måste därför innehålla 

merparten av de nyckelstrukturer som behövs för deras livscykel. 

2.2.2 Hasselsnok - Livsmiljö, övervintringsplatser och sprid-
ningsmiljöer 

Hasselsnoken är en art som förekommer i relativt skilda livsmiljöer i mellersta 

och södra Sverige, oftast nära kuster eller större sjöar (Artportalen 2019). Ka-

raktäristiska livsmiljöer kännetecknas ofta av en tät markvegetation med be-

tydande inslag av sten eftersom hasselsnoken är vad som kallas tigmoterm. 

Det betyder att den föredrar att ligga under solbelysta stenar och sällan solar 

öppet. Detta är vidare en egenskap som gör den svårinventerad. Livsmiljöerna 

kan skilja sig markant åt men exempel på livsmiljö är lövskogsbryn, hagmar-

ker och kustområden som har inslag av ljung, stenhällar och gles tallskog (Val-

konen & Mappes 2014: Nyström & Stenberg 2010; Spellerberg & Phelps 

1977).  

Hasselsnoken övervintrar från början av oktober till slutet av mars. Övervint-

ringsplatserna är ofta i stenrösen eller rasbranter där den kan komma ner till 

frostfritt djup. Dessa skyddade miljöer återfinns ofta centralt i de lokala popu-

lationerna. Spridningsstråk som hasselsnoken använder är bland annat sten-

murar, diken och åkerkanter (Spellerberg and Phelps 1977; Gent and Speller-

berg 1993).  

Hasselsnoken är en relativt stationär art och rör sig sällan längre än 130 

m/dag. Migrationen skiljer sig också mellan könen då hanarna är mer benägna 

att sprida sig från sina hemområden än honorna (Pernetta et al. 2011).  
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2.3 Tidigare dokumenterade naturvärden 
Eftersök av tidigare dokumenterade naturvärden har gjorts i artportalen för 

perioden 2000–2019, i Skogsstyrelsens verktyg Skogens Pärlor och i Natur-

vårdsverkets kartverktyg Skyddad natur. Inga naturvårdsarter finns inrappor-

terade inom utredningsområdet i Artportalen och inga övriga skyddade bioto-

per eller nyckelbiotoper finns registrerade (Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen 

2019). I Artportalen finns däremot många inrapporterade observationer av 

framförallt fåglar öster om planområdet vid den gamla deponin och golfbanan. 
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3 Metod 

3.1 Fältinventering och GIS 
Fältinventeringen utfördes 2019-10-27 av biologerna Anna Dahlén, Christian 

Åberg och Kalle Wahlbäck, EnviroPlanning AB. Hela området utgör en yta av 

cirka 13,5 ha. Vid fältbesöket genomfördes en naturvärdesinventering, en ha-

bitatkartering av hasselsnok och sandödla samt en översiktlig kartering av Bo-

jarbäcken. 

Koordinatsystem som har använts är SWEREF 99 12 00 (Strömstad kommun). 

Färdiga kartor har gjorts i ArcGIS version 10.6 och GIS-skikten redovisas i 

shape-filer. 

3.2 Naturvärdesinventering 
Naturvärdesinventering (NVI) enligt svensk standard (SS 199000:2014) kart-

lägger och beskriver geografiska områden i landskapet som är av positiv  

betydelse för biologisk mångfald. Dessa avgränsade geografiska områden  

naturvärdesbedöms på en fyra-gradig skala enlig följande (se också box 1): 

◆ Naturvärdesklass 1 – högst naturvärde: störst positiv betydelse för biologisk

mångfald.

◆ Naturvärdesklass 2 - högt naturvärde: stor positiv betydelse för biologisk

mångfald.

◆ Naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde: påtaglig positiv betydelse för

biologisk mångfald.

◆ Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde: viss positiv betydelse för biologisk

mångfald.

Vilken naturvärdesklass ett område får bedöms utifrån kombinationen av de 

två bedömningsgrunderna art och biotop (figur 2). Artvärdet baseras på områ-

dets artrikedom relativt omgivande landskap samt på närvaro av natur-

vårdsarter som är ett samlingsnamn för skyddade arter, rödlistade arter (NT), 

hotade arter (VU, EN, CR), typiska arter, ansvarsarter och signalarter (Nitare 

2005). Biotopvärdet baseras på biotopkvalitéer och på biotopens sällsynthet 

och hotstatus. Läs mer om bedömningsgrunderna i SS 199000:2014. 
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Figur 4. Bedömningsgrunden för artvärdet och biotop- 

värdet leder till en viss naturvärdesklass. Bild efter SS 199000:2014. 

Box 1. Beskrivning av naturvärdesklasser 

Naturvärdesklass 1 omfattar geografiska områden som har högt biotopvärde samt 

högt artvärde. Detta innebär kontinuerlig ekologisk funktion som livsmiljö för ett 

stort antal naturvårdsarter eller flera rödlistade arter eller enstaka hotade arter. 

Flera biotopkvaliteter i stor omfattning ska finnas på platsen. Utgörs området av en 

hotad Natura-2000 naturtyp (se SIS-TR 199001:2014) blir biotopvärdet högt. Före-

komst av arter och ekologiska förutsättningar kan inte bli avsevärt bättre med 

svenska förhållanden som referens. 

Naturvärdesklass 2 omfattar geografiska områden som har påtagligt till högt bio-

topvärde samt artvärde. Detta innebär kontinuerlig ekologisk funktion som livsmiljö 

för flera naturvårdsarter eller enstaka rödlistad art eller är mycket artrikare än om-

givande landskap. Flera biotopkvaliteter ska finnas på platsen. Utgörs området av en 

Natura-2000 naturtyp (ej hotad, (se SIS-TR 199001:2014)) blir biotopvärdet påtag-

ligt. 

Naturvärdesklass 3 omfattar geografiska områden med visst till påtagligt biotop-

värde och artvärde. Området ska ha förutsättningar för att upprätthålla en kontinu-

erlig ekologisk funktion som livsmiljö för naturvårdsarter eller enstaka rödlistade 

arter eller vara artrikare än omgivande landskap. Enstaka biotopkvaliteter ska fin-

nas på platsen.  

Naturvärdesklass 4 omfattar geografiska områden med visst biotopvärde och visst 

artvärde. Området har en viss betydelse för biologisk mångfald genom att hysa en-

staka naturvårdsarter och/eller enstaka biotopkvaliteter.  
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3.2.1 Naturvärdesinventeringens detaljeringsgrad och tillägg 

Naturvärdesinventeringen i denna rapport har utförts enligt bedömnings-

grunder för Svensk standard (ftSS 199000:2014) och följande delar har ingått: 

◆ NVI fältnivå (4.3 SIS standard)

◆ Detaljeringsgrad detalj (4.4 SIS standard)

◆ Tillägg: Naturvärdesklass 4 (4.5.2 SIS standard).

◆ Tillägg: Generella biotopskydd (4.5.3 SIS standard)

◆ Tillägg: Värdeelement (4.5.4 SIS standard)

◆ Tillägg fördjupad artinventering av reptiler som gäller habitatkartering av

sandödla och hasselsnok. (En analys av planens konsekvenser på eventuella

sandödle- och hasselsnokshabitat ska även göras, samt vid behov ges för-

slag på åtgärder för att minska påverkan) (4.5.6 SIS standard)

◆ Detaljerad redovisning av artförekomst (4.5.5 SIS standard).

Naturvärdesobjekt och generella biotopskydd presenteras både på karta och i 

form av korta textbeskrivningar samt foton under avsnitt 3. Naturvårdsarter, i 

de fall de förekommer, redovisas på karta och med text.  

3.2.2 Generella biotopskydd 

Nedanstående förteckning med biotoper är listade i bilaga 1 till förordningen 

om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., och utgör biotopskyddsområden 

enligt 7 kap 11 §. Inom ett biotopskyddsområde får inte verksamheter bedri-

vas eller åtgärder vidtas som kan skada naturmiljön. Om det finns särskilda 

skäl, får dispens från förbudet ges i det enskilda fallet.  

◆ Allé (lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad som består av minst fem

träd med en stamdiameter på ≥ 20cm)

◆ Källa med omgivande våtmark i jordbruksmark

◆ Odlingsröse i jordbruksmark

◆ Pilevall

◆ Småvatten och våtmark i jordbruksmark (areal av högst ett hektar)

◆ Stenmur i jordbruksmark

◆ Åkerholme (areal högst 0,5 hektar som omges av åkermark eller kultiverad

betesmark)

3.2.3 Skyddsvärda arter 

Med skyddsvärda arter menas i denna rapport arter som är skyddade enligt 

artskyddsförordningen (ASF 2007:845) och/eller som är upptagna på den 

nationella rödlistan över hotade arter (Artdatabanken 2015) (figur 3).  
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Figur 5. Skyddsvärda arter i denna inventering omfattas av skyddade- och rödlistade arter. Bild 

från Artdatabanken (2015) och Naturvårdsverket (2014). 

3.2.4 Förkortningar 

Förkortningar som redovisas i tabell 1 kan förekomma i rapporten. 

Tabell 1. Förkortningar och dess betydelse. 

Förkort-
ning 

Betydelse 

S Signalarter i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering 

ÄoH Indikatorarter på värdefull gräsmark, äng och hagmark 

ASF, bilaga 

1 

Arten är fridlyst och innehar om betecknad med bokstaven n eller N i 

bilaga 1 till artskyddsförordningen ett utökad skydd i enlighet med 

art- och habitatdirektivet (ASF 2007:845, § 4,5 och 7)  

ASF, fågel-

dir. 

Arten finns med i artskyddsförordningen och är upptagen i bilaga 1 till 

fågeldirektivet vilket innebär att arten har ett sådant unionsintresse 

att särskilda skyddsområden ska utses (ASF 2007:845, bilaga 1 B) 

ASF, bilaga 

2 

Arten är fridlyst enligt artskyddsförordningen (ASF 2007:845, § 6, 8 

och 9)  

Kategorier inom Svenska Rödlistan 2015 (arters utdöenderisk inom Sverige) 

NT Nära hotad/missgynnad (Near Threatened) 

VU Sårbar (Vulnerable) 

EN Starkt hotad (Endangered) 

CR Akut hotad (Critically Endangered) 
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3.3 Habitatkartering av hasselsnok och sandödla 
Eftersom uppdraget genomfördes under oktober och november, under kräl-

djurens viloperiod, fanns inte möjlighet att genomföra en inventering av has-

selsnok och sandödla. Därför har en habitatkartering genomförts som bygger 

på fältbesök och eftersökning av lämpliga livsmiljöer och nyckelstrukturer för 

hasselsnok och sandödla. För hasselsnok innebär detta att lövskogsbryn, hag-

marker och berghällsmarker med inslag av ljung, stenhällar och gles tallskog 

har eftersökts (se vidare avsnitt 2.2). Markvegetation ska vara tät med stort 

inslag av sten. 

För sandödla har eftersökning av nyckelstrukturer som utgörs av en småska-

lig mosaik av ljung och bar sandmark med spridda förekomster av buskar för 

skydd mot predatorer gjorts (se vidare avsnitt 2.2).  

Habitatkarteringen har genomförts inom planförslagets gränser. Som un-

derlag till habitatkarteringen har Strömstad kommuns habitatnätverksanalys 

för hasselsnok och sandödla använts (Strömstad kommun 2019). 

Karteringen har skiljt på habitat, övervintringsplatser och spridningsstråk när 

nyckelstrukturer som är typiska för dessa miljöer har varit tydliga.  

De habitat som har noterats har även i vissa fall klassificerats som naturvär-

desobjekt om kriterierna har fallit inom ramen för naturvärdesklassificering. 

3.4 Rinnande vatten 
För uppgifter angående Bojarbäcken har eftersök i elfiskeregistret gjorts (SLU 

2019). 

En okulär bedömning av vattendragets naturvärden utfördes vid fältinvente-

ringen. Vid bedömningen har bredd, djup, vattenhastighet, bottensubstrat, lek- 

och uppväxtbiotoper, samt ståndplatser för öring, vandringshinder, beskugg-

ning, närmiljö och påverkan registrerats. Befintliga trummor har bedömts uti-

från deras betydelse för naturvärden. Under inventeringen har fotodoku-

mentation utförts. 

Den inventerade sträckan utgår från utloppet i Bojarekilen och slutar vid ut-

loppet från trumman under Flädervägen (figur 3). Inventeringen utfördes vid 

hög vattenföring 2019-10-27. 



13 (43) 

4 Resultat 

4.1 Naturvärdesobjekt 
Sammantaget identifierades 14 naturvärdesobjekt inom utredningsområdet 

(figur 6). 6 objekt har ett visst naturvärde (klass 4), 8 objekt har ett påtagligt 

naturvärde (klass 3). 2 alléer klassificerade som generella biotopskydd har 

identifierats. Nedan följer en redovisning av samtliga avgränsade naturvärdes-

objekt, generella biotopskydd och värdeelement. 

Figur 6. Karta med avgränsade naturvärdesobjekt. Siffror anger naturvärdesobjekt och bokstäver 

anger generella biotopskydd.  
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1
Naturtyp:  Vattendrag Längd: 950 m (inom plan- 

området) 

Biotop: Bäck Formellt skydd: nej 

Naturvärdes-

klass 

Klass 3 

Visst artvärde med öringförkomst och visst biotopvärde med före-

komst av reproduktions arealer på delsträckorna 5 och 6, skyddsridå 

bestående av framförallt äldre klibbalar på delsträcka 5. 

Beskrivning  Delsträcka 1. Bojarkilen. De inre delarna av Bojarkilen är kraftigt igenvuxna 

med bladvass. Denna vegetation indikerar på hög näringsbelastning. De täta 

bladvassbestånden utgör i nuläget partiellt vandringshinder för havsöring.  

Delsträcka 2. Utlopp trumma under Kebalvägen- Inlopp trumma under 

Kebalvägen. Trumma i plast med diameter 1000 mm. Trumman ligger djupt 

och riskerar dämma vid höga vattenflöden i kombination med högt vatten-

stånd i havet. Vid inventeringstillfället återstod endast 50 mm till trummans 

hjässa. Trumman i sig utgör inget vandringshinder för fisk.  

Delsträcka 3. Inlopp till trumma under Kebalvägen- Utlopp ur nedersta 

dammen. Vattendraget är partiellt kraftigt igenväxt med bladvass. Bitvis 

skuggar skyddsridå i form av salix ut bladvassen. Partierna med bladvass ut-

gör partiella vandringshinder för fisk. Vattenhastigheten är strömmande 

över en botten av sand och finsediment. Djup 0,3–0,5 meter. Trumman 

(plast 800 mm) under infart till parkering utgör inget vandringshinder. Del-

sträckan utgör inte lek- eller uppväxtområde för havsöring.  

Delsträcka 4. Nedersta dammen- Inlopp i trumma under GC-väg. Del-

sträckan är kraftigt igenvuxen med bladvass. De öppna dammarealerna är 

helt igenvuxna. Enstaka alar ger viss beskuggning. Bladvassen utgör svårt 

partiellt vandringshinder för fisk. Vattenhastigheten är lugnflytande till 

strömmande över en botten bestående av finsediment och enstaka inslag av 

grus och sten. Delsträckan utgör inte lek -eller uppväxtområde för havsö-

ring.  

Delsträcka 5. Utlopp ur GC vägens trumma – Utlopp ur trumma under GC-

väg mot skolan. God beskuggning av företrädelsevis äldre lövskog. Stråk-

ande till strömmande vattenhastighet över en botten bestående av grus, 

sand och enstaka sten. Delsträckan utgör lek- och uppväxtområde för havsö-

ring.  

Delsträcka 6. Inlopp till trumma under GC-väg till skola- Utlopp ut trumma 

under Flädervägen. Vattendraget är kraftigt nedskuret med bitvis höga ver-

tikala strandbrinkar vilket indikerar pågående erosion. Enstaka mindre for-

sande delar beroende på att vattendraget skurit ner sig över rotsystem av 

alar. Beskuggning bestående av enstaka större alar samt höga strandbrinkar 

i sig. Stråkande - strömmade vattenhastighet över botten bestående av grus, 

sand och enstaka sten. Delsträckan utgör lek- och uppväxtområde för öring. 

Vid inventeringstillfället observerades öringlek ca 7 meter nedströms trum-

mynningen. Det gick inte att avgöra om de var strömstationär eller vand-

rande öring. 

Foton över samtliga delsträckor visas i figur 8–17.  

Naturvårds-

arter 

- 

Värdeelement Lekgrop (öring) - enstaka, lekgrus (öring) – sparsamt, sten - enstaka 

Värde- 

strukturer 

Beskuggning - sparsamt, aktivt svämplan - sparsamt 

Karta och foto Figur 7-17 
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Figur 7. Objekt 1, Bojarbäcken med markerade delstäckor som beskrivs på sida 14. 
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Figur 8. Objekt 1, Bojarbäcken delsträcka 1. Bojarkilen med bladvass. 

Figur 9. Objekt 1, Bojarbäcken delsträcka 2. Dämningsrisk trumma under Kebalvägen. 
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Figur 10. Objekt 1, Bojarbäcken. Avslutning på delsträcka 2, trumma under väg till parkering. 

Figur 11. Objekt 1, Bojarbäcken. Delsträcka 3. 
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Figur 12. Objekt 1, Bojarbäcken. Delsträcka 4. Del av dammsystem med igenväxning av bladvass 

och kaveldun. 

Figur 13. Objekt 1, Bojarbäcken. Delsträcka 5. Klibbalar ger god beskuggning av bäckfåran. 
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Figur 14. Objekt 1, Bojarbäcken. Delsträcka 5. Översvämningsytor finns vid bäckfåran. 

Figur 15. Objekt 1, Bojarbäcken. Delsträcka 5. Avslut på delsträckan vid trumman.. 
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Figur 16. Objekt 1, Bojarbäcken. Delsträcka 6,. Öringlekgrop. 

Figur 17. Objekt 1, Bojarbäcken. Delsträcka 6, djupt nedskuren med vertikala brinkar. 
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2 
Naturtyp:  Småvatten Areal:  1 ha 

Biotop: Damm Formellt skydd: nej 

Naturvärdes-

klass 

Klass 4 

Visst biotopvärde genom öppet vatten som skapar en variation i land-

skapet. 

Beskrivning Anlagd damm med genomflöde av bäck. Dammen till 80 % igenvuxen med i 

huvudsak bladvass samt inslag av bredkaveldun. Igenväxningen tyder på 

stor tillförsel av övergödande ämnen. Dammen kan ha potential för groddjur 

och insekter, men en inventering under rätt årstid behöver göras för att fast-

ställa detta. Dammen kan utgöra biotop för hasselsnok, groddjur, insekter 

och fåglar.  

Naturvårds-

arter 

- 

Värdeelement Vattenförekomst 

Värde- 

strukturer 

- 
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3 
Naturtyp:  Småvatten Areal:  0,8 ha 

Biotop: Dammar Formellt skydd: nej 

Naturvärdes-

klass 

Klass 4 - Visst biotopvärde genom vattenförekomst som skapar en va-

riation i landskapet. 

Beskrivning Liten anlagd damm med genomflöde av bäck. Dammen till 90 % igenvuxen 

med i huvudsak bladvass samt inslag av bredkaveldun. Igenväxningen ty-

der på stor tillförsel av övergödande ämnen. Dammen kan ha potential för 

groddjur och insekter, men en inventering under rätt årstid behöver göras 

för att fastställa detta. Dammen kan utgöra biotop för hasselsnok, groddjur, 

insekter och fåglar. 

Naturvårdsart - 

Värdeelement Vatten 

Värdestruktur -
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4 
Naturtyp:  Småvatten Areal:  0,1 ha 

Biotop: Dammar Formellt skydd: nej 

Naturvärdes-klass Klass 4 - Visst biotopvärde genom vattenförekomst som skapar en 

variation i landskapet. 

Beskrivning Liten anlagd damm med genomflöde av bäck. Dammen till 90 % igen-

vuxen med i huvudsak bladvass samt inslag av bredkaveldun. Igenväx-

ningen tyder på stor tillförsel av övergödande ämnen. Dammen kan ha 

potential för groddjur och insekter, men en inventering under rätt årstid 

behöver göras för att fastställa detta. Dammen kan utgöra viktig för has-

selsnok, groddjur, insekter och fåglar. 

Naturvårdsart - 

Värdeelement Vattenförekomst 

Värdestruktur -
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5 
Naturtyp: Skog och träd Areal:  0,2 ha 

Biotop: Lövskogsbryn Formellt skydd: nej 

Naturvärdes-

klass 

Klass 3 

Enstakagrova träd i solbelyst läge, sälg och enstaka död ved ger tillsam-

mans ett visst biotopvärde. 

Beskrivning Ett mindre lövskogsbryn med gamla till medelålders träd i bäckens närhet. Spår 

efter deponin i marken med enstaka stora håligheter och rester av fyllnadsmas-

sor. Här växer framförallt gammal grov sälg, enstaka klibbal, en grov pil, grova 

björkar och aspar med en stamdiameter på ca 44 cm. I norra delen av objektet 

finns en gammal flerstammig sälg med en stamdiameter på ca 64 cm. I mark-

skiktet växer bl a. hallon, kärrtistel och sly av sälg. Bojarbäcken och en damm 

ligger precis öster om skogsbrynet (objekt 3). 

Naturvårds-

arter 

- 

Värdeelement Död ved – sparsamt, Vårblommande träd – talrikt, 

Värde- 

strukturer 

Trädslagsblandning – måttligt utvecklat. Olikåldrighet – måttligt utvecklat; 

Gläntor – välutvecklat, Skrymslen – välutvecklat 
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6 
Naturtyp:  Skog och träd Areal:  0,56 ha 

Biotop: Sekundär lövskog Formellt skydd: nej 

Naturvärdes-

klass 

Klass 3 

Visst artvärde med signalart och talrikt med mossor samt visst biotop-

värde med fuktig lövskog, grov asp och sälg samt död ved. 

 

 

 

Fuktig lövskog med genomkorsande bäck nedanför bergets nordvästsida. 

Grova träd och gott om liggande död ved i olika nedbrytningsstadier. Här 

växer framförallt asp, sälg och enstaka vårtbjörk. Gynnsamt klimat och sub-

strat för mossor som växer på berget och på träden. Här växer bl. a. mos-

sorna skuggsprötmossa, vågig praktmossa, fällmossa, bräkenmossa, skugg-

stjärnmossa, björnmossa, mussvansmossa och cypressfläta. På träden finns 

även bl.a. slånlav, skrynkellav och glänsande sköldlav. Mellan lövskogen och 

bäcken finns ett öppet område med framförallt högörtsvegetation. Längs 

med bäcken växer grova klibbalar med en stamdiameter på ca 50 cm. I ob-

jektets nordöstra del växer även sly av ask, vildapel, slån och hallon. Områ-

det utgör en fin biotop för fåglar. 

Naturvårds-

arter 

Skuggsprötmossa (Eurhynchium striatum) – flera (S) 

Fällmossa (Antitrichia curtipendula)– flera (S) 

 

Värdeelement Död ved – rikligt. Sten och block – enstaka. Vattendrag – enstaka. Bärande 

buskar och träd – enstaka. Lodyta – enstaka; Grov klibbal – flera; 

Värde- 

strukturer 

Trädslagsblandning – måttligt utvecklat; Olikåldrighet – måttligt utvecklat; 

Gläntor – välutvecklat 
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7 
Naturtyp:  Skog och träd Areal:  0,73 ha 

Biotop: Sekundär lövskog Formellt skydd: nej 

Naturvärdes-

klass 

Klass 2 – Preliminär bedömning 

Påtagligt artväde med signalart och trolig förekomst av hasselsnok samt 

påtagligt biotopvärde med fuktig lövskog, grov asp och sälg samt död ved. 

Beskrivning Lövskog med äldre-medelålders grova träd av sälg, asp, enstaka björk, ek och 

tall som ansluter till delvis svagt sluttande och delvis brant berg. Objektet har 

rikligt med både liggande och stående död ved. Öster om objektet finns en 

översilningsmark med högörtsvegetation och bladvass samt ytvatten från de-

ponin. Träd som står med rötterna i det blötaste området har svårt att klara sig. 

I norra delen av objektet finns hagtorn och grova klibbalar. Objektet har talrikt 

med mossor på träd och på bergssluttningen, bl. a cypressfläta, raggmossa och 

guldlocksmossa. Även lavar växer på träden som slånlav och bägarlav. Objektet 

utgör en fin biotop för fåglar. Talrikt med gärdsmyg vid inventeringstillfället. 

De östra delarna av objektet samt ett större område utanför objektet utgör tro-

ligt habitat och spridningskorridor för hasselsnok. Centralt i objektet finns bl. a 

en lämplig övervintringsplats i form av en raserad stenmur alt. stenröse (se 

foto nedan samt figur 6 och 18)).  

Koordinater stenröse: 102694,9719  6537960,55 

Naturvårds-ar-

ter 

Hasselsnok (Coronella austriaca) - ASF bilaga 1 

Guldlocksmossa (Homalothecium sericeum) – enstaka (S) 

Värdeelement Död ved – rikligt. Sten och block – flera. Bärande buskar och träd – enstaka; 

Stenröse – enstaka;  

Värde- 

strukturer 

Trädslagsblandning – måttligt utvecklat; Olikåldrighet – måttligt utvecklat; 

Gläntor – måttligt utvecklat 
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8
Naturtyp:  Skog och träd Areal:  98 m2 

Biotop: Ekbryn Formellt skydd: nej 

Naturvärdes-

klass 

Klass 3 

Grova ekar i söderläge, på vilka det växer talrikt med lavar, skapar ett 

påtagligt biotopvärde och ett visst artvärde vilket ger platsen ett på-

tagligt naturvärde.  

Beskrivning Fem grova ekar i söderläge vid foten av berget och nära skolbyggnaden. De 

grövsta ekarna har en stamdiameter av 64 och 60 cm. Trädens bark har tal-

rikt med lavar och mossor som slånlav, blågrå mjöllav, blemlav, asplav, 

finlav, skrynkellav, glänsande sköldlav, mjölig brosklav, vägglav, klubb-

sköldlav, brun kantlav och hättemossor. Epifytfloran är rikare på dessa träd 

än på flertalet träd i närområdet vilket ger området ett visst artvärde ge-

nom förhöjd artrikedom av epifyter.  

Naturvårds- 

arter 

- 

Värdeelement Äldre grova träd – flera 

Värde- 

strukturer 

Grov bark – måttligt utvecklat. 
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9 
Naturtyp:  Skog och träd Areal:  0,11 ha 

Biotop: Lövskogsbryn Formellt skydd: nej 

Naturvärdes-klass Klass 3 

Hotad art (skogsalm), enstaka grova solbelysta träd samt sälg ger ett påtagligt 

naturvärde. 

Beskrivning Ett 10-tal värdefulla träd på ömse sidor om GC-bana. Ung – medelålders alm och sälg 

på västra sidan samt två stora grova almar och en sälg på östra sidan. En del lavar och 

mossor noterades på de grova solbelysta almarna bl a hättemossa sp, vägglav, blemlav, 

glänsande sköldlav, asplav, finlav, skrynkellav och mjölig brosklav. 

Koordinater grov alm: 

102694,2013  6537600,812 

102694,9052  6537607,067 

Naturvårdsarter Skogsalm (Umus glabra) – enstaka (CR) 

Värdeelement Sälg (blommar tidigt på våren) – enstaka. Ädellövträd - flera. 

Värde- 

strukturer 

Grov bark – måttligt utvecklad. 
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10 
Naturtyp:  Skog och träd Areal:  0,35 ha 

Biotop: Aspskog Formellt skydd: nej 

Naturvärdes-

klass 

Klass 3 

Påtagligt biotopvärde med död ved, hålträd, sten och bergsmiljöer, talrikt 

med asp och sälg samt talrikt med kryptogamer ger ett påtagligt natur-

värde. 

Beskrivning Gles aspskog vid kanten av berget. Inslag av grov björk och sälg. Talrikt med 

hålträd, lågor och torrakor av framförallt sälg och asp. I den södra delen av ob-

jektet mot berget finns talrikt med enbuskar samt  en ca 6 m lång stenmur i det 

sydvästra hörnet. Markskiktet ät trivialt med gräs och skott från lövträd. Träds-

vampar och kläckhål från skalbaggar är tämligen vanliga. Här finns talrikt med 

mossor på träd och berg som t ex cypressfläta, skogspraktmossa, brännmossa 

och säckmossa. Flera av aspstammarna har påväxt av den mörka mossan hjälm-

frullania. Lavar som glänsande sköldlav, blemlav och bägarlav finns även på trä-

den. Trädsvampar i objektet är honungsskivling, mindre aspticka, eldticka och 

zonticka, I norra delen vid foten av berget finns en översvämningsyta med stå-

ende vatten. Vackra originella bergsformationer med smala passager och run-

dande överhäng finns på några ställen bl. a. vid Kebalvägen (se foto).  

Naturvårdsarter - 

Värdeelement Död ved – rikligt. Sten och block – flera. Bärande buskar och träd – enstaka.  

Lodytor - flera. Vattensamling - enstaka. 

Värde- 

strukturer 

Trädslagsblandning – måttligt utvecklat. Olikåldrighet – måttligt utvecklat. 

Gläntor – välutvecklat. 



30 (43) 

11 
Naturtyp:  Berg Areal:  1,22 ha 

Biotop: Hällmark Formellt skydd: nej 

Naturvärdes-

klass 

Klass 3 

Preliminär bedömning 

Fin miljö för hasselsnok samt insekter. Solvarma klipphällar och ljung 

som nektarresurs ger ett påtagligt naturvärde. 

Beskrivning Hällmark på höjdrygg med främst tall samt stora ytor med berg i dagen. Områ-

det är rikt på ljung, gulvit och grå renlav, samt inslag av islandslav och veketåg. 

Fina miljöer för bin och fjärilar genom solvarma klippor och större ljungbe-

stånd. Hällmarken utgör potentiellt habitat för hasselsnok. I den norra delen av 

objektet finns bl. a ett klippblock som är lämpligt för övervintring (se figur 18). 

Centralt i objektet finns ett antal lite grövre tallar varvid en är ca 55 cm i stam-

diameter . Förutom tall finns här även björk, rönn och nypon. I området finns 

ett klippblock som kan fungera som övervintringsplats för hasselsnok.  

Koordinater grov tall: 102692,9814  6537737,627 

Koordinater klippblock: 102733,4129  6537820,11 

Naturvårds- 

arter 

Hasselsnok (Coronella austriaca) - ASF bilaga 1 

Värdeelement Solvarma klipphällar – talrikt. Syd- och sydvästvända berghällar – talrikt. Sten 

och block – flera. Nektarresurser – talrikt. Gamla grova tallar – enstaka. 

Värde- 

strukturer 
Skrymslen – välutvecklat.  
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12 
Naturtyp:  Berg Areal:  0,34 ha 

Biotop: Hällmark Formellt skydd: nej 

Naturvärdes-

klass 

Klass 3 

Preliminär bedömning 

Fin miljö för hasselsnok samt insekter. Solvarma klipphällar och ljung 

som nektarresurs ger ett påtagligt naturvärde. 

Beskrivning Hällmark på höjdrygg med tall, en, björk och rönn samt ytor med berg i da-

gen. Området är rikt på ljung, gulvit och grå renlav, samt inslag av is-

landslav. Fina miljöer för bin och fjärilar genom solvarma klippor och större 

ljungbestånd. Hällmarken utgör potentiellt habitat för hasselsnok som över-

vintringsmiljö (se figur 18).  

Naturvårds- 

arter 

Hasselsnok (Coronella austriaca) - ASF bilaga 1 

Värdeelement Solvarma klipphällar – flera. Syd- och sydvästvända berghällar – flera Sten 

och block – flera. Rika nektarresurser – talrikt.  

Värde- 

strukturer 

Skrymslen – välutvecklat. 
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13 (B) 
Naturtyp:  Skog och träd Längd:  70 m 

Biotop: Lindallé Formellt skydd: Generellt biotopskydd 

Naturvärdes-

klass 

Klass 4 

Ädellövträd med blommor rika på nektar samt alléns värde som sprid-

ningsstråk och livsmiljö ger området ett visst naturvärde. 

Beskrivning Nio lindar längs med Kebalvägen och skolområdet. Det finns en lucka mellan 

lind 6 och 7. Lindarna har en stamdiameter på ca 20–40 cm. 

Naturvårds-

arter 

- 

Värdeelement Blommande ädellövträd – flera  

Värde- 

strukturer 

Ledstruktur – enstaka;  

Formellt 

skydd 

Generellt biotopskydd (B figur 6) 

Foto Saknas 

14 (A) 
Naturtyp:  Skog och träd Längd:  70 m 

Biotop: Lindallé Formellt skydd: Generellt biotopskydd 

Naturvärdes-

klass 

Klass 4 

Ädellövträd med blommor rika på nektar samt alléns värde som sprid-

ningsstråk och livsmiljö ger området ett visst naturvärde. 

Beskrivning Nio lindar längs med infartsgata och parkering till skolan. Lindarna har en stam-

diameter på ca 20–30 cm. 

Naturvårds-

arter 

- 

Värdeelement Blommande ädellövträd – flera  

Värde- 

strukturer 

Ledstruktur – enstaka;  

Formellt 

skydd 

Generellt biotopskydd (A figur 6). 

Foto Saknas 
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4.2 Habitatutredning sandödla och hasselsnok 

4.2.1 Hasselsnok 

Området karakteriseras till stor del av områden med hällmark med inslag av 

block i olika grad. Den dominerande växtlighet på de bergiga områdena är 

ljung, en och olika arter av gräs och mossa. Detta i kombination med spridda 

stenblock, vilka kan fungera som övervintringsplatser, samt områden med 

flata stenar som värms upp snabbt av solstrålning, gör området lämpligt för 

hasselsnok (figur 18). Den rika förekomsten av gammal ljung är också ett 

tecken på att miljön har en lång kontinuitet vilket gynnar hasselsnok. 

Sannolikheten att hasselsnok kan påträffas i området är relativt god eftersom 

habitatnätverksanalysen visar habitat i angränsande områden (Strömstad 

kommun 2019). Brynmiljöer och skyddande partier av lövträd och buskar 

skapar spridningsstråk mellan dessa områden (figur 18). Bojarbäcken som 

rinner genom inventeringsområdet och förekomsten av död ved i olika stadier 

av nedbrytning, tyder på ett relativt rikt område där evertebrater bidrar till 

föda åt gnagare och reptiler som kopparödla och skogsödla. Dessa kräldjur ut-

gör i sin tur lämplig föda åt hasselsnok.  

4.2.2 Sandödla 

Sannolikheten för att det inom området kan finnas sandödla är låg eftersom 
området helt saknar södervända sandytor, vilka i regel är en nyckelstruktur 
för arten.  

Bilvägar och den betydande mänskliga aktiviteten i området, bedöms som ne-

gativ i sammanhanget eftersom både hasselsnok och sandödla är arter som är 

relativt känsliga för störningar. 
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Figur 18. Karta med områden för eventuella habitat och spridningsstråk för hasselsnok.
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4.3 Bojarbäcken och dammar. 

4.3.1 Bedömning av tillkommande dagvattens påverkan på 
naturvärden i bäcken. 

I det utkast till dagvattenutredning (ÅF 2018-03-20) som fungerat som un-

derlag till denna utredning, anges en ökning av vattenföringen. Detta som en 

följd av en ökad dagvattenhantering inklusive en klimatfaktor som uppgår till 

30 liter/sekund motsvarande 1% ökning samt 800 l/sek vid 100-årsregn som 

motsvarar 25 % ökning. I det fall havsnivåhöjningen inte ingår i beräkningen 

bör denna faktor beaktas för eventuell dämningseffekt för trumman under 

Kebalvägen (figur 7, delsträcka 2).  

Den beskrivna ökade näringsbelastningen till följd av ökad dagvattentillförsel 

bedöms inte påverka Bojarbäckens naturvärden negativt (ÅF 2018). Detta 

mot bakgrund av att ökningen av dagvatten är mycket liten. 

Av rapporten ”Årsrapport Grandalen 2018” (Ramböll 2019) sidan 19 framgår 

att viss avrinning från Grandalens avslutade deponi sker till Bojarbäcken.  

Vattenkvalitetsmätningar samt vegetationen av bladvass längs med detta dif-

fusa ytvattenflöde visar på förhöjd näringsbelastning. För att undvika ytterli-

gare påförd näring till Bojarbäcken bör ytvattenflödet från deponin inte be-

lasta Bojarbäcken i framtiden. En åtgärd vid deponin där vattenflödet överförs 

till annat flöde än till Bojarbäcken behöver därför genomföras.  

En ökad andel hårdgjord yta kommer att påverka vattenregimen i vattendra-

get genom hastigare flödesförändringar. Avhängigt var i Bojarbäcken den 

ökade mängden dagvatten tillförs kan detta påverka naturvärdena i bäcken. I 

det fall flödena ökar uppströms GC-banan som leder till Bojarskolan, kan på-

gående erosion öka med risk för att fåran faller samman.  

4.3.2 Förslag och riktlinjer för utformning av bäcken efter 
omgrävning 

Bojarbäcken uppströms GC-banan (figur 7, delsträcka 5–6) utgör reprodukt-

ionsområde för öring. Bojarbäcken nedströms GC-banan (figur 7, delsträcka 

1–4) utgör inte reproduktionsområde för öring. Delsträcka 1–4 utgör troligt-

vis definitivt vandringshinder för havsvandrande öring. Detta på grund av 

kraftig igenväxning av bladvass. Facit för hur Bojarbäcken bör utformas efter 

omgrävning finns på delsträcka 5 (se kapitel 4 objekt 1 och figur 13–15).  

Utformning av bäcken efter omgrävning bör omfatta: 

◆ vattendraget beskuggas med klibbal alternativt salix (se figur 13–15).

◆ botten förses (avhängigt av gradient) med isälvsmaterial av varierande stor-

lek; ju högre vattenhastighet desto grövre bottensubstrat (se figur 16).
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◆ vattendragsbrinkarna ges en flack lutning i syfte att skapa översvämmnings-

ytor (se figur 14).

Under förutsättning att ovanstående principer för utformning följs, kan de för-

slag som presenterats i Planbeskrivningen (Strömstad kommun 2018) och i 

Projekterings-PM geoteknik följas (Bohusgeo 2019). 

I den mån dammarna skall finnas kvar skall öppna fåror fria från igenväxning 

upprätthållas genom årlig skötsel. I det fall dammarna försetts med botten-

substrat för öringreproduktion bör de öppna fårorna läggas i läge där dessa 

bottensubstrat finns.  

4.3.3 Skötsel av dammar och bäck 

Av utkast till dagvattenutredning framgår att de anlagda dammarna har an-

lagts i flera syften (ÅF 2018). Syftet har dels varit att fånga näringsämnen och 

föroreningar som kväve, fosfor och metaller och dels för att öka naturvärdena 

i området inklusive Bojarbäcken. Av presenterade vattenkvalitetsmätningar i 

utkast till dagvattenutredningen (ÅF 2018) framgår att dammarna inte bidra-

git nämnvärt till att förbättra vattenkvaliteten i Bojarbäcken.  

Avhängigt dammarnas ursprungliga faktiska syfte och utformning krävs att 

eventuell beskriven skötsel och underhåll utförs i enlighet med upprättad 

skötselplan. I det fall syftet med dammarna skall ändras, följer att skötsel- 

planerna uppdateras och efterföljs.  

Vid inventeringstillfället framgick även att dammarna i nuvarande skick sna-

rare försämrar Bojarbäckens naturvärden genom att de utgör vandringshin-

der för fisk. I vilken mån de anlagda dammarna bidragit till att öka naturvär-

den i övrigt i området kan inte bedömas eftersom föreliggande inventering ge-

nomfördes vid sådan årstid att groddjur, fåglar, insekter och kärlväxter inte 

har kunnat inventeras fullt ut. 

Om de anlagda dammar skall vara kvar bör skötseln syfta till att hålla vatten-

speglarna öppna genom att: 

◆ röja bladvass och kaveldun under den tid på året då de innehåller mest nä-

ringsämnen, förslagsvis under sommaren

◆ återkommande tömma hela eller delar av dammarna på det sediment som

avsatts

För att förhindra fortsatt igenväxningen i befintliga dammanläggningar och i 

de nedre delarna av vattendraget och mynningsområdet krävs långsiktiga åta-

ganden. Skötselåtgärderna kan anpassas allteftersom trädridån/beskugg-

ningen ökar. Mer skugga ger magrare vegetation i dammarna och längs med 

bäckfåran. 
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Den kraftiga igenväxningen i Bojarkilen utgör även den ett partiellt hinder för 

vandrande fisk. Därför bör skötseln även omfatta att hålla en öppen fåra fri 

från igenväxning nedströms trumman under Kebalvägen dvs delsträcka 1 (fi-

gur 7). 
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5 Konsekvenser och skydds- 
åtgärder 

Planförslaget påverkar delar av naturvärdesobjekt 1, 2, 7, 8 och 10 (figur 19). 

Figur 19. Naturvärden och planförslaget för detaljplan Strömstad 3:13 m fl, Bojarskolan. 
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I uppdraget har en uppgift varit att göra en analys av om värden tas i anspråk 

söder om Bojarskolan samt ge rekommendationer angående om eventuella 

värden kan sparas och integreras i skolmiljön. En annan uppgift har varit att 

göra en analys av om planförslaget påverkar troliga hasselsnokshabitat samt 

ge kompensatoriska åtgärdsförslag.  

5.1 Konsekvenser av Bojarskolans expansion 
Naturområdet söder om Bojarskolan är till viss del naturvärdesklassat. De 

övre delarna mot berget har påtagliga naturvärden (objekt 10, figur 19) ge-

nom fina bergsstrukturer, medelålders asp och sälg, talrikt med mossor och 

trädsvampar samt talrikt med hålträd och död ved. Genomförs planförslaget 

kommer mest troligt naturvärdena att kunna finnas kvar och integreras i sko-

lan med skolområde och skolgård söderut (Strömstad kommun 2018). Det 

finns ett förslag om att förlägga en byggnad söder om skolan men enligt plan-

förslaget ska detta beröra de markområde som inte är naturvärdesklassat 

närmast Kebalvägen..Detta område består av yngre asp samt en öppen yta 

med högörtsvegetation. Bergsskärningen närmast Kebalvägen kommer inte 

att tas i anspråk av planförslaget. 

Förslag på skyddsåtgärder inom objekt 10 omfattar följande: 

◆ spara död ved, liggande och stående samt hålträd. Ved som kommer i kon-

flikt med planförslaget kan flyttas till annat närliggande område eller till de-

lar inom område 10 som ej påverkas. Död ved är viktigt för insekter, mossor,

rötsvampar, lavar och andra djur som lever av dessa som bl. a vissa fågelar-

ter som lever av insekter knutna till död ved.

◆ Spara medelålders och grov asp och sälg. Sälg är ett viktigt trädslag för

många trädsvampar och lavar som lever på sälgen. Men främst är det säl-

gens blommor som är viktiga på våren då pollen och nektar blir föda åt bin

och humlor. Aspen kan vara värd för en mångfald av andra arter och är där-

för ett viktigt trädslag att bevara. Bl. a är trädslaget mjukt och kan hackas ut

av olika hackspetter. Håligheter gynnar därefter bl. a hålhäckande mesar.

◆ Bevara stenmuren i det sydvästra hörnet av objektet. Stenmurar skapar livs-

miljöer för mossor och lavar samt skrymslen och boplatser åt mindre dägg-

djur och kräldjur.
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5.2 Konsekvenser för hasselsnok 
Planförslaget påverkar hasselsnokshabitaten framförallt i den norra delen av 

inventeringsområdet där Hällestrandsvägen byggs om till bilväg och dras ge-

nom naturmark (figur 20). Bilvägen påverkar även delar av naturvärdesobjekt 

7 (se figur 19).  

Både habitatet med övervintringsplats och spridningsstråket norrut påverkas 

negativt. Vid en utbyggnad av vägen blir den tillgängliga ytan för hasselsnoken 

mindre vilket kommer tvinga ormarna att ge sig ut på vandringar. Deras habi-

tat skärs av och kan leda till att de ger sig ut i vägbanan t ex för att söka lämp-

liga jaktmarker och övervintringsplatser. Ormar som måste korsa vägen kan 

bli trafikdödade.  

För att populationen som nu finns i området fortsättningsvis ska ha samma 

möjlighet att leva vidare bör kompensationsåtgärder för borttagna delar av 

hasselsnokshabitat genomföras. Följande förslag finns: 

◆ Kompensationsytor skapas. En sådan lösning bygger på att det finns andra

lämpliga områden i närheten som kan förbättras med utgångspunkt från

hasselsnokens behov och att ormarna kan förflytta sig till dessa områden

utan att drabbas av en ökad dödlighet under förflyttningen. Exempel på om-

råde är ljunghällmark/ljunghed som kan röjas från träd och enbuskar och där

stenrösen kan skapas.

◆ De utpekade hasselsnokshabitaten inom planområdet kan förstärkas med

viss röjning av beskuggande vegetation så att ljungen får en högre täcknings-

grad i kombination med klipphällar och stenar. Exemplevis kan en lika stor

yta (eller mer) som tas i anspråk för vägen också utgöra mått på hur stor yta

som ska förstärkas.

◆ Anläggande av övervintringsplatser som t ex stenrösen (ormhotell) och jakt-

marker som t ex ljunghedar eller öppna gräsmarker.

◆ Anläggande av krälddjurspassager under den nya bilvägen i kombination

med längsgående barriärer.
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Figur 20. Hasselsnokshabitat och planförslaget för detaljplan Strömstad 3:13 m fl, Bojarskolan. 
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KS § 91 Exploateringsavtal för Kaveldunet 1 m fl

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att godkänna förslag till exploateringsavtal avseende detaljplanen Kaveldunet 1 
m.fl.

Sammanfattning av ärendet
Ett planförslag föreligger avseende ny detaljplan för fastigheten Kaveldunet 1 m.fl. 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utbyggnad av kontorsbyggnaden på 
fastigheten Kaveldunet 1 där speditionsföretaget KGH Customs har 
kontorsverksamhet idag.

Förslag till exploateringsavtal föreligger som reglerar parternas ansvar för 
utförande och kostnader vid genomförandet av detaljplanen. 

Exploateringsavtalet reglerar att marköverlåtelse ska ske mellan parterna för att 
anpassa fastigheterna efter planförslaget. Vid genomförandet av detaljplanen 
avses ett markområde (utlagt som ”Kontor” enligt planförslag) om cirka 150 kvm 
överföras från fastigheten Strömstad 3:13 till fastigheten Kaveldunet 1.

Tekniska förvaltningen har inhämtat en värdering av oberoende värderingsman 
för att bestämma priset på området. Priset bestämdes i värderingen till 1 500 
kr/kvm med värdetidpunkt mars år 2020. 

Exploateringsavtalet reglerar också erforderlig flytt av befintlig VA-anläggning 
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att godkänna förslag till exploateringsavtal avseende detaljplanen Kaveldunet 1 
m.fl.

Beslutet skickas till
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-05-26

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2019-0587

KSau § 157 Exploateringsavtal för Kaveldunet 1 m fl

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna förslag till exploateringsavtal avseende detaljplanen Kaveldunet 1 
m.fl.

Sammanfattning av ärendet
Ett planförslag föreligger avseende ny detaljplan för fastigheten Kaveldunet 1 m.fl. 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utbyggnad av kontorsbyggnaden på 
fastigheten Kaveldunet 1 där speditionsföretaget KGH Customs har 
kontorsverksamhet idag.

Förslag till exploateringsavtal föreligger som reglerar parternas ansvar för 
utförande och kostnader vid genomförandet av detaljplanen. 

Exploateringsavtalet reglerar att marköverlåtelse ska ske mellan parterna för att 
anpassa fastigheterna efter planförslaget. Vid genomförandet av detaljplanen 
avses ett markområde (utlagt som ”Kontor” enligt planförslag) om cirka 150 kvm 
överföras från fastigheten Strömstad 3:13 till fastigheten Kaveldunet 1.

Tekniska förvaltningen har inhämtat en värdering av oberoende värderingsman 
för att bestämma priset på området. Priset bestämdes i värderingen till 1 500 
kr/kvm med värdetidpunkt mars år 2020. 

Exploateringsavtalet reglerar också erforderlig flytt av befintlig VA-anläggning 
samt omprövning av ledningsrätt vid genomförandet av detaljplanen. 

Ingen säkerhet behöver ställas till kommunen av exploatören med anledning av 
exploateringsavtalet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av mark- och exploateringsingenjör Mattias Sahlberg, daterad 
2020-04-24.
Förslag till exploateringsavtal med tillhörande bilagor
Tekniska nämndens beslut 2020-05-19 § 57

Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna förslag till exploateringsavtal avseende detaljplanen Kaveldunet 1 
m.fl.

att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att 
underteckna exploateringsavtalet.

 



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-05-26

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

Beslutet skickas till
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2020-05-19

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-191 60
Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

TN/2020-0224

TN § 57 Kaveldunet 1 (detaljplan) - förslag till 
exploateringsavtal

Tekniska nämndens beslut
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag till exploateringsavtal 
avseende detaljplanen Kaveldunet 1 m.fl.

att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att 
underteckna exploateringsavtalet.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Ronnie Brorsson (S) i handläggningen i detta ärende.

Sammanfattning av ärendet
Ett planförslag föreligger avseende ny detaljplan för fastigheten Kaveldunet 1 m.fl. 
(antagandehandling), vilket avses behandlas av kommunfullmäktige.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utbyggnad av kontorsbyggnaden på 
fastigheten Kaveldunet 1 där speditionsföretaget KGH Customs har 
kontorsverksamhet idag.

Förslag till exploateringsavtal föreligger som reglerar parternas ansvar för 
utförande och kostnader vid genomförandet av detaljplanen, se bilagt förslag till 
exploateringsavtal. 

Exploateringsavtalet reglerar att marköverlåtelse ska ske mellan parterna för att 
anpassa fastigheterna efter planförslaget. Vid genomförandet av detaljplanen 
avses ett markområde (utlagt som ”Kontor” enligt planförslag) om cirka 150 kvm 
överföras från fastigheten Strömstad 3:13 till fastigheten Kaveldunet 1, 
orangemarkerat område (nr.3) på kartskiss nedan. Tekniska förvaltningen har 
inhämtat en värdering av oberoende värderingsman för att bestämma priset på 
området, priset bestämdes i värderingen till 1 500 kr/kvm med värdetidpunkt 
mars år 2020. 

Exploateringsavtalet reglerar också erforderlig flytt av befintlig VA-anläggning 
samt omprövning av ledningsrätt vid genomförandet av detaljplanen. 

Ingen säkerhet behöver ställas till kommunen av exploatören med anledning av 
exploateringsavtalet.



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2020-05-19

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-191 60
Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av mark- och exploateringsingenjör Mattias Sahlberg, 
daterad 2020-04-24.
Förslag till exploateringsavtal med tillhörande bilagor

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag till exploateringsavtal 
avseende detaljplanen Kaveldunet 1 m.fl.

att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att 
underteckna exploateringsavtalet.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Mark- och exploateringsingenjör Mattias Sahlberg
Akten



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Tekniska förvaltningen 2020-05-11 Ärende: TN/2020-0224
Mark- och exploateringsavdelningen

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: tn@stromstad.se Telefon: 0526-191 60 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Prästängsvägen 30 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Tekniska nämnden

Kaveldunet 1 – Förslag till exploateringsavtal 

Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämndens arbetsutskott föreslå tekniska 
nämnden besluta

Att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag till exploateringsavtal 
avseende detaljplanen Kaveldunet 1 m.fl.

Att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att 
underteckna exploateringsavtalet.

Sammanfattning av ärendet
Ett planförslag föreligger avseende ny detaljplan för fastigheten Kaveldunet 1 m.fl. 
(antagandehandling), vilket avses behandlas av kommunfullmäktige.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utbyggnad av kontorsbyggnaden på 
fastigheten Kaveldunet 1 där speditionsföretaget KGH Customs har 
kontorsverksamhet idag.

Förslag till exploateringsavtal föreligger som reglerar parternas ansvar för 
utförande och kostnader vid genomförandet av detaljplanen, se bilagt förslag till 
exploateringsavtal. 

Exploateringsavtalet reglerar att marköverlåtelse ska ske mellan parterna för att 
anpassa fastigheterna efter planförslaget. Vid genomförandet av detaljplanen 
avses ett markområde (utlagt som ”Kontor” enligt planförslag) om cirka 150 kvm 
överföras från fastigheten Strömstad 3:13 till fastigheten Kaveldunet 1, 
orangemarkerat område (nr.3) på kartskiss nedan. Tekniska förvaltningen har 
inhämtat en värdering av oberoende värderingsman för att bestämma priset på 
området, priset bestämdes i värderingen till 1500 kr/kvm med värdetidpunkt 
mars/april år 2020. 

Exploateringsavtalet reglerar också erforderlig flytt av befintlig VA-anläggning 
samt omprövning av ledningsrätt vid genomförandet av detaljplanen. 

Ingen säkerhet behöver ställas till kommunen av exploatören med anledning av 
exploateringsavtalet.



2 (2)

2020-05-11 Ärende: TN/2020-0224

Barnperspektiv, folkhälsoperspektiv och miljöperspektiv
Tekniska förvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån dessa 
perspektiv.

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc)
Exploateringsavtalet innebär att kommunen erhåller en ersättning om ca 225 000 
kr (1 500 kr/kvm) för att kommunen säljer del av fastigheten Strömstad 3:13 till 
exploatören.

Juridiskt perspektiv
Förvaltningens förslag är förenligt med gällande rätt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av mark- och exploateringsingenjör Mattias Sahlberg, 
daterad 2020-05-11.
Förslag till exploateringsavtal med tillhörande bilagor

Mattias Sahlberg
mark- och exploateringsingenjör
0526-196 39
mattias.sahlberg@stromstad.se

 Roland Kindslätt
 förvaltningschef
 0526-191 70
 roland.kindslatt@stromstad.se

Beslutet skickas till
mattias.sahlberg@stromstad.se

mailto:mattias.sahlberg@stromstad.se


STRÖMSTADS 
KOMMUN 

■ 
Dnr: TN/2020-0224 

Exploateringsavtal 
för detaljplan Kaveldunet 1 m.fl. i Strömstad kommun 

§ 1 Parter 

Strömstad kommun genom dess tekniska nämnd (org.nr. 212000-1405), 452 80 
Strömstad, nedan kallad Kommunen. 

Centralen Lilla Edet AB (org. nr. 556799-4875) Klockaregatan 2,452 30 Strömstad, 
som ägare av fastigheten Kaveldunet 1 nedan kallad Exploatören. 

§ 1.1 Detaljplan 

Till grund för detta Exploateringsavtal ligger förslag till detaljplan för Kaveldunet 1 
m.fl. i form av plankarta med planbestämmelser (antagandehandling), nedan kallad 
Detaljplanen, bilaga 1, daterad 2020-03-12. 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utbyggnad av kontorsbyggnaden på 
fastigheten Kaveldunet 1 där speditionsföretaget KGH Customs har 
kontorsverksamhet idag. 

Till Detaljplanen hör plankarta, planbeskrivning och fastighetsförteckning samt 
följande utredning: 

• Geoteknisk undersökning upprättad av GF Konsult, daterad 2002-02-07 

Exploatören har tagit del av ovan nämnda utredning och övriga till Detaljplanen 
hörande dokument. 

§ 1.2 Plankostnader 

Exploatören ska stå kostnaderna för framtagandet av detaljplanen med tillhörande 
utredningar i enlighet med upprättat planavtal, daterat 2019-11-20. 

§ 1.3 Exploateringsavtalets syfte 

Detta exploateringsavtal träffas i syfte att reglera parternas ansvar för utförande och 
kostnader vid genomförandet av Detaljplanen. 

§ 1.4 Exploateringsavtalets giltighet 

Detta exploateringsavtal är för sin giltighet beroende av 

• dels att det godkänns genom beslut av Kommunfullmäktige i Strömstads 
kommun senast 2020-12-31, vilket vinner laga kraft. 

.. 



STRÖMSTADS 
KOMMUN 

Il Dnr: TN/2020-0224 

• dels att Detaljplanen antas genom beslut av Kommunfullmäktige i Strömstads 
kommun senast 2020-12-31, vilket vinner laga kraft. 

Om någon av dessa giltighetsförutsättningar inte uppfylls är detta avtal förfallet i alla 
delar, varvid vardera parten står för sina egna kostnader. Kommunen är inte skyldig att 
ersätta Exploatören för några utredningskostnader eller andra kostnader för utfört 
arbete, utebliven vinst eller i övrigt med anledning av detta exploateringsavtal. 

§ 2 Marköverlåtelser och lantmäteriförrättningar 

§ 2.1 Marköverlåtelser mellan Kommunen och Exploatören 

Kommunen överlåter kvartersmark till Exploatören 
Kommunen överlåter den del av fastigheten Strömstad 3: 13 inom Detaljplanen som 
utgör kvartersmark, "Kontor", till Exploatören. Området som är orangemarkerat (nr. 
3) på kartskiss nedan ska överföras till fastigheten Kaveldunet 1. 

Som ersättning för överlåtelsen ska Exploatören betala 1500 kronor/kvadratmeter. 
Ersättning erläggs senast 30 dagar efter att fastighetsbildning vunnit laga kraft. 

Preliminär areal för respektive markområde: 
1: ca 920 kvm 
2: ca 240 kvm 
3: ca 150 kvm 
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STRÖMSTADS 
KOMMUN 

Il 
Övriga fastighetsregleringar 

Dnr: TN/2020-0224 

Exploatören har upprättat en separat överenskommelse om fastighetsreglering med 
ägare av fastigheten Tången 3 för att överföra del av fastigheten Tången 3, 
blåmarkerat område (nr. 1) på kartskiss ovan, till fastigheten Kaveldunet 1. 

Kommunen har upprättat en separat överenskommelse om fastighetsreglering med 
nuvarande ägare av fastigheten Tången 3 för att överföra de delar inom fastigheten 
Tången 3 som i befintlig detaljplan utgör allmän plats ( område nr. 2 på kartskiss ovan) 
till fastigheten Strömstad 3: 13, se bilaga 2. 

§ 2.2 Fastighetsbildning 

Kommunen ansöker om och Exploatören bekostar erforderlig fastighetsbildning enligt 
§ 2.1. 

§ 2.3 Tillträde och nyttjanderätt 

Tillträde enligt § 2.1 sker när fastighetsbildningsbeslutet vunnit laga kraft. Betalning 
sker senast 30 dagar efter tillträdesdagen. 

§ 3 ALLMÄNNA ANLÄGGNINGAR 

§ 3.1 Allmänna, kommunala VA-anläggningar 

Kommunen, i egenskap av huvudman för det kommunala VA-nätet, ansvarar för att 
vatten- spillvatten- och dagvattenledningar finns tillgängliga för anslutning vid 
fastighetsgräns. 

Om det bildas fler fastigheter inom exploateringsområdet eller om det på annat sätt 
uppstår behov av ytterligare förbindelsepunkt ska Exploatören erlägga 
anslutningsavgifter enligt gällande taxa vid tidpunkten för anvisning av 
förbindelsepunkt. 

Vid genomförande av Detaljplanen ska erforderlig flytt av befintliga VA-ledningar 
och pumpstation inom berört område ske till ett nytt lämpligt läge i anslutning till 
området. Kommunen ansvarar för erforderlig flytt av VA-anläggningen och 
Exploatören står samtliga kostnader för flytten av VA-anläggningen. Kommunen 
fakturerar Exploatören löpande den faktiska kostnaden. 

Vid genomförande av Detaljplanen måste ledningsrätten omprövas. Kommunen 
upprättar ansökan om omprövning av ledningsrätten. Förrättningskostnaderna betalas 
av Exploatören som biträder ansökan genom undertecknande av detta avtal. 



STRÖMSTADS 
KOMMUN 

Il Dnr: TN/2020-0224 

§ 4 Utförande och bekostande av övriga anläggningar 

§ 4.1 Anläggningar inom kvartersmark 

Exploatören utför och bekostar utbyggnad och övriga åtgärder inom kvartersmark i 
enlighet med Detaljplanen. För åtgärder i anslutning till allmän plats ska projektering 
och återställande utföras i samråd med Kommunen. 

Exploatören ska utföra och bekosta de åtgärder som kan komma att krävas för 
dagvattenhanteringen inom kvartersmark för att säkerställa att miljökvalitetsnormer 
för vatten inte försämras. Detta kan ske genom exempelvis anläggandet av 
filterkasetter för rening av dagvattnet. 

§ 4.2 Gatukostnader 

Inga gatukostnader ska betalas av Exploatören med anledning av Detaljplanen. 

§ 5 Villkor under byggtiden/genomförande 

§ 5.1 Markföroreningar 

Exploatören ansvarar för eventuella kompletterande markmiljöutredningar samt har 
kostnadsansvaret för sanering av de markföroreningar som erfordras för genomförande 
av Detaljplanen. 

§ 5.2 Byggtrafik och störningar 

Byggtrafik till och från Exploateringsområdet ska ske så att störningarna begränsas i 
möjligaste mån. Exploatören ska särskilt redovisa trafikavstängningar och andra 
åtgärder som påverkar nyttjande av närliggande allmän plats. Hänsyn ska tas till säkra 
och funktionella allmänna gång- och cykelstråk, busshållplatser mm under byggtiden. 
Exploatören ansvarar för och bekostar upprättande av erforderliga 
trafikanordningsplaner samt säkerställer att dessa görs i god tid innan eventuell 
avstängning. 

§ 5.3 Grund- och markförhållanden 

Exploatören ombesörjer och bekostar de grundundersökningar som kan krävas för 
genomförandet av Detaljplanen inom kvartersmark. 

§ 5.4 Tillstånd 

Exploatören ombesörjer och bekostar de tillstånd som erfordras för exploateringens 
genomförande inom kvartersmark. 



STRÖMSTADS 
KOMMUN 

§ 6 Övrigt 

§ 6.1 Information, marknadsföring 

Dnr: TN/2020-0224 

Exploatören förbinder sig att utan kostnad för Kommunen kontinuerligt informera 
allmänheten med skyltar om pågående byggnadsarbeten och andra arbeten som har 
samband med genomförandet av Detaljplanen. 

§ 6.2 överlåtelse av detta avtal 

Detta exploateringsavtal får inte vare sig helt eller delvis överlåtas på annan utan 
skriftligt godkännande av Kommunen. Oaktat överlåtelseförbudet äger Exploatören 
rätt att överlåta avtalet på ett av Exploatören helägt dotterbolag. 

Om Exploatören helt eller delvis säljer sin fastighet ska köparen informeras om detta 
exploateringsavtal och ett förbehåll ska tas in i köpekontraktet om att 
exploateringsavtal ska gälla även mot köparen. 

§ 6.3 Tvist 

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



STRÖMSTADS 
KOMMUN 

Signaturer 

Dnr: TN/2020-0224 

Detta avtal har upprättats i tre likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt och 
ett exemplar översänds till Lantmäteriet vilket ombesörjs av Kommunen.

Ort och datum ��M��

För Strömstads kommun 

Kommunstyrelsens ordförande 
Kent Hansson 

<L- / / /2� �C)Ort och datum -���--r"'r-�� _____ /_ 5v_,<, __
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STRÖMSTADS 
KOMMUN 

Il 
Bilagor 

Dnr: TN/2020-0224 

Exploateringsavtalet utgörs av detta exploateringsavtal (detta dokument) samt följande 
bilagor: 

Bilaga 1 Plankarta för Detaljplanen 

Bilaga 2 Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering 

7 





 Bilaga 2 

1(2) 

ANSÖKAN OCH ÖVERENSKOMMELSE OM  
FASTIGHETSREGLERING 

§ 1 Ärende

Fastighetsreglering berörande fastigheten Tången 3 och fastigheten Strömstad 3:13 i 
Strömstads kommun.  

§ 2 Parter

Strömstadslokaler AB Tången 3 
Org.nr: 556430‐1025 
Västra Klevgatan 9A, 452 30, Strömstad 

Strömstads kommun genom dess tekniska nämnd    Strömstad 3:13 
Org.nr: 212000‐1405 
452 80 Strömstad 

§ 3 Fastighetsreglering

Syfte: 
Fastighetsregleringen sker för att överföra de delar inom fastigheten Tången 3 som i befintlig 
detaljplan utgör allmän plats, grönmarkerat område (nr. 2) på kartskiss nedan. 

Marköverföring: 
Ett markområde om cirka 240 kvm ska överföras från fastigheten Tången 3 till fastigheten 
Strömstad 3:13, grönmarkerat område (nr.2) på kartskiss nedan. 



 Bilaga 2 

2(2) 

§ 4 Ersättning

Ingen ersättning ska utgå för fastighetsregleringen.  

§ 5 Tillträde

Tillträde ska ske när förrättningen vunnit laga kraft. 

§ 6 Förrättningskostnader

Kostnaden för förrättningen ska betalas av ägare till fastigheten Tången 3, Strömstadslokaler 
AB. 

§ 7 Aktmottagare

Kopia på de slutliga förrättningshandlingarna (akten) ska skickas till:  

Strömstadslokaler AB 
Västra Klevgatan 9A, 452 30, Strömstad 

Strömstads kommun, tekniska förvaltningen 
tn.diarie@stromstad.se 

Undertecknade är överens om vad som avtalats ovan: 

……………………………………………
Ort och datum

……………………………………………………………….
För Strömstadslokaler AB 

……………………………………………………………….
Ort och datum 

………………………………………….......................  …………………………………………...................... 
Ordförande, tekniska nämnden, Ulf Gustafsson  Förvaltningschef, tekniska förv. Roland Kindslätt



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-05-27

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2019-0587

KS § 92 Kaveldunet 1 m fl - antagande av detaljplan

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att anta förslag till detaljplan för Kaveldunet 1 m fl, upprättat 2020-03-12, 
reviderat 2020-05-20.

Sammanfattning av ärendet
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av kontorsbyggnaden på 
fastigheten Kaveldunet 1 som idag huserar speditionsföretaget KGH Customs. 
Denna utbyggnad möjliggörs genom att nuvarande parkering bebyggs och genom 
att ytterligare kontor inreds i det före detta roddmagasinet på grannfastigheten 
Tången 3. Mellan fastigheterna löper en gångväg vars läge bibehålls.

Planförslaget har samråtts med berörda myndigheter och sakägare. Inga berörda 
sakägare har yttrat sig under vare sig samråd eller granskning och berörda 
myndigheter har i stort inte haft något att erinra mot förslaget. 

Länsstyrelsen och SGI har under planprocessen efterfrågat ytterligare underlag 
kring de geotekniska förhållandena i planområdet. Inför antagandet av 
detaljplanen har därför en geoteknisk undersökning tagits fram av Bohusgeo. 
Denna utredning har stämts av med Länsstyrelsen som har bedömt att den 
besvarar frågeställningarna på ett sådant sätt att det är lämpligt att anta 
detaljplanen.

Detaljplanens utformning förutsätter att verksamheten löser sitt parkeringsbehov 
genom parkeringsköp av kommunen. Tekniska förvaltningen arbetar med att ta 
fram en taxa för detta. Ett exploateringsavtal ska också upprättas mellan 
exploatören och kommunen för att reglera marköverlåtelse och kostnader för flytt 
av ledningar och pumpstation i och i anslutning till planområdet.

Beslutsunderlag
Förslag till detaljplan för Kaveldunet 1 m fl, upprättad 2020-03-12, reviderad 
2020-05-20
Undersökning av betydande miljöpåverkan daterad 2020-02-05
Granskningsutlåtande daterat 2020-05-08
Fastighetsförteckning daterad 2020-03-12
PM Geoteknik daterat 2020-05-05
Tjänsteskrivelse 2020-05-11 av planeringsarkitekt Jimmy Magnusson
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-05-20 § 150

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till detaljplan för Kaveldunet 1 m fl, upprättat 2020-03-12, 
reviderat 2020-05-20.



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-05-27

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

Förslag till beslut under sammanträdet
Mattias Gustafsson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-05-20

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2019-0587

KSau § 150 Kaveldunet 1 m fl - antagande av detaljplan

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till detaljplan för Kaveldunet 1 m fl, upprättat 2020-03-12, 
reviderat 2020-05-20.

Sammanfattning av ärendet
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av kontorsbyggnaden på 
fastigheten Kaveldunet 1 som idag huserar speditionsföretaget KGH Customs. 
Denna utbyggnad möjliggörs genom att nuvarande parkering bebyggs och genom 
att ytterligare kontor inreds i det före detta roddmagasinet på grannfastigheten 
Tången 3. Mellan fastigheterna löper en gångväg vars läge bibehålls.

Planförslaget har samråtts med berörda myndigheter och sakägare. Inga berörda 
sakägare har yttrat sig under vare sig samråd eller granskning och berörda 
myndigheter har i stort inte haft något att erinra mot förslaget. 

Länsstyrelsen och SGI har under planprocessen efterfrågat ytterligare underlag 
kring de geotekniska förhållandena i planområdet. Inför antagandet av 
detaljplanen har därför en geoteknisk undersökning tagits fram av Bohusgeo. 
Denna utredning har stämts av med Länsstyrelsen som har bedömt att den 
besvarar frågeställningarna på ett sådant sätt att det är lämpligt att anta 
detaljplanen.

Detaljplanens utformning förutsätter att verksamheten löser sitt parkeringsbehov 
genom parkeringsköp av kommunen. Tekniska förvaltningen arbetar med att ta 
fram en taxa för detta. Ett exploateringsavtal ska också upprättas mellan 
exploatören och kommunen för att reglera marköverlåtelse och kostnader för flytt 
av ledningar och pumpstation i och i anslutning till planområdet.

Beslutsunderlag
Förslag till detaljplan för Kaveldunet 1 m fl, upprättad 2020-03-12, reviderad 
2020-05-20
Undersökning av betydande miljöpåverkan daterad 2020-02-05
Granskningsutlåtande daterat 2020-05-08
Fastighetsförteckning daterad 2020-03-12
PM Geoteknik daterat 2020-05-05
Tjänsteskrivelse 2020-05-11 av planeringsarkitekt Jimmy Magnusson

Förslag till beslut
Miljö- och byggförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta att överlämna förslag till detaljplan för Kaveldunet 1 m 
fl, upprättat 2020-03-12, reviderat 2020-05-20, till kommunfullmäktige för 
antagande



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-05-20

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

Beslutet skickas till
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Miljö- och byggförvaltningen 2020-05-11 Ärende: KS/2019-0587
Plan- och byggavdelningen

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress:  Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Kommunstyrelsen

Kaveldunet 1, del av Strömstad 3:13 och del av Tången 3 - 
detaljplan

Förslag till beslut
Miljö- och byggförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta att överlämna förslag till detaljplan för Kaveldunet 1 m 
fl, upprättat 2020-03-12, reviderat 2020-05-20, till kommunfullmäktige för 
antagande

Sammanfattning av ärendet
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av kontorsbyggnaden på 
fastigheten Kaveldunet 1 som idag huserar speditionsföretaget KGH Customs. 
Denna utbyggnad möjliggörs genom att nuvarande parkering bebyggs och genom 
att ytterligare kontor inreds i det före detta roddmagasinet på grannfastigheten 
Tången 3. Mellan fastigheterna löper en gångväg vars läge bibehålls.

Planförslaget har samråtts med berörda myndigheter och sakägare. Inga berörda 
sakägare har yttrat sig under vare sig samråd eller granskning och berörda 
myndigheter har i stort inte haft något att erinra mot förslaget. 

Länsstyrelsen och SGI har under planprocessen efterfrågat ytterligare underlag 
kring de geotekniska förhållande i planområdet. Inför antagandet av detaljplanen 
har därför en geoteknisk undersökning tagits fram av Bohusgeo. Denna utredning 
har stämts av med Länsstyrelsen som har bedömt att den besvarar 
frågeställningarna på ett sådant sätt att det är lämpligt att anta detaljplanen.

Detaljplanens utformning förutsätter att verksamheten löser sitt parkeringsbehov 
genom parkeringsköp av kommunen. Tekniska förvaltningen arbetar med att ta 
fram en taxa för detta. Ett exploateringsavtal ska också upprättas mellan 
exploatören och kommunen för att reglera marköverlåtelse och kostnader för flytt 
av ledningar och pumpstation i och i anslutning till planområdet.

Perspektiv
Följande perspektiv ska om tillämpligt kommenteras i tjänsteskrivelsen:

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention)
Barnperspektivet påverkas inte då den gångväg som går genom planområdets två 
delar inte ändras.



2 (2)

2020-05-11 Ärende: KS/2019-0587

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc)
Planförslaget innebär en mindre intäkt för kommunen till följd av markförsäljning. 
Kommunen kommer att erbjuda exploatören parkeringsköp utifrån vid tidpunkten 
gällande taxa för parkeringsbehovet för fastigheten. Fastställande av taxa för 
iordningställande av parkeringar hanteras i ett separat ärende.

Folkhälsoperspektiv
Påverkas inte av planförslaget.

Juridiskt perspektiv
Detaljplanen har tagits fram enligt Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) med ett 
standardförfarande. Under samråd och granskning har berörda sakägare haft 
möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Kommunens planmonopol innebär 
att kommunen antingen kan tillgodose dessa synpunkter eller bortse från dem. De 
sakägare som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda har möjlighet att 
överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen.

Miljöperspektiv
Planförslaget innebär en hållbar utveckling eftersom en befintlig verksamhet får 
möjlighet att utökas samtidigt som i princip ingen oexploaterad mark tas i 
anspråk. Möjligheten att använda roddmagasinet som kontor innebär också en 
effektiv mark- och resursanvändning.

Beslutsunderlag
Förslag till detaljplan för Kaveldunet 1 m fl, upprättad 2020-03-12, reviderad 
2020-05-20
Undersökning av betydande miljöpåverkan daterad 2020-02-05
Granskningsutlåtande daterat 2020-05-08
Fastighetsförteckning daterad 2020-03-12
PM Geoteknik daterat 2020-05-05
Denna tjänsteskrivelse

Jimmy Magnusson
Planeringsarkitekt 
194 69
jimmy.magnusson@stromstad.se

 
 
 
 

Beslutet skickas till
Sökanden – Centralen Lilla Edet AB att: Kenneth Myrvold, Klockaregatan 2, 452 30 
Strömstad
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Planbeskrivning 
Detaljplan för 

Kaveldunet 1 m fl 

Antagandehandling 
Upprättad 2020-03-12 
Reviderad 2020-05-20 

Dnr MBN/2019-2198 
PBL 2010:900 (SFS 2014:900) 



Detaljplan för Kaveldunet 1 m fl 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av kontorsbyggnaden på fastigheten 
Kaveldunet 1 som idag huserar speditionsföretaget KGH Customs.  

Denna utbyggnad möjliggörs genom att nuvarande parkering bebyggs och genom att ytterligare kontor 
inreds i det före detta roddmagasinet på grannfastigheten Tången 3. Mellan fastigheterna löper en 
befintlig gångväg vars läge bibehålls. 

Detaljplanen tas fram enligt standardförfarandet för detaljplaner i plan- och bygglagen (PBL) 
(2010:900, SFS 2014:900). 

Handlingar 
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande. Till planen hör denna 
planbeskrivning. Efter samråd och granskning har en granskningsredogörelse med svar på inkomna 
synpunkter tillkommit. 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

 Undersökning av betydande miljöpåverkan

 Granskningsutlåtande

 Fastighetsförteckning

Övriga handlingar och utredningar: 

 Geoteknisk undersökning upprättad av GF Konsult, daterad 2002-02-07

 Geoteknisk undersökning upprättad av Bohusgeo, daterad 2020-05-05



Detaljplan för Kaveldunet 1 m fl 

Innehållsförteckning 

1. Inledning 1 

Planens syfte och huvuddrag 1 
Läge och areal 1 
Markägare 1 

2. Kommunala ställningstaganden 3 

Fördjupad översiktsplan 3 
Gällande detaljplaner 3 
Planbesked 4 
Undersökning av betydande miljöpåverkan 5 

3. Planeringsförutsättningar 6 

Bebyggelse 6 
Naturmiljö 6 
Riksintressen 7 
Strandskydd 7 
Kulturmiljö och fornlämningar 8 
Rekreation och friluftsliv 8 
Kommunikationer och parkering 9 
Mark och miljö 9 
Geoteknik 10 
Teknisk försörjning 12 
Dagvatten 12 
Sjösänknings- och torrläggningsföretag 12 

4. Planförslag 13 

Bebyggelse 13 
Gatunät och trafik 14 
Parkering 14 
Rekreation 14 
Strandskydd 14 
Vatten och avlopp 14 
Översvämningar 14 
Dagvatten 15 

5. Konsekvensbeskrivning 16 

Hållbar utveckling 16 
Miljömål 16 
Miljökvalitetsnormer 16 

6. Genomförande 17 

Organisatoriska frågor 17 
Fastighetsrättsliga frågor 18 
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Dnr MBN/2019-2198 

Antagandehandling 

Detaljplan för Kaveldunet 1 m fl 

Planbeskrivning 

1. Inledning

Planens syfte och huvuddrag 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av kontorsbyggnaden på fastigheten 
Kaveldunet 1 som idag huserar speditionsföretaget KGH Customs.  

Denna utbyggnad möjliggörs genom att nuvarande parkering bebyggs och genom att ytterligare kontor 
inreds i det före detta roddmagasinet på grannfastigheten Tången 3. Mellan fastigheterna löper en 
befintlig gångväg vars läge bibehålls. 

Läge och areal 

Planområdet ligger i den östra delen av Strömstad tätort i Tångenområdet och omfattar sammanlagt 
cirka 3000 m2 mark.  

Markägare 

Det finns tre fastigheter inom planområdet: Kaveldunet 1, Tången 3 och Strömstad 3:13. Kaveldunet 1 
ägs av Centralen Lilla Edet AB och Tången 3 ägs av det kommunalägda bolaget Strömstadslokaler. 
Fastigheten Strömstad 3:13 ägs av Strömstads kommun. 
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Planområdets läge i Strömstad tätort (röd ring) 
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2. Kommunala ställningstaganden

Fördjupad översiktsplan 

Strömstads kommun är i slutfasen av arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Strömstad 
tätort. Den fördjupade översiktsplanen var utsänd för samråd fram till den 30 november 2018. 
Kommunstyrelsen beslutade den 29 januari 2020 att genomföra utställning för förslaget. 

I utställningsversionen av FÖP:en är Kaveldunet 1 utpekat som befintligt bebyggelseområde. 
Fastigheten Tången 3 har ingen rekommenderad markanvändning. Enligt FÖP:en är kommunen 
positiv till förtätning inom befintliga bebyggelseområden. 

Gällande detaljplaner 

Planförslaget berör två gällande detaljplaner: 

 Akt nr P114, detaljplan för Kaveldunet 1 samt del av Strömstad 3:13, laga kraftvunnen 2011-03-06,
som gäller för hela fastigheten Kaveldunet 1. Detaljplanen medger användningarna Bostad,
Skola och Kontor för all mark inom fastigheten förutom den nuvarande parkeringen väster om
huvudbyggnaden. Denna parkering är reglerad som just Parkering i detaljplanen.
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 Akt nr P93-3, detaljplan för Södra Tången (del av Strömstad 3:13 m fl), laga kraftvunnen 1993-02-03, 
som gäller för fastigheten Tången 3. Den del av fastigheten som berörs av planförslaget, 
inklusive roddmagasinet, är reglerad med användningen parkering och får inte bebyggas. 

 
 

Planbesked 

Kommunstyrelsen beslutade att meddela positivt planbesked för detaljplanen den 30 oktober 2019. 
Beslutet motiverades med att ansökan handlar om utveckling av ett befintligt företag i kommunen som 
har behov av ytterligare lokaler och att planarbetet främjar det lokala näringslivet. 
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Undersökning av betydande miljöpåverkan 

Undersökningen med utgångspunkt i bifogad miljöchecklista visar att genomförandet av detaljplanen 
inte kan antas ge upphov till betydande miljöpåverkan i enlighet med de kriterier som redovisas i 5 § 
miljöbedömningsförordningen. 

Motivet till denna bedömning är att stora delar av planområdet idag är ianspråktaget och planlagt för 
kontor och parkering. Helhetsbedömningen är att påverkan på området är godtagbar och 
tillgängligheten till naturområden är oförändrad. Förslaget till detaljplan utnyttjar befintlig infrastruktur 
på ett effektivt sätt, den föreslagna bebyggelsen ligger ovanför observerad högsta vattennivå och berör 
endast i mindre omfattning vattenområdet. Byggnationens eventuella påverkan på vattenområdet under 
byggskedet bör dock studeras. 
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3. Planeringsförutsättningar 
 

Bebyggelse 

 
Kontorshuset på Kaveldunet 1 med parkering. Till höger skymtar roddmagasinet, mellan byggnaderna gångvägen. 
 
Planområdet utgörs huvudsakligen av befintlig bebyggelse i form av kontorshuset som huserar KGH 
Customs på fastigheten Kaveldunet 1 och roddmagasinet på Tången 3. Kontorshuset på Kaveldunet 1 
är en suterrängbyggnad i tre våningar varav en ligger under gatans nivå. Byggnaden är uppförd under 
början av 2010-talet och har ett modernt formspråk med grå fasad, större glaspartier och platt tak. 
Roddmagasinet är uppfört under slutet av 1990-talet och är en enklare oisolerad byggnad i en våning 
med fasad i röd liggande träpanel och sadeltak. 
 

Naturmiljö 

Det finns sparsamt med naturmark inom planområdet. All berörd mark är på något sätt påverkad av 
människan och det enda större obebyggda området är en ca 300 m2 stor klippt gräs- och grusyta på 
roddmagasinets norrsida. 
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Naturområdet på roddmagasinets norrsida 

Riksintressen 

Planområdet berörs av riksintresse för turism och rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 2 § miljöbalken. 
Bestämmelsen utgör dock inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter och påverkas därmed inte 
av planförslaget. 

Strandskydd 

Hela planområdet berörs av återinträdande strandskydd eftersom det ligger inom 100 meter från 
strandlinjen och omfattas av gällande detaljplaner. Strandskyddet kan bara upphävas om det finns 
särskilda skäl för det, som t.ex. att området sedan tidigare är ianspråktaget på ett sätt som gör att det 
saknar betydelse för strandskyddets syften.  
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Kulturmiljö och fornlämningar 

Det finns inga kända fornlämningar eller särskilt kulturhistoriskt värdefulla byggnader i planområdet. 
Roddmagasinet är förvisso karakteristiskt och har en intressant nutidshistoria, men är uppförd i nutid 
under sent 1990-tal. I samband med exploateringen av Tångenområdet i början av 2000-talet 
genomfördes flera arkeologiska undersökningar som även innefattade planområdet, och i dessa 
konstaterades att inga okända fornlämningar kunnat upptäckas och att kända lämningar främst var 
agrara. 

Rekreation och friluftsliv 

Brygga och bryggdäck på roddmagasinets framsida 

Gångvägen mellan Kaveldunet 1 och Tången 3 är en del av en strandpromenad som löper utmed 
Strömsvattnet framför bostadsbebyggelsen på Tångenområdet. Gångvägen väl använd av allmänheten 
och bör hållas öppen även i framtiden. 

Framför roddmagasinet finns en pontonbrygga som nås via magasinsbyggnaden. Allmänheten har inte 
tillträde till bryggan som har använts av roddklubben för isättning av båtar. 
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Kommunikationer och parkering 

Gångvägen på Kaveldunet 1:s sydsida 

Fastigheterna i planområdet ligger intill Tångenvägen, som ansluter dem till övriga tätorten med både 
bil- och gångvägen. Från Tångenvägen nås en personalparkeringsplats på vardera sida om kontorshuset 
med sammanlagt 21 platser. Detta är färre platser än vad som krävs enligt kommunens p-norm som 
anger ett krav på 20 platser per 1000 m2 bruttoarea (BTA). För att den befintliga byggnaden på 
Kaveldunet 1 ska uppfylla kommunens parkeringsnorm skulle det i dagsläget krävas cirka 30 
parkeringsplatser. 

Mark och miljö 

Det finns inga kända förekomster av markföroreningar inom planområdet. Eftersom hela området är 
exploaterat i modern tid från 1990-talet och framåt finns det inte heller anledning att misstänka att det 
finns några sådana okända förekomster heller. 
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Geoteknik 

En geoteknisk undersökning genomfördes av GF Konsult (2002-02-15) inför framtagandet av 
detaljplanen P49, se sidan 2. Undersökningen redovisar att berg i eller nära dagen överväger inom det 
undersökta området (dvs inom detaljplan P49 och P114). Jordlagren som till övervägande del har ringa 
mäktighet utgörs överst av ett tunt lager mulljord underlagrat av siltig sand på berg. 

I de lägre delarna av området överlagras sanden bitvis av siltig torrskorpslera med en uppmätt 
mäktighet av 0,6 meter. 

Uppmätta jorddjup varierar mellan 0 och 2,5 meter, med de större djupen vid släntfot. Jordmäktigheten 
bedöms överlag vara måttlig inom hela området. Någon gyttja har en påträffats vid fältundersökningen 
men kan ej uteslutas närmast vattnet. 

Då området utgörs av ett höjdparti som dräneras och sydväst och norr bedöms grundvattenytan 
vanligtvis ligga lågt, strax över bergnivån. I släntfot varierar grundvattenytan beroende på nederbörd 
och vattenstånd i Strömsvattnet. Grundvattnet kan här bitvis ligga högt vilket även fältresultaten visar. 
Närmast Strömsvattnet kan marken tidvis stå under vatten. 

Totalstabiliteten är god inom området. Vid grundläggning ska dock risken för glidning beaktas. Inga 
byggrätter är placerade inom branta områden med risk för ras eller blocknedfall. 

Då jorden är av ringa mäktighet och består av friktionsjord är den måttligt sättningsbenägen. 

Tilläggsbelastningar innebär därför bara måttliga sättningar som utspelas snabbt. Vid grundläggning på 
delvis berg eller delvis jord ska dock risken för mindre differenssättningar beaktas. Grundläggningen 
bedöms i huvudsak kunna utföras med plattor eller plintar till berg. Vid plattgrundläggning i marken 
närmast vattnet kan eventuellt lösare jordlager påträffas som är mera sättningsbenägna vilket bör 
utredas vid detaljprojektering. Grundplattor dimensioneras med hänsyn till glidning när horisontella 
laster förekommer. Detta utförs enligt plattgrundläggning kap 3.43. Grundläggning på packad fyllning 
av krossmaterial/friktionsjord bör utföras enligt AMA Anläggning 17 och plattor dimensioneras enligt 
IEG Rapport 7:2008. 

En liten del av planområdet ingår inte i den geotekniska utredningens undersökningsområde. Denna 
del undersöktes i en utredning från 1977 i samband med planläggningen av området. Själva 
utredningen finns inte att tillgå, men av sammanfattningen i planbeskrivningen framgår att området 
består av berg fläckvis i dagen. I övrigt är jorddjupet som störst ca 3 meter och består främst av silt och 
sand. I ett område närmast vattnet påträffades gyttja och undantogs därmed från bebyggelse. 
Beskrivningen har tolkats in på en karta nedan. 
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Översikt över geotekniska förhållanden i området 

Detta område har undersökts ytterligare av Bohusgeo med resultat sammanställt i ett PM daterat  
2020-05-05. I denna undersökning konstaterades att jorddjupen var små och att utförda manuella 
sonderingar i strandzonen visade att lösa jordlager av gyttja saknas. Jordlagren har tolkats vid 
sonderingarna och jorden bedöms utgöras av friktionsjord, sannolikt till stora delar sand. 

Eftersom slänterna är flacka, jordlager av friktionsjord och vattendjupet ringa bedöms släntstabiliteten 
vara tillfredsställande. I undersökningen bedömdes det inte finnas behov av några särskilda 
planbestämmelser gällande geoteknik. 
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Teknisk försörjning 

Planområdet är anslutet till det kommunala VA-nätet och stadens el- och telenät som tillhandahålls av 
Fortum och Skanova. Planområdet är också anslutet till det kommunala fjärrvärmenätet. Alldeles väster 
om Kaveldunet 1 ligger en pumpstation och en elcentral vars ledningar påverkas av planförslaget då de 
går genom parkeringen på Kaveldunet 1. Ett genomförande av planförslaget innebär att dessa 
ledningar behöver flyttas. Även pumpstationen bör flyttas eftersom den hamnar nära de nya 
byggrätterna. 

Dagvatten 

Befintligt dagvatten från planområdet består av takvatten och vatten från parkeringsytorna väster och 
öster om kontorsbyggnaden på Kaveldunet 1. Dagvattnet avleds till det kommunala dagvattennätet via 
en anslutningspunkt i fastighetsgräns och avleds till Strömsvattnet. Strömsvattnet är en avgränsad 
vattenförekomst med dålig ekologisk status och som inte heller uppnår god kemisk status. 

Sjösänknings- och torrläggningsföretag 

Roddhuset på Tången 3 ligger delvis inom båtnadsområdet för sjösänkningsföretaget samt 
torrläggningsföretaget Strömsvattnet från år 1935. Företagen får anses vara övergivna då det inte sker 
några pågående åtgärder och Strömsvattnet har haft sin nuvarande vattennivå sedan åtskilliga årtionden 
tillbaka. 
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4. Planförslag

Bebyggelse 

Exempel på utnyttjande av detaljplanens byggrätt 

Planförslaget medger användningen kontor inom hela planområdet. Detta innebär att det befintliga 
kontorshuset på Kaveldunet 1 kan byggas ut och att det gamla roddmagasinet kan ersättas eller byggas 
om till kontor, vilket är avsikten. Totalt ryms en byggrätt på cirka 3 000 m2 bruttoarea inom 
detaljplanens bestämmelser. 

Byggnationen som medges i detaljplanen har främst begränsats i sin tillåtna höjd. Både det befintliga 
kontorshuset och roddmagasinet ska enligt planförslaget behålla sina nuvarande höjder. Mellan dessa 
två har en byggrätt skapats som öster om gångvägen tillåts bli något högre, cirka 1,5 meter, än 
byggnaden på Kaveldunet 1. Detta skapar en variation i hur byggnaden upplevs och anknyter till 
roddmagasinets historia på platsen. 

Den lägsta tillåtna höjden i planområdet är en smal remsa som är begränsad till +6,0 meter närmast 
Strömsvattnet. Avsikten med denna reglering är att medge trädäcket på roddmagasinets framsida. 
Regleringen av denna yta som en byggrätt med angiven höjd är nödvändig eftersom trädäcket ligger 
högt över marken och därför räknas som mätvärd area som inte får finnas på t.ex. prickmark. 
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Gatunät och trafik 

Gångvägen mellan Kaveldunet 1 och Tången 3 ska enligt planförslaget behållas i sitt befintliga läge. 
Gångvägen planläggs inte eftersom den har stöd i gällande detaljplan. 

Parkering 

Det begränsade utrymmet på fastigheterna innebär att det i princip saknas förutsättningar för att lösa 
verksamheternas parkeringsbehov inom dem. Under förutsättning att inga nya byggnader uppförs kan 
cirka 10-12 parkeringsplatser i markplan möjligen skapas i planområdets nordvästra del, men detta är 
inte tillräckligt ens för att täcka det nuvarande behovet enligt kommunens parkeringsnorm. 

Eftersom det saknas utrymme för parkering i markplan behöver den lösas antingen i garage eller 
genom parkeringsköp i närområdet. Fullt utbyggt kan kontorshuset uppta cirka 3 000 m2 bruttoarea 
vilket med den gällande parkeringsnormen skulle kräva cirka 60 p-platser sammanlagt. 

Rekreation 

Den södra delen av fastigheten Tången 3 närmast Strömsvattnet har inte tagits med i planområdet. 
Detta område på cirka 170-180 m2 är planlagd som allmän platsmark i gällande detaljplan och kan 
därmed regleras till den kommunala stamfastigheten Strömstad 3:13 när planförslaget genomförs. 
Regleringen som allmän platsmark innebär att allmänheten har tillträde till området. Ett beslut om 
pontonbryggan framför roddmagasinet ska finnas kvar som en resurs för allmänheten eller om bryggan 
ska tas bort är inte taget utan lämnas öppet i planförslaget. 

Strandskydd 

Det strandskydd som återinträder inom planområdet föreslås upphävas med motivet att marken redan 
är ianspråktagen på ett sätt som gör att den saknar betydelse för strandskyddets syften. Hela 
planområdet är exploaterat och det finns ingen natur eller allmäntillgänglig yta som inte är påverkad av 
människan. Valet att inte planlägga den södra delen av Tången 3 innebär också att allmänhetens 
tillgänglighet till strandlinjen inte försämras. 

Vatten och avlopp 

När detaljplanen genomförs behöver de ledningar som korsar Kaveldunet 1 flyttas eftersom marken 
ovanför deras nuvarande läge får bebyggas enligt planförslaget. De flyttade ledningarna bör förläggas 
till gångvägen inom allmän platsmark. Planförslaget innehåller inga bestämmelser om markreservat 
eftersom de allmänna ledningarna är avsedda att läggas inom allmän platsmark. 

Översvämningar 

Bottenplan på kontorshuset på Kaveldunet 1 är konstruerat med färdigt golv +5,5 meter över 
kommunens nollplan. Gångvägen framför byggnaden ligger på ca +4,25 meter över nollplanet och 
färdigt golv i roddhuset ligger på cirka +5,0 meter över nollplanet.  
Strömsvattnet har en medelvattennivå på cirka +2,5 – +2,65 meter, vilket regleras av den tröskel som 
konstruerats vid mynningen till Strömsån i sydväst. Tröskelns konstruktion innebär att variationen 
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mellan medel- och högvattennivå i Strömsvattnet är liten eftersom överskottsvatten snabbt tippar över 
tröskelkanten och ner i Strömsån. Höga vattennivåer uppkommer istället huvudsakligen vid en 
kombination av olika väderfenomen med höga flöden till Strömsvattnet uppströms och vind som 
trycker på havet från kusten upp i Strömsån mot tröskeln. Vid extrema väderlägen har detta resulterat i 
att Strömsvattnet har svämmat över till en nivå på upp till cirka +4,0 meter. 

Det finns inga separata rekommenderade nivåer för Strömsvattnet som skiljer sig från 
rekommendationen om +3,2 meter säkerhetsnivå för havsnivåer, men eftersom de befintliga nivåerna i 
planområdet är betydligt högre bedöms risken för översvämningar som liten. På längre sikt har 
utredningar i bland annat Skeeområdet uppströms visat att det finns en framtida risk för mycket höga 
vattennivåer utmed hela Vättlandsån, Strömsvattnet och Strömsån. Denna problematik har beskrivits i 
kommunens fördjupade översiktsplan för Strömstad-Skee där mark har reserverats för en eventuell 
bypass för vattnet söder om Strömstad, eftersom dessa nivåer skulle innebära stora skador för en 
betydande del av tätorten om de inträffade. 

Dagvatten 

Det dagvatten som genereras av detaljplanen kan behöva renas beroende på vattnets 
föroreningsinnehåll. Takvatten, som kan förväntas utgöra den största delen av dagvattnet från 
planområdet, behöver för de flesta material undantaget t.ex. koppartak inte renas innan det leds till 
recipient. Vatten från hårdgjorda parkeringsytor utomhus bör avledas till t.ex. en oljeavskiljare. 

Med tanke på detaljplanens utformning och de begränsade mängder föroreningar som kan förväntas är 
den rimligaste formen av rening att nya brunnar dimensioneras så att filter kan sättas in om det behövs. 
Filterbrunnar kan också vara en bättre lösning än oljeavskiljare om parkering förläggs i garage eftersom 
det innebär att mycket mindre vatten behöver hanteras. Att förlägga parkeringsplatserna i garage är i sig 
en indirekt positivt åtgärd eftersom de inte mottar regnvatten som spolar av ytan på samma sätt som 
utomhusparkering.  
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5. Konsekvensbeskrivning

Hållbar utveckling 

Planförslaget innebär en hållbar utveckling eftersom en befintlig verksamhet får möjlighet att utökas 
samtidigt som i princip ingen oexploaterad mark tas i anspråk. Möjligheten att använda roddmagasinet 
som kontor innebär också en effektiv mark- och resursanvändning. 

Miljömål 

I Sverige finns det 16 miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd i den svenska miljön som 
miljöarbetet ska leda till. På grund av den begränsade exploateringen och det faktum att området redan 
är ianspråktaget för bebyggelse är det endast ett miljömål, god bebyggd miljö, som bedöms påverkas av 
planförslaget. Detta miljömål bedöms bli stärkt eftersom planförslaget innebär ett effektivt 
markutnyttjande i en del av staden där stadsbilden är mindre känslig. 

Miljökvalitetsnormer 

Strömstads kommun berörs av miljökvalitetsnormer för havsvatten, musselvatten och för utomhusluft. 
Miljökvalitetsnormen för musselvatten berörs inte av planförslaget och kommunens uppmätta värden 
för utomhusluft ligger långt under de gränsvärden som finns för miljökvalitetsnormen. 

Dagvatten från planområdet avleds till vattenförekomsten Strömsvattnet. Vattenförekomsten har dålig 
ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Vid genomförandet av detaljplanen kan därför någon 
form av ytterligare behövas. Den exakta formen för rening regleras lämpligast genom krav från 
kommunen som VA-huvudman i bygglovskedet. 
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6. Genomförande

Organisatoriska frågor 

Tidplan 

För detaljplanen gäller följande tidplan: 

Samråd Februari 2020  
Granskning Mars/april 2020 
Antagande Juni 2020 Aktuellt skede 
Laga kraft Fyra veckor efter antagandebeslut 

Tidplanen förutsätter att antagandebeslutet inte överklagas. 

Genomförandetid 

Varje detaljplan ska ha en administrativ bestämmelse om genomförandetid. Genomförandetiden ska 
bestämmas så att det finns rimliga möjligheter att genomföra planen under angiven tid, men den får 
inte vara kortare än fem år och inte längre än femton år. Genomförandetiden räknas från den dag då 
planen vinner laga kraft. 

Före genomförandetidens början får bygglov för åtgärder enligt planen inte ges. Före 
genomförandetidens utgång, det vill säga både innan genomförande tiden börjar gälla och under 
genomförandetiden, får planen inte ändras, ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares vilja. 

Genomförandetiden för detaljplanen är satt till 5 år. 

Huvudmannaskap 

Alla allmänna platser ska ha en huvudman. Huvudmannen för de allmänna platserna är ansvarig för att 
ställa iordning och förvaltade allmänna platserna, till exempel för att bygga ut och sköta gator. 
Huvudmannaskapet för allmänna platser i en detaljplan kan vara antingen kommunalt eller enskilt. 
Kommunen ska som huvudregel vara huvudman för allmänna platser.  

När kommunen är huvudman för de allmänna platserna ska kommunen, efter hand som bebyggelsen 
färdigställs enligt detaljplanen, ordna de allmänna platserna så att de kan användas för avsett ändamål i 
enlighet med planen. När kommunen är huvudman för en allmän plats ansvarar den även för 
underhållet. Detta gäller också om detaljplanen upphävs.  

Det finns inga allmänna platser i planförslaget, men rent formellt är kommunen huvudman eftersom 
inget annat är angivet. 
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Ansvarsfördelning 

Detaljplanen tas fram av miljö- och byggförvaltningen. Strömstads kommun ansvarar för 
iordningställandet och bekostandet av detaljplanens allmänna platser.  

I tabellen på nästa sida beskrivs ansvarsfördelningen för genomförandet av de två etapperna. 

Anläggning Genomförandeansvarig Driftansvarig 

Inledande åtgärder 

Ansökan om 
fastighetsreglering 

Berörd fastighetsägare 

Flytt av VA-ledningar VA-huvudman 

Allmän platsmark 

Dagvattennät Strömstads kommun Strömstads kommun 

Kvartersmark 

K – Kontor Respektive fastighetsägare Respektive fastighetsägare 

Dagvattennät Berörd fastighetsägare 
(till anslutningspunkt) 
Strömstads kommun 

(stamledning) 

Berörd fastighetsägare 
(till anslutningspunkt) 
Strömstads kommun 

(stamledning) 

Fastighetsrättsliga frågor 

Markägoförhållanden 

I planområdet ingår en del av den kommunägda fastigheten Strömstad 3:13 (ca 150 m2). 

Inom planområdet finns även delar av fastigheten Tången 3, som ägs av Strömstadslokaler, samt den 
privatägda fastigheten Kaveldunet 1. 

För en fullständig redovisning av ägandeförhållanden, servitut och samfälligheter inom och intill 
planområdet, se tillhörande fastighetsförteckning. 

Fastighetsbildning och fastighetsreglering 

Med fastighetsbildning och fastighetsreglering avses alla ändringar av fastigheters gränser och 
upplåtelse/förändring av servitut. Fastighetsbildning prövas genom lantmäteriförrättningar av 
Lantmäteriet. Förrättningar som krävs för genomförande av planen söks av fastighetsägare/exploatör 
eller Strömstads kommun. 

Ett genomförande av detaljplanen medför förändringar i fastighetsindelningen. Nedan redovisas 
föreslagen reglering av mark mellan fastigheter som berörs av planförslaget. 

Bedömda konsekvenser för fastigheterna redovisas även i tabellform under avsnittet 
fastighetskonsekvensbeskrivning. 
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Mark som berörs av fastighetsreglering i planförslaget 

Inga nya fastigheter behöver bildas för att genomföra detaljplanen. Den exakta fastighetsindelningen 
inom kvartersmarken regleras dock inte i detaljplanen. 

Cirka 920 m2 av Tången 3 (”1” i kartan) avsätts för användningen kontor och är avsedd att regleras till 
Kaveldunet 1. 

De cirka 240 m2 av den aktuella delen av Tången 3 (”2” i kartan) som inte ingår i planområdet omfattas 
av gällande detaljplaner med användningen allmän platsmark. Dessa områden är avsedda att regleras till 
Strömstad 3:13. Tången 3 består också av ett skifte som är beläget cirka 100 meter väster om 
planområdet som inte är sammanhängande med det skifte som berörs av planarbetet. Denna del av 
Tången 3 berörs inte. 

Cirka 150 m2 av Strömstad 3:13 (”3” i kartan) avsätts för användningen kontor och är avsedd att 
regleras till Kaveldunet 1. 
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Fastighetskonsekvensbeskrivning 

Ett genomförande av planförslaget innebär vissa konsekvenser för fastigheter inom och i anslutning till 
planområdet. 

Konsekvenser för fastigheterna inom planområdet kan till exempel vara avstående eller upplåtande av 
mark, förändrad byggrätt och/eller marklösen. 

I tabellen nedanför redovisas de bedömda konsekvenserna för fastigheterna inom planområdet. 
Observera att de redovisade fastighetsregleringarna endast är förslag på hur en reglering inom 
planområdet skulle kunna genomföras. Lantmäteriet genomför fastighetsreglering genom förrättning. 

Fastighetsbeteckning Bedömd konsekvens av planen Övriga kommentarer 

KAVELDUNET 1 Tillåten användning ändras från 
”Bostad, Skola och Kontor” till ”Kontor” 

och från ”Parkering” till ”Kontor”. 

Fastigheten är avsedd att utökas 
genom fastighetsreglering med del av 
Tången 3 och del av Strömstad 3:13. 

Privat fastighetsägare: 
Centralen Lilla Edet AB 

STRÖMSTAD 3:13 Tillåten användning ändras från 
”Parkering” till ”Kontor”. 

Den berörda delen av fastigheten är 
avsedd att regleras till Kaveldunet 1. 

Ägare: Strömstads 
kommun. 

TÅNGEN 3 Tillåten användning ändras från 
”Parkering” till ”Kontor”. 

Den del av fastigheten som planläggs är 
avsedd att regleras till Kaveldunet 1. 

Den del av fastigheten i anslutning till 
planområdet som inte planläggs 

omfattas av gällande detaljplaner med 
användningen allmän plats och är 

avsedd att regleras till Strömstad 3:13. 

Ägare: Strömstadslokaler 

Rättighetsbeteckning Bedömd konsekvens av planen Övriga kommentarer 

1486-1045.2 Marken ledningsrätten berör får enligt 
planförslaget bebyggas.  

Befintliga VA-ledningar inom berört 
område kan vid byggnation flyttas till 

ett nytt läge under gångväg i anslutning 

Ledningsrätt: Dagvatten, 
vatten och avlopp 
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till Kaveldunet 1. Rättigheten över 
berört område kan då ersättas av 

rättighet i det nya läget i en 
ledningsförrättning hos Lantmäteriet 

Tekniska frågor och utredningar 

Geoteknik 

Inga geotekniska säkerhetsåtgärder bedöms vara nödvändiga för att genomföra detaljplanen. Vid 
byggnation kan ytterligare undersökningar och åtgärder komma att krävas. I övrigt finns information 
och rekommendationer i kapitel 3 under rubriken Geoteknik. 

Gångväg 

Gångvägen mellan planområdets två delar ska finnas kvar efter detaljplanens genomförande. Den flytt 
av ledningarna över Kaveldunet 1 som behövs för att ta parkeringen i anspråk för byggnation innebär 
dock att gångvägen påverkas. Kommunen ansvarar för att återställa gångvägen till sitt ursprungliga 
skick. 

Parkering 

Enligt kommunens parkeringsnorm ska 20 parkeringsplatser för bil ordnas per 1000 m2 bruttoarea för 
kontorsverksamhet. Om hela byggrätten detaljplanen medger utnyttjas krävs därmed sammanlagt cirka 
60 parkeringsplatser för verksamheten. Eftersom det saknas utrymme att ordna dessa parkeringsplatser 
inom fastigheten i annat än garage kan de behöva lösas på annat sätt i närheten. 

Ett alternativ till parkering i mark- eller garageplan är genom parkeringsköp i närområdet. Vid 
parkeringsköp köper sig fastighetsägaren fri från sitt parkeringsbehov genom en ersättning enligt taxa 
till kommunen. Denna ersättning används därefter av kommunen för att bygga fler allmänna 
parkeringsplatser som tillgodoser tätortens generella behov. Alternativt kan exploatören avtala med 
någon om att få tillgång till anvisade parkeringsplatser i närheten genom t.ex. arrende. Detta nyttjande 
måste vara långsiktigt avtalat så att det inte uppstår en situation där fastigheten saknar 
parkeringsplatser. 

Vatten och avlopp 

Fastigheterna i planområdet är anslutet till det kommunala VA-nätet. Vid genomförandet av 
detaljplanen behöver de VA-ledningar som korsar Kaveldunet 1 flyttas till ett nytt läge i gångvägen. 
Även den pumpstation som finns intill fastigheten kan behöva flyttas. Erforderlig flytt av anläggningar 
och ledningsrätt genomförs av ledningsägaren (Strömstads kommun) och bekostas av exploatören. 
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Dagvatten 

På grund av områdets begränsade storlek saknas det möjligheter till större öppna dagvattenlösningar. 
Eftersom vattenförekomsten som är recipient för dagvattnet har dålig ekologisk status och inte uppnår 
god kemisk status måste dagvattnet renas innan det avleds till recipient. 

I nuläget avleds dagvatten från fastigheten till en anslutningspunkt i det nordöstra hörnet av 
Kaveldunet 1. När detaljplanen genomförs behövs troligen ytterligare en anslutningspunkt i närheten 
av pumpstationen eftersom Tången 3 ligger på en lägre nivå än den befintliga anslutningspunkten. 
Kommunen har som VA-huvudman möjlighet att ställa krav på dagvattenkvalitén i denna 
anslutningspunkt.  

Det är VA-huvudmannen som har ansvaret för det vatten som släpps ut i recipienten. Genom miljö- 
och hälsoskyddsavdelningens tillsyn kan det säkerställas att antingen VA-huvudmannen eller 
verksamhetsutövaren måste göra åtgärder för att uppnå en tillfredsställande kvalitet på utsläppsvattnet. 

El- och teleledningar 

Befintliga el- och teleledningar går i gångvägen intill Kaveldunet 1 och behöver inte flyttas för att 
detaljplanen ska kunna genomföras. Eventuellt kan ledningarna beröras av grävarbeten vid flytten av de 
befintliga VA-ledningarna till det nya läget i gångvägen. Om ledningarna berörs ska eventuella åtgärder 
bekostas av exploatören. 

Avtalsrättsliga frågor 

Exploateringsavtal 

Ett exploateringsavtal avses att tecknas mellan Strömstads kommun och exploatören. Syftet med 
exploateringsavtalet är att reglera kommunens och exploatörens ansvar för åtgärder och kostnader vid 
genomförandet av detaljplanen. Exploateringsavtalet ska i huvudsak reglera följande frågor: 

Marköverlåtelse 
I exploateringsavtalet ska en överenskommelse om marköverlåtelse mellan kommunen och exploatören 
regleras. Överenskommelsen avser den yta på cirka 150 m2 av Strömstad 3:13 som ska regleras till 
Kaveldunet 1. I avtalet ska exploatörens ersättning till kommunen för marköverlåtelsen regleras. 

Lantmäteriåtgärder 
Kommunen ansöker om och exploatören bekostar fastighetsregleringarna och eventuell flytt av 
ledningsrätten som följer av detaljplanens genomförande. 

Flytt av ledningar 
Exploatören ska bekosta den flytt av allmännyttiga ledningar och pumpstation som behövs för att 
utnyttja detaljplanens utökade byggrätt inom Kaveldunet 1. Kommunen ansvarar för utförandet av 
flytten. 
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Borttagande av brygga 
Strömstadslokaler avser att ta bort bryggan innan området säljs. 

Avtal om marköverlåtelse 

Separata avtal om marköverlåtelse avses att tecknas mellan Strömstads kommun och Strömstadslokaler 
samt mellan exploatören och Strömstadslokaler. Syftet med dessa avtal är att reglera formerna och 
ersättningen för överlåtelsen av de berörda delarna av Tången 3 från Strömstadslokaler till exploatören 
och Strömstads kommun. Dessa avtal avses vara upprättade och undertecknade innan detaljplanen 
antas i kommunfullmäktige. 

Ekonomiska frågor 

Kostnader 

Kostnaderna för upprättandet av detaljplanen betalas av exploatören i enlighet med upprättat 
plankostnadsavtal. Kostnader för kommande fastighetsreglering och erforderlig flytt av anläggningar 
och ledningsrätt ska bekostas av exploatören. 

Intäkter och utgifter 

Planförslaget innebär en mindre intäkt för kommunen till följd av markförsäljning. Kommunen 
kommer att erbjuda exploatören parkeringsköp utifrån vid tidpunkten gällande taxa för 
parkeringsbehovet för fastigheten. Fastställande av taxa för iordningställande av parkeringar hanteras i 
ett separat ärende. 

Administrativa frågor 

Handläggning 

Detaljplanen tas fram enligt standardförfarandet för detaljplaner i plan- och bygglagen (PBL) 
(2010:900, SFS 2014:900). 

Planavgift 

Planavgift ska inte tas ut vid prövning av lovärenden som överensstämmer med detaljplanen i enlighet 
med upprättat plankostnadsavtal. 
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Revideringar inför antagande 

Planförslaget har reviderats inför antagande på följande punkter: 

 En kompletterande geoteknisk undersökning har utförts av den del av planområdet som berör
Tången 3. Resultatet från denna redovisning har lagts till under rubriken Geoteknik i kapitel 3.

 Planområdets gräns mot Tången 3 och Strömstad 3:13 har justerats något (ett par decimeter
som mest) för att stämma överens med fastighetsgräns för Kaveldunet 1 i enlighet med
Lantmäteriets granskningsyttrande.

Miljö- och byggförvaltningen 
Upprättad 2020-03-12 
Reviderad 2020-05-20 

Jimmy Magnusson 
Planeringsarkitekt 
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Detaljplan för 

Kaveldunet 1 m fl 
Strömstads kommun 

Dnr MBN-2019-2198 

Undersökning av betydande miljöpåverkan 
Enligt 6 kap Miljöbalken 

Befintliga förhållanden 
Planområdet ligger i den östra delen av Strömstad tätort i Tångenområdet och omfattar 
sammanlagt cirka 3000 m2 mark. Det finns tre fastigheter inom planområdet: Kaveldunet 1, 
Tången 3 och Strömstad 3:13.

Området är idag bebyggt med en kontorsbyggnad på fastigheten Kaveldunet 1 samt med ett före 
detta roddmagasin på fastigheten Tången 3. Den mindre delen av roddmagasinet, närmast 
vattnet, är byggd ovanpå ett bryggdäck som är står på plintar över vassområde. 

Det finns sparsamt med naturmark inom planområdet. All berörd mark är på något sätt påverkad 
av människan och det enda större obebyggda området är en ca 300 m2 stor yta med grus och 
klippt gräs på roddmagasinets norrsida. 

Området ligger vid Strömsvattnets norra strand och mellan fastigheterna löper en gång- och 
cykelväg som fortsätter österut längs med vattnet och västerut mot Strömstads centrum. 

Området längs med Strömsvattnets strand och ovan nämnda gång- och cykelväg är idag planlagt 
som parkmark, denna mark är inte avsedd att ingå i planområdet. 

Planförslaget berör tre gällande detaljplaner: 

 Akt nr P114, detaljplan för Kaveldunet 1 samt del av Strömstad 3:13, laga kraftvunnen 2011-03-
06, som gäller för hela fastigheten Kaveldunet 1. Detaljplanen medger användningarna
Bostad, Skola och Kontor för all mark inom fastigheten förutom den nuvarande
parkeringen väster om huvudbyggnaden. Denna parkering är reglerad som just Parkering i
detaljplanen.

 Akt nr P49, detaljplan för del av Strömstad 3:13, Tången, laga kraftvunnen 2002-11-15, som
gäller för den del av gång- och cykelvägen som passerar genom planområdet. Den
berörda ytan är liten – cirka 43 m2 – och är reglerad som allmän platsmark (Park) med
egenskapsbestämmelsen gc-väg.

 Akt nr P93-3, detaljplan för Södra Tången (del av Strömstad 3:13 m fl), laga kraftvunnen 1993-
02-03, som gäller för fastigheten Tången 3. Den del av fastigheten som berörs av
planförslaget, inklusive roddmagasinet, är reglerad med användningen parkering och får
inte bebyggas.
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Föreslagen markanvändning 

Syftet med detaljplanen är att ge förutsättningar för en utbyggnad av kontorsbyggnaden på 
fastigheten Kaveldunet 1. 

Denna utbyggnad möjliggörs genom att nuvarande parkering på fastigheten Kaveldunet 1 
bebyggs och genom att ytterligare kontor inreds i det före detta roddmagasinet på 
grannfastigheten Tången 3. Den befintliga gång- och cykelvägens läge bibehålls i planförslaget. 
Ett utrymme ovanför cykelvägen får enligt planförslaget byggas över i det översta våningsplanet 
för att skapa en sammanhängande byggrätt inom fastigheterna. 

Bedömning 
Undersökningen med utgångspunkt i bifogad miljöchecklista visar att genomförandet av 
detaljplanen för del av Kaveldunet 1 m.fl. i Strömstads kommun, inte kan antas ge upphov till 
betydande miljöpåverkan i enlighet med de kriterier som redovisas i 5 § 
miljöbedömningsförordningen (2017:966).  

Motivering 
Motivet till denna bedömning är att stora delar av planområdet idag är ianspråktaget och planlagt 
för kontor och parkering. Hela planområdet berörs av återinträdande strandskydd. Strandskyddet 
kan endast upphävas om det finns särskilda skäl, exempelvis att området sedan tidigare är 
ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.  
Allmänhetens tillgång till naturen längs vattnet försämras inte då den befintliga gång- och 
cykelvägen behåller sitt läge.  

Påverkan på stads- och landskapsbilden bedöms vara liten. Planområdets läge är trots placeringen 
precis vid strandkanten inte framträdande i landskapsrummet då det är omgivet av annan 
bebyggelse. Det område där påverkan bedöms bli störst är platsen för befintligt roddmagasin. 
Den tredimensionella byggrätten som regleras i detaljplanen kan komma att påverka 
upplevelsevärdena för de som färdas längs gång- och cykelvägen då utblicken från norr mot 
naturen och Strömsvattnet till viss del blir skymd. För att få en rättvisande bild av hur den 
planerade bebyggelsen påverkar området bör en illustration tas fram som visualiserar hur området 
förändras med till exempel ökad byggnadshöjd på platsen för roddmagasinet. 

Eftersom den nya bebyggelsen ligger strandnära och delvis kan komma att påverka 
vattenområdet längs stranden ska det undersökas hur markarbeten och grundläggning påverkar 
djur- och växtlivet i vattenområdet. Strömsvattnet är en naturligt näringsrik sjö med värdefull 
natur. Delar av sjön är skyddat som naturreservat. 

Dagvatten från planområdet avleds till vattenförekomsten Strömsvattnet. Vattenförekomsten har 
dålig ekologisk status och uppnår inte god kemisk status. Vid genomförandet av detaljplanen 
måste därför någon form av ytterligare rening komma till stånd, särskilt om de cirka 300 m2 
mjukmark i planområdets nordvästra del hårdgörs eller bebyggs. Den exakta formen för rening 
regleras lämpligast genom krav från kommunen som VA-huvudman i bygglovskedet. 

Helhetsbedömningen är att påverkan på området är godtagbar och tillgängligheten till 
naturområden är oförändrad. Förslaget till detaljplan utnyttjar befintlig infrastruktur på ett 
effektivt sätt, den föreslagna bebyggelsen ligger ovanför observerad högsta högvattennivå och 
berör endast i mindre omfattning vattenområdet. Byggnationens eventuella påverkan på 
vattenområdet under byggskedet bör dock studeras. 
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I planarbetet som följer ska nedan redovisade miljöaspekter beskrivas för att undvika skada. 

Miljöaspekter som ska belysas i planarbetet 
 Planens påverkan på landskapsbilden

 Genomförandets påverkan på vattenområdet

 Dagvattenrening för befintlig parkeringsyta och för nya hårdgjorda ytor

 Ekosystemtjänster, dagvatten och pollinering. Mjukmark som eventuellt hårdgörs,
möjligheten till kompensationsåtgärder i form av exempelvis gröna tak bör studeras

 Påverkan på strandzonen och livsmiljöer kopplade till vassområdet

Miljöchecklista 
Vid bedömning om genomförandet av detaljplanen innebär risk för betydande miljöpåverkan ska 
kommunen identifiera de omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan.  
Utgångspunkten är: 

 Anger planen förutsättningar för verksamheter eller åtgärder när det gäller lokalisering,
typ av verksamhet, storlek eller driftsförhållanden eller genom att fördela resurser?

 Har planen betydelse för de miljöeffekter som genomförandet av andra planer eller
program medför?

 Har planen betydelse för att främja en hållbar utveckling eller för integrering av
miljöaspekter i övrigt?

 Har planen betydelse för möjligheterna att följa miljölagstiftningen?

Andra viktiga utgångspunkter i bedömningen är: 

- Miljöproblem som är relevanta för planen

- De sannolika miljöeffekternas och det påverkade områdets utmärkande egenskaper.

- I vilken utsträckning det går att avhjälpa de sannolika miljöeffekterna.

- Miljöeffekternas gränsöverskridande egenskaper

- Miljöeffekternas omfattning

- Risker för människors hälsa eller för miljön till följd av allvarliga olyckor eller andra
omständigheter.

- Det påverkade områdets betydelse och sårbarhet på grund av intensiv markanvändning.

- Överskridna miljökvalitetsnormer, dess kulturvärden eller andra utmärkande egenskaper i
naturen.

- Påverkan på områden eller natur som har erkänd skyddsstatus nationellt, inom EU eller
internationellt.

Tas planområdet i anspråk för 
Industriändamål - 
Köpcentrum, parkeringsanläggning 
eller annat projekt för 
sammanhållen bebyggelse 

- 

Skidbacke, skidlift eller linbana 
med tillhörande anläggningar 

- 

Hamn för fritidsbåtar - 
Hotellkomplex eller fritidsby med 
tillhörande anläggningar utanför 
sammanhållen bebyggelse. 

- 

Permanent campingplats -
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Nöjespark - 
Djurpark - 
Spårväg eller tunnelbana - 

Checklista miljöpåverkan 
Natur Kommentar 

Landområden 

Strandskydd Hela området berörs av återinträdande strandskydd. 

Fridlysta arter bil. 2 Artskydd Inte inventerat 

Habitatdirektivet bil. 4, Artskydd - 

Naturtyper i art- och 
habitatdirrektivet. Bilaga 1 

Strömsvattnet är en naturligt näringsrik sjö, EU.kod: 3150 

Annan skyddsstatus EU - 

Rödlistade arter - 

Särskilt skyddsvärda träd > 1m Ø Inga dokumenterade skyddsvärda träd. 

Generellt biotopskydd Inga objekt med generellt biotopskydd finns inom föreslagen kvartersmark. 

Biotopskyddsområden - 

Nyckelbiotoper - 

Övrig skyddad natur MB 7 kap - 

Dokumenterade naturvärden Inga dokumenterade naturvärden finns inom planområdet. 

Länsstyrelsen inventeringar - 

Kommunala inventeringar 

Kindvall, O. och Ahlén J. (2019). GIS-skikt för sandödla och 
hasselsnok i Strömstads kommun. Sammanvägda kartskikt med områdesvisa 
bedömningar av risken för otillåtlighet vid exploatering i förhållande till 
artskyddsförordningen. Calluna AB. Dokumenterade habitatnätverk ligger 
utanför planområdet 

Övriga inventeringar - 

Naturvårdsplan - 

Åtgärdsområden (kalkning) - 

Naturvårdsåtgärder - 

Artportalen - 

Värdefull odling- och betesmark - 

Värdefull skog - 

Vattenområden Inget vattenområde ska tas i anspråk. 

Strandskydd 
Hela området berörs av återinträdande strandskydd, området bedöms redan 
vara ianspråktaget. 

Grunda områden 0-6 meter - 

Ålgräsängar - 

Vattenomsättning - 

Strömningsförhållanden - 

Naturvårdsåtgärder - 

Djup - 

Värdefulla limniska områden 
Hänsynskrävande vattendrag, klass 2 i Naturvårdsplan. Vassområdet i direkt 
anslutning till planområdet fyller en ekologisk funktion för arter av till exempel 
fågel och fisk. Inte inventerat 

Övriga vattenområden - 

Ekosystemtjänster 

Stödjande - 

Försörjande - 

Kulturella 
Genomförandet av planen bedöms inte påverka allmänhetens tillgång till 
naturområdet och Strömsvattnet 

Friluftsliv, rekreation 

Rekreationsområden Området längs Strömsvattnets norra strand längs Tångenområdet. 

Stigar, viktiga samband 
Gång- och cykelväg som förbinder området vid vattnet med resten av 
Strömstad tätorten. 

Utsiktsplatser -
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Idrottsanläggningar 
Planområdet tar i anspråk ett befintligt roddmagasin som tidigare använts av 
Strömstads roddgymnasium 

Badplatser mm 
Badplats ut med gång- och cykelvägen vid Strömsvattnet berörs inte av 
planområdet  

Kultur 

Kulturmiljöer - 

Fasta fornlämningar - 

Byggnadsminne - 

Övrig kulturhistorisk lämning - 

Stadsbild/Landskapsbild 

In- och utblickar Påverkan på landskapsbilden bedöms som relativt liten men bör granskas 

Områdets sårbarhet 

Känslighet för intensiv 
markanvändning 

Nej, en naturlig utveckling av Strömstad tätort 

Känslighet på grund av 
kulturvärden 

Nej 

Har naturen utmärkande 
egenskaper? 

Ligger strandnära 

Ändliga naturresurser (naturgrus) Nej 

Materiella tillgångar 

Infrastruktur 
Området nyttjas för kontor idag och har fungerande infrastruktur i form av 
vägar och VA. 

Samhällsfunktioner Planförslaget innebär utbyggnad av en befintlig kontorsbyggnad 

Hälsa och säkerhet 

Översvämningar (<+3,3 möh) 
Delar av fastigheten Tången 3 (sydvästra hörnet) ligger under beräknad högsta 
uppmätta högvattennivå på +3,2 möh. Färdigt golv på byggnaden på Tången 3 
är +5,0 möh 

Extremväder - 

Buller - 

Vibrationer - 

EMF/strålning - 

Utsläpp till luft - 

Förorenad mark - 

Djurhållning/Allergi - 

Trafiksäkerhet 
Gång- och cykelväg bibehåller sitt nuvarande läge och trafiksäkerheten för 
oskyddade trafikanter bedöms inte påverkas 

Olycksrisker - 

Farligt godstransporter - 

Verksamheter med 
säkerhetsavstånd 

- 

Ras- och skredrisk - 

Stranderosion - 

Övriga risker - 

Miljöeffekternas 
gränsöverskridande egenskaper 

Kommentar/bedömning 

Andra kommuner Nej 

Annat land Nej 

Förutsättningar för 
verksamheter och andra planers 
miljöeffekter 

Kommentar/bedömning 

Påverkar planen andra planer 
och program? 

Nej 

Vilken typ av verksamhet ger 
planer förutsättningar för? 

Kontor 
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Möjligheter att följa 
miljölagstiftningen? 

Ja 

Miljökvalitetsnormer – (MKN) Kommentar/bedömning 

Fisk- och musselvatten - 

Omgivningsbuller Strömstads kommun omfattas inte av MKN för omgivningsbuller 

Luft 

Varje kommun är enligt förordningen (SFS 2001:527) om miljökvalitetsnormer 
för utomhusluft skyldig att kontrollera att miljökvalitetsnormerna uppfylls.  
De mätningar som hittills gjorts visar på att inga miljökvalitetsnormer 
överskrids i Strömstad. 

Vatten  

Berörs - Dagvatten från planområdet avleds till vattenförekomsten 
Strömsvattnet. Vattenförekomsten har dålig ekologisk status och uppnår ej god 
kemisk status. En parkering med cirka 12 platser finns idag och kommer vara 
kvar i planområdet, dagvatten från denna kommer orenat ut i Strömsvattnet 

Miljömål 

Generationsmålet Berörs alltid 

Frisk luft 
Biltrafiken kan öka till följd av utökad verksamhet. De goda förbindelserna för 
gång- och cykeltrafik och närheten till centrum kan ha en motverkande effekt 

Grundvatten av god kvalitet - 

Levande sjöar och vattendrag 
Byggnaden ligger i anslutning till vattenområde men berörs inte av 
planområdet. Byggrätt begränsas till mark som är ianspråktagen. 

Myllrande våtmarker - 

Hav i balans och levande kust och 
skärgård 

- 

Ingen övergödning - 

Bara naturlig försurning - 

Levande skogar - 

Ett rikt odlingslandskap - 

God bebyggd miljö 
Närhet till tätort, befintlig infrastruktur nyttjas med goda transportmöjligheter 
(gång, cykel, bil, kollektivtrafik). God utomhusmiljö med närhet till 
grönområde längs Strömsvattnet 

Giftfri miljö - 

Säker strålmiljö - 

Skyddande ozonskikt - 

Begränsad klimatpåverkan Bilberoende för att nå arbetsplatser och service kan motverka målet 

Ett rikt växt- och djurliv 
Det enda större obebyggda området inom planområdet är en ca 300 m2 stor 
yta med klippt gräs och grus. 

Riksintressen Kommentar/bedömning 

Miljöbalken 3 kap 

4 § Jord- och skogsbruk - 

5 § Yrkesfiske, vattenbruk - 

6 § Natur, kultur och frilufts- 
        värden 

- 

8 § Områden lämpliga för vissa 
        anläggningar. Exempelvis 
        vindkraft, vägar, hamnar  

- 

9 § Yrkesfisket - 
Miljöbalken 4 kap 

2 § Rörligt friluftsliv 
3 § Den obrutna kusten  

Omfattas av riksintresse 2 och 3 §, påverkan bedöms som liten då området är 
bebyggt idag och strand samt tillgänglig gång- och cykelväg bibehålls. 

8 § Natura 2000 -
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Stöd i kommunala planer, program och policydokument 

Översiktsplan Område för utveckling av Centralorten Strömstad 

Fördjupad översiktsplan 

Fördjupad översiktsplan för Strömstad-Skee, utställningsversionen av FÖP 
pekar ut Kaveldunet 1 som befintligt bebyggelseområde. Tången 3 har ingen 
rekommenderad markanvändning. Enligt FÖP är kommunen positiv till 
förtätning inom befintliga bebyggelseområden. 

Gällande lagstiftning miljöbedömningar 
I Miljöbalkens 6 kapitel finns bestämmelser om identifiering, beskrivning och bedömning av 
miljöeffekter vid planering av och beslut om planer och program så kallade strategiska 
miljöbedömningar. Syftet med miljöbedömningen är enligt 1§ att integrera miljöaspekter i 
planeringen och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas. 

En myndighet eller kommun som upprättar eller ändrar en plan eller ett program som krävs 
enligt lag eller annan författning ska enligt 3§, göra en strategisk miljöbedömning, om 
genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. 

Enligt 6 § ska kommunen undersöka om genomförandet av planen, programmet eller ändringen 
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Resultatet av undersökningen ska kommunen 
samråda med länsstyrelsen i ett så kallat undersökningssamråd, om inte redan kommunen i 
identifieringen kommit fram till att en strategisk miljöbedömning ska göras. 

Kommunen skall i ett särskilt beslut enligt 7-8 §§ avgöra om genomförandet av detaljplanen kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan. Beslutet skall göras tillgängligt för allmänheten. 

Om kommunen beslutar att detaljplanen kan antas medföra risk för betydande miljöpåverkan ska 
kommunen enligt 9-10§§ samråda hur omfattningen av och detaljeringsgraden i en 
miljökonsekvens-beskrivning ska avgränsas med länsstyrelsen i ett så kallat avgränsningssamråd. 

Denna miljöchecklista utgör underlag för den undersökning som skall ta reda på om 
genomförandet av en plan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och därmed om en 
miljöbedömning skall genomföras. Undersökningen ligger också i detta fall till grund för 
avgränsningssamrådet med länsstyrelsen. 

Miljö- och byggförvaltningen 2020-02-05 
Plan- och byggavdelningen 

Ellen Andersson 
Planeringsarkitekt 



Detaljplan för 

Kaveldunet 1 m fl 
Strömstads kommun 

Dnr MBN-2019-2198 

Granskningsutlåtande 

Hur samråd och granskning har bedrivits 
Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 2020-02-06 – 2020-02-23 och för granskning under 
tiden 2020-04-03 – 2020-04-19. Handlingarna har även funnits tillgängliga på Kommuncenter i Strömstads 
Stadshus och på kommunens webbsida.  

 ____________________________________________________________________________ 

Inkomna synpunkter 
Följande skriftliga synpunkter har kommit in till och med 2020-04-20: 

Samråd Granskning 
1. Länsstyrelsen inkom 2020-02-21 inkom 2020-04-20 
2. Statens Geotekniska Institut - SGI inkom 2020-02-19 inkom 2020-04-20 
3. Trafikverket inkom 2020-04-08 
4. Lantmäteriet inkom 2020-02-14 inkom 2020-04-14 
5. Skanova inkom 2020-02-07 
6. Ellevio inkom 2020-03-03 inkom 2020-04-17 
7. Bohusläns museum inkom 2020-02-14 
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 1. Länsstyrelsen
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu kända 
förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer prövas av Länsstyrelsen under 
förutsättning att SGI:s synpunkter beaktas tillfredsställande. 

Kommunen anger i planbeskrivningen att någon ytterligare form av rening av dagvattnet kan behövas 
innan vattnet avleds till Strömsvattnet. Den exakta formen för rening regleras genom krav från 
kommunen som VA-huvudman i bygglovsskedet. Länsstyrelsen anser att det redan i planskedet ska vara 
redovisat möjliga förslag för rening av dagvatten, dock kan den exakta reningsformen bestämmas i 
bygglovsskedet. Men det framgår också av planbeskrivningen att kommunen föreslår rening i form av att 
nya brunnar dimensioneras så att filter kan sättas in om det behövs. 

Vid eventuellt arbete i vattenområde för exempelvis det gamla roddmagasinet kan en prövning av 
vattenverksamhet bli aktuell. 

Under samrådet framförde länsstyrelsen synpunkter på hanteringen och/eller beskrivningen av risken för 
påverkan på miljökvalitetsnormer och översvämning som har tillgodosetts. 

Kommentar: Synpunkterna noteras. För svar på SGI:s synpunkter angående de geotekniska förhållandena 
i planområdet, se nedan. 

2. SGI
Under samrådet anmärkte SGI att kommunen använt sig av en äldre geoteknisk utredning från ett 
föregående planarbete som inte täckte hela planområdet för det nu aktuella planförslaget. SGI lyfte därför 
frågan om förhållandena var likvärdiga i de delar av aktuell detaljplan som inte berörs i den geotekniska 
utredningen och önskade i detta avseende ett förtydligande. 

I granskningshandlingen redovisades ytterligare underlag från en annan äldre geoteknisk utredning från 
detta angränsande område. Av detta underlag framgick att ett område med gyttja finns närmast vattnet. 
SGI önskar därför att försäkra sig om att detta område inte omfattas av detaljplanen.  

Kommentar: Det aktuella området ska undersökas av en geotekniskt sakkunnig innan antagandet av 
detaljplanen för att säkerställa att det inte förekommer gyttja inom planområdet. 

3. Trafikverket
Ingen erinran. 

4. Lantmäteriet
På s. 19 i planbeskrivningen redovisas en tydlig bild och beskrivning av vilka områden som avses att 
fastighetsregleras i samband med planens genomförande. Det lantmäteriet vill upplysa om är att 
planförslaget även medför är att en liten del av Strömstad 3:13 och hörnet på Tången 3 planläggs med K – 
Kontor, vilket lämpligen kan överföras till Kaveldunet 1. I nuvarande redovisning ingår dessa områden i 
”2” som enligt beskrivningen ska överföras till Strömstad 3:13 såsom allmän plats. 

Under samrådet framförde Lantmäteriet ett par synpunkter på planförslaget avseende exploateringsavtal, 
flytt av allmänna ledningar och tredimensionell fastighetsbildning som har tillgodosetts eller inte längre är 
aktuella. 

Kommentar: Planområdets gräns har hamnat någon decimeter fel vid punkten Lantmäteriet refererar till. 
Detta ska justeras inför antagandet av detaljplanen. 
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 5. Skanova
Ingen erinran. Eventuell undanflyttning av Skanovas anläggningar bekostas av fastighetsägare/exploatör. 
Beställning ska göras i god tid innan eventuell åtgärd krävs. 

6. Ellevio
Ingen erinran. Om befintliga ledningar måste flyttas eller ändras tillfälligt, får den som begär ombyggnad 
eller ändring stå för dessa kostnader. 

7. Bohusläns museum
Ingen erinran. 

Miljö- och byggförvaltningen 2020-05-08 
Plan- och byggavdelningen 

Jimmy Magnusson 
Planeringsarkitekt 



Fastighetsförteckning 2020-03-12

Kommun: Strömstad, Västra Götalands län

Fastighetsförteckning tillhörande Kaveldunet 1 m fl - detaljplan

FASTIGHET INOM PLANOMRÅDET
Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Övrigt
Kaveldunet 1 Centralen Lilla Edet AB

c/o Baker Tilly Strömstad
Klockaregatan 2
452 30 Strömstad

Strömstad 3:13 Strömstad Kommun
452 80 Strömstad

Tången 3 AB Strömstadslokaler
Västra Klevgatan 9a
452 30 Strömstad

MARKSAMFÄLLIGHETER INOM PLANOMRÅDET
Inga kända

ANLÄGGNINGSSAMFÄLLIGHETER INOM PLANOMRÅDET
Inga

RÄTTIGHETER INOM PLANOMRÅDET
LR Ledningsrätt

1486-1045.2
Dagvatten, 
vatten och avlopp

Till förmån för: Strömstads Kommun
Strömstads Kommun 452 80 Strömstad

FASTIGHETER UTANFÖR PLANOMRÅDET
Beteckning på kartan Ägare/innehavare/adress Övrigt
Kaveldunet 2 Riksbyggen Bostadsrättsförening Kaveldunet

Box 203/RB Bohus Älvsborg
451 17 Uddevalla

Tången 5 AB Strömstadslokaler
Västra Klevgatan 9a
452 30 Strömstad

RÄTTIGHETER  UTANFÖR PLANOMRÅDET
1486-93/5.1 Servitut, Elkabel
Till förmån för: Strömstads Kommun
Strömstad 3:13 452 80 Strömstad
Belastar:
Tången 3 AB Strömstadslokaler

Västra Klevgatan 9a
452 30 Strömstad

1486-93/5.2 Servitut, Parkering
Till förmån för: Strömstads Kommun
Strömstad 3:13 452 80 Strömstad
Belastar:
Tången 3 AB Strömstadslokaler

Västra Klevgatan 9a
452 30 Strömstad

1486-IM5-95/763.1 Servitut, Kraftledning
Belastar:
Tången 3 AB Strömstadslokaler

Västra Klevgatan 9a
452 30 Strömstad

Upplysning
Utredningen saknar servitut som eventuellt tillkommit genom vattendom eller liknande. Vidare saknas eventuella
avtalsrättigheter som inte är offentliggjorda genom inskrivning.
Utredningen saknar rättskraft.

Fastighetsförteckningen är upprättad av Jimmy Magnusson
Miljö- och byggförvaltningen Strömstads kommun

Jimmy Magnusson









STRÖMSTADS KOMMUN GEOTEKNISK UNDERSÖKNING: 
T ÅNGENOMRÅDET, OETALJPLAN PM BETR DETALJPLAN 

Vid grundläggning dels på berg, dels på jord skall dock risken för mindre 
differenssättningar beaktas. 

Närmast vattnet kan eventuellt lösare jordlager påträffas med något större 
mäktighet. Marken kan därmed lokalt vara mer sättningsbenägen vilket bör 
utredas vid detaljprojekteringen. 

Radon 

Vid kontroll av gammastrålning över kala bergspartier uppmättes värden på 
mellan 0, 19 och 0,25 �tSv/h vilket motsvarar höga strålningsnivåer. Uppmätta 
värden redovisas på ritning G 101. 

Med ledning av mätresultaten skall det aktuella planområdet klassas som 
hög radonmark. 

ANVISNINGAR FÖR PLANEN 

Under förutsättning att hänsyn tas till nedan angivna synpunkter kan planens 
intentioner genomföras med avseende på de geotekniska förhållandena. 

Totalstabiliteten i området bedöms som god. Glidning skall dock beaktas vid 
planering av grundläggningen. 

Vid pålastning kommer eventuella sättningar att bli måttliga samt utspelas 
snabbt. Närmast vattnet kan mer sättningsbenägen jord påträffas. Risk tör 
differenssättningar skall då beaktas samt vid grundläggning på delvis berg 
och delvis jord. Uppfyllnad för planerad GC-väg, med läge enligt upprättad 
plankarta av Gränsland Arkitektkontor 2001-12-07, bedöms kunna utföras 
utan stabilitets- eller sättningsproblem. 

Grundläggning bedöms i huvudsak kunna utföras med plattor eller plintar till 
berg. Vid plattgrundläggning på jord skall lösare lagrad jord grävas ur. 

Marken närmast Strömsvattnet ligger under nivån för HHW, vilket skall 
beaktas vid exploatering. 

Då området klassas som högradonmark skall all byggnation utföras radon
säkert. 

GF KONSULT AB 
Geoteknik 

Bengt Askmar 
Daniel Strandberg -/-
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Uppdragsnr Datum Sida
PM 20056 2020-05-05 1 (2) 
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Strömstad kommun 

Jimmy Magnusson 

jimmy.magnusson@stromstad.se 

Tången 3 
Strömstad 

Detaljplan 

Geoteknik

Underlag 

• Plankarta daterad 2020-03-12, Strömstad kommun.

• Geoteknisk undersökning GF Konsult 2002-02-07 Tångenområdet, Strömstad.

• SGI yttrande daterad 2020-04-20 Diarie nr 5.2-2002-0110.

Bifogas 

• Plan och sektion omfattande manuella sonderingar, ritning G101

Nedan ges synpunkter och svar på de frågeställningar som SGI har beträffande geotekniken 

för rubricerat objekt enligt yttrande 2020-03-03. 

SGI synpunkt 

I områdets sydvästra del finns en byggnad med en sjösättningsbrygga som använts av 

roddklubben. Vattendjupet är endast någon meter enligt utförda lodningar, se ritning G101. 

Inom området är jorddjupen små och utförda manuella sonderingar i strandzonen visar att lösa 

jordlager av gyttja saknas. Jordlagren har tolkats vid sonderingarna och jorden bedöms 

utgöras av friktionsjord. Sannolikt till stora delar av sand. 

Det befintliga roddmagasinet är tänkt att byggas om till kontor. Grundläggningen av 

magasinet är utfört med plintar på berg eller på friktionsjorden, se bild 1. 

mailto:jimmy.magnusson@stromstad.se
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Bild 1 

Eftersom slänterna är flacka, jordlager av friktionsjord och vattendjupet ringa bedöms 

släntstabiliteten vara tillfredställande. Planförslaget medger ingen byggnation utanför den 

befintliga byggnaden och där finns inga lösa jordlager utan enbart friktionsjort/berg. Vi ser 

inte behov av några särskilda planbestämmelser gällande geoteknik. 

Uppdragsansvarig Granskat 

Henrik Lundström Daniel Lindberg 





PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-05-27

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2020-0333
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Sammanfattning av ärendet
Ansökan om planbesked inkom 2017-08-28. Miljö- och byggnämnden beslutade 
2017-10-12 § 166 att lämna positivt planbesked.

Syftet med planen är att möjliggöra användningarna kontor och verksamheter på 
fastigheten.

Planförslaget har varit utsänt för samråd och granskning. De synpunkter som 
kommit in under samråd och granskning har arbetats in i antagandehandlingarna.

Utifrån Länsstyrelsens synpunkter har ett PM angående risk för föroreningar inne i 
byggnaderna tagits fram. I detta bedöms inga ytterligare provtagningar göras då 
inga tecken på hälsovådliga föroreningar hittats. Detta PM samråds nu med 
Länsstyrelsen och ett svar väntas innan kommunstyrelsens möte.
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SAMMANFATTNING 
Fastigheten Mekanikern 1 ligger på Prästängens industriområde i den sydöstra delen av Strömstads 
tätort. Fastigheten omfattas av stadsplanen Erlandseröd som är antagen 1985. I takt med att 
industrinäringen minskat både nationellt och lokalt har användningen av lokalerna på 
Prästängsområdet mer och mer övergått till verksamhetslokaler med inslag av handel, tjänster, lager 
och kontor. 
 
Enligt stadsplanen får fastigheten Mekanikern 1 endast användas till industri. Fastigheten bebyggdes i 
början av 1980-talet som industrihotell, efter några få år utgjordes den huvudsakliga verksamheten av 
tillverkning av frystorkad av fisk. I slutet av 1980-talet byggdes lokalerna till och Crawford flyttade in 
med sin tillverkning av driv- och styrsystem för industriportar samt docknings-utrustning. Efter att 
industrin avvecklades 2012 har lokalerna använts till bland annat kontor och lager.  
 
Kommunen köpte fastigheten 2017 för att huvudsakligen använda lokalerna till kontor för kommunala 
verksamheter, även möjligheter till lokalisering av storkök utreds. Syftet med denna detaljplan är 
därmed att pröva fastigheten Mekanikern 1 för användningarna kontor och verksamheter på 
fastighetsägarens begäran. 
 
Detaljplanen hanteras enligt PBL 2010:900, SFS 2014:900. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Planhandlingarna är upprättade av extern konsult: 
 
 
KG Arkitektur & Design AB 
 
Karin Goksöyr 
Arkitekt 
 
Kontakt: 
+46 72 146 84 31 
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Dnr MBN/2017-1332  
 
 

Antagandehandling 
 

Mekanikern 1 m. fl. 
 
 
 

Planbeskrivning 
 

1. Inledning 

Planens syfte och huvuddrag  

Syftet med denna detaljplan är att pröva fastigheten Mekanikern 1 för användningarna kontor och 
verksamheter. Fastigheten köptes 2017 för att användas till kommunala verksamheter.  
 
Enligt stadsplanen för Erlandseröd som antogs 1985 får fastigheten Mekanikern 1 endast användas 
till industri. I lokalerna har tidigare driv- och styrsystem för industriportar samt docknings-
utrustning tillverkats. När industrinäringen minskat både nationellt och lokalt har användningen av 
lokalerna på Prästängsområdet mer och mer övergått till verksamhetslokaler med inslag av handel, 
tjänster, lager och kontor.  
 
I den nya detaljplanen kommer industri fortsatt tillåtas men kompletteras med användningarna 
kontor och verksamheter. En ändrad användning medför ingen väsentlig påverkan för allmänheten 
eller intilliggande verksamheter. 

Läge och areal 

Prästängens industriområde ligger i den sydöstra delen av Strömstads tätort mellan Strömsvattnet 
och stadens södra infart väg 164. Fastigheten Mekanikern 1 är centralt placerad i 
verksamhetsområdet intill rondell där Drivnäsvägen och Råggatan ansluter till Prästängsvägen. 
Planområdet omfattar 23 247 kvadratmeter.  

Markägare 

Planområdet omfattas främst av fastigheten Mekanikern 1 som ägs av det kommunala bolaget 
Strömstadslokaler AB. Delar av den kommunala fastigheten Strömstad 5:27 har tagits med i planen 
för att rättfärdiga befintlig infart från Drivnäsvägen samt skapa möjlighet till en mindre utökning av 
kvartersmarken som kan förbättra tillgängligheten bakom byggnaden. 
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Handlingar 

Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande. 
Till planen hör denna planbeskrivning. Yttranden från samråd och granskning har sammanfattats i 
ett granskningsutlåtande med svar på inkomna synpunkter. Planbeskrivningen ska underlätta 
förståelsen av planförslagets innebörd, samt redovisa de förutsättningar och syften detaljplanen har. 
Den har ingen egen rättsverkan. Avsikten är att planbeskrivningen ska vara vägledande vid 
tolkningen av planen.  
 

Till planhandlingarna hör 

 

◼ Planbeskrivning  2020-03-05  reviderad 2020-05-xx 

◼ Plankarta med bestämmelser 2020-03-05  reviderad 2020-05-xx 

◼ Fastighetsförteckning  2020-02-20 

◼ Grundkarta  2020-02-20 

◼ Granskningsutlåtande  datum 
 

Utredningar som tillhör planprocessen 

 

▪ Projekterings PM/Geoteknik Mekanikern 1 Bohusgeo  2020-02-10 

▪ MIFO fas 2 Mekanikern 1  Enrecon 2020-02-17 

▪ Invändig provtagning kompletteras… 
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2. Kommunala ställningstaganden  

Översiktsplan  

Prästängen ingår i ett större område som är avsett för tätortsutveckling i kommunens översiktsplan 
antagen av Kommunfullmäktige (KF) 2013-10-24. Äldre industriområden i anslutning till 
stadskärnan som Canning och Myren är under omvandling till stadsmiljöer med tätare bebyggelse 
och bostäder, i nuläget är det inte aktuellt med en sådan omvandling av Prästängen. Enligt 
översiktsplanen finns inga planer för nya bostäder i närheten av planområdet. En ny detaljplan som 
utöver användningen industri tillåter kontor och verksamheter är förenlig med översiktsplanens 
syften. 

Fördjupad översiktsplan 

Kommunen arbetar med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Strömstad-Skee. I 
utställningshandlingarna till fördjupad översiktsplan är planområdet markerat som område för 
verksamheter vilket stämmer väl med planerad användning. 

Gällande detaljplaner 

Mekanikern 1 regleras av stadsplanen för Erlandseröd (Akt nr P85/5) som antogs av Länsstyrelsen 
den 15 juli 1985. Stadsplanen medger endast användningen industri på fastigheten Mekanikern 1. I 
planbestämmelserna står att området endast får användas för industriändamål av sådan 
beskaffenhet att närboende ej drabbas av olägenheter med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och 
trevnad. 
 
Inom hela Prästängsområdet har lokalerna genom åren fått ökat inslag av handel, tjänster, lager och 
kontor när industrinäringen minskat. Delar av stadsplanen har redan ersatts av detaljplaner som 
upprättats för att tillåta en bredare användning.  
 

  
Utsnitt ur stadsplan för Erlandseröd (Akt nr P85/5) del 2 samt utsnitt av tillhörande områdesbeteckningar. 
 
Röd linje markerar planområde för ny detaljplan. 
Blå linje markerar nuvarande fastighetsgräns för Mekanikern 1. 
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Planbesked 

Strömstadlokaler AB sökte 2017-08-24 om planbesked för fastigheten Mekanikern 1. Sökandes 
målsättning är att fastigheten ska kunna användas av kommunala förvaltningar innehållande kontor, 
kök, verkstad och tekniska verksamheter. Planen ska ge utrymme för tillbyggnad i samma 
utstäckning som befintlig stadsplan. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2017-10-12 att lämna positivt planbesked enligt 5 kap 2§ 
PBL. 

Plansamråd 

Samråd för detaljplanen Mekanikern 1 pågick under perioden 20 april till 11 maj 2018.  
 
Länsstyrelsen har under samrådet lämnat yttrande angående behov av översiktlig undersökning av 
föroreningar och riskklassning. Enrecon AB har efter samrådsskedet genomfört en översiktlig 
miljöteknisk undersökning i mark och vatten, motsvarande MIFO fas 2. 
 
Statens geologiska institut (SGI) rekommenderar kontroll av släntstabilitet och rasrisk vid 
bergschakt. Bohusgeo har efter samrådet genomfört ett projekterings PM/geoteknik för 
planområdet med bedömning av släntstabilitet och risk för blocknedfall. 
 
Lantmäteriet har haft synpunkter som medfört följande justeringar/kompletteringar.  
Planbeskrivningen har förtydligats angående initiativ och kostnad för fastighetsreglering.  
Betydelsen av användningsbestämmelserna J och K redovisas individuellt på plankartan.  
 
Efter önskemål från markägaren har även bestämmelsen Z- verksamheter lagts till för att utöka 
fastighetens användning. 
 
Efter önskemål från bygglovsavdelningen har plankartans bestämmelse om begränsning av 
byggnadshöjd ersatts av bestämmelsen högsta nockhöjd över nollplan för att förenkla vid 
kommande bygglovshantering. 

Granskning 

Planhandlingar för Mekanikern 1 fanns tillgängliga för granskning under perioden 9 mars till 24 
mars 2020.  
 
Efter påpekanden från lantmäteriet har mindre redaktionella textjusteringar gjorts som förtydligar 
att det inte rör sig om en ändring av den gamla stadsplanen utan en ny detaljplan. 
 
Efter yttrande från Länsstyrelsen har handlingarna kompletterats med riskbedömning och 
provtagning i befintliga byggnader för att säkerställa människors hälsa vid den nya användning av 
lokalerna som detaljplanen medger. Planbeskrivningen har även kompletterats angående risker och 
störningar till följd av rekommenderad sekundär transportled för farligt gods i anslutning till 
planområdet. 

Behovsbedömning 

Miljö och byggförvaltningen har tagit fram en behovsbedömning daterad 2018-03-15. 
 
Plan- och byggavdelningen gör bedömningen att genomförande av detaljplanen för Mekanikern 1 
inte kan antas medföra risk för betydande miljöpåverkan.  
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Motivet till denna bedömning är att planområdet redan är ianspråktaget. Användningen av flera 
lokaler i Prästängsområdet har redan idag övergått till verksamhetslokaler med inslag av handel, 
tjänster, lager och kontor. I den nya detaljplanen kommer industri fortsatt att tillåtas men 
kompletteras av användningen kontor. En ändrad användning medför ingen väsentlig påverkan för 
allmänheten eller intilliggande verksamheter. Planen ger utrymme för tillbyggnad i samma 
utsträckning som befintlig stadsplan. Den möjliga/planerade bebyggelsens påverkan på befintlig 
omgivande bebyggelse bedöms vara godtagbar. Ett genomförande av detaljplanen bedöms medföra 
ett effektivt nyttjande av såväl mark som befintlig infrastruktur. Inga höga natur- eller kulturvärden 
berörs. Den naturmark som finns inom planområdet är svårtillgänglig och inte av vikt för 
friluftslivet. Detaljplanen uppfyller inte bedömningskriterierna i bilagorna 2 och 4 i Förordningen 
1998:905 om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB). 

Miljömål 

Riksdagen har beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål. I Strömstads kommun har man valt att 
lyfta fram fyra lokala miljömål som man vill fokusera på: 
 
• Begränsad klimatpåverkan 
• Giftfri miljö 
• Hav i balans samt levande kust och skärgård 
• God bebyggd miljö 
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3. Planeringsförutsättningar 

Naturmiljö 

Prästängens verksamhetsområde ligger i en dalgång som sträcker sig från sydväst till nordost. I 
söder gränsar planområdet till en bergsrygg som löper mellan verksamhetsområdet och Strömstads 
södra infart väg 164. Där det inte är berg i dagen är bergsryggen beväxt, det finns partier av 
granskog samt blandskog där asp och björk utgör de vanligaste lövträden.  
 
Inom planområdet finns en smal remsa naturmark mot söder samt ett område med vegetation i 
öster. Mot de övriga fastighetsgränserna finns iordningställda gräsytor. Naturen inom planområdet 
är högst begränsad men av skiftande karaktär vilken beskrivs nedan. 
 
1. I väster har berget bearbetats för att iordningställa industrimark. Berget är till stor del täckt av 
mossa. 
  
2. Centralt bakom byggnaden ansluter en norrsluttning där vegetationen främst utgörs av gran.  
 
3. Öster om dalgången sträcker sig en bergsrygg in i planområdet, berget är framträdande och 
växtligheten är begränsad till mossor, lavar. 
 
4. Bergsryggen landar i ett flackare parti med fuktig mark, här växer asp, sälg och björk. Högt gräs 
med inslag av vass utgör vegetationen på den öppnare ytan mot Prästängsvägen. Området utgör 
kvartersmark i den gamla stadsplanen men har ännu inte blivit utnyttjad. 
 
Merparten av den naturmark som ingår i det nya planområdet tillhör redan industrifastigheten 
Mekanikern 1 även om delar av den i stadsplanen omfattas av bestämmelsen ”Park” och allmän 
platsmark. Eftersom naturmarken är svårtillgänglig nyttjas den inte för friluftsliv.  
 

 
Illustration över olika naturtyper inom planområdet 
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Område 1, bergsskärning i väster.  Område 2, norrsluttning med granskog. 

Riksintressen 

Planområdet omfattas likt stora delar Strömstads kommun av riksintresse för den obrutna kusten 
och det rörliga friluftslivet enligt 4 kap i miljöbalken. Bestämmelserna ska dock inte utgöra hinder 
för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet. 

Bebyggelse 

Före exploateringen har dalgången använts till jordbruk. Under 1970-tal började man planera för 
industrimark.  
 
De äldsta delarna av byggnaden inom Mekanikern 1 är från början av 1980-talet. I slutet av 1980-
talet genomfördes en större om- och tillbyggnad när Crawford flyttade sin verksamhet till 
fastigheten. Byggnaden består av tre sammanbyggda industrihallar, mot prästängsvägen har 
kontorslängor och personalutrymmen anslutits till byggnadskroppen. Fasaderna är klädda med en 
blandning av plåt, dansk sjösten och andra stenimiterade skivmaterial i rödbruna nyanser, mot 
Prästängsvägen har fasaderna markerade fönsterband i ljusare kulörer. 
 
Fastigheten är i dag bebyggd med ungefär 5000 kvadratmeter byggnadsyta. Fram till 2012 skedde 
tillverkning av garageportar, dockningsutrustning och styranordningar i lokalerna. Efter industrins 
nedläggning har lokalerna använts till bland annat lager och kontor. 
 

   
 
Fasad mot prästängsvägen   Huvudentré mot prästängsvägen 

  
Fasad med lastkaj mot rondell   Del av söderfasad mot berget 



Detaljplan för Mekanikern 1 m. fl. Antagandehandling. Upprättad 2020-03-05 Reviderad 2020-05-xx 

 
 

8 

Kulturmiljö och fornlämningar 

Det finns inga fornlämningar eller skyddade historiska miljöer inom planområdet. Marken är 
ianspråktagen, bearbetad och bebyggd sedan början av 1980-talet. Det finns inga indikationer på att 
det skulle finnas fornlämningar inom planområdet. 

Rekreation och friluftsliv 

I skogsområdet sydost om planområdet finns motionsslingor och utegym som används av 
idrottsföreningar och allmänheten. 

Kommunikationer 

Centralt genom hela verksamhetsområdet löper Prästängsvägen som i väster ansluter till väg 176 
Ringvägen, i söder finns anslutning till väg 164 via Drivnäsvägen. 
 
Planområdet angränsar till cirkulationsplats där Drivnäsvägen och Råggatan ansluter till 
Prästängsvägen.  Fastigheten har huvudinfart från Prästängsvägen och en mindre infart från 
Drivnäsvägen. Parkeringsyta för verksamheten finns inom fastigheten. 
 
Gång- och cykelväg finns utmed både Prästängsvägen och Drivnäsvägen med vidare anslutning 
mot Strömstadcentrum och Skee.  
 
Busshållplatsen Prästängen östra ligger omkring 100 meter från planområdet, hållplatsen trafikeras i 
dagsläget endast med en morgon- respektive eftermiddagstur. Inom 1 km finns hållplatser som 
trafikeras tätare. 

Mark, miljö och geoteknik 

Geoteknik 

Marken är redan ianspråktagen och undersökt i samband med den gamla stadsplanen.  
 
Bohusgeo har utfört ett kompletterande projekterings PM för planområdets geoteknik. Som grund 
för bedömningen av de geotekniska förhållandena ligger en tidigare utförd undersökning på 
grannfastigheten, Mekanikern 3. Undersökningen utfördes innan exploatering och därmed på ängs- 
eller åkermark. Inom Mekanikern 1 är markytorna asfalterade och sannolikt förekommer fyllning 
under asfalten. Undersökningen visar att de naturliga jordlagren i huvudsak utgörs av fast ytlager, 
lera och friktionsjord. 
 
Nivåskillnaderna inom planområdet är små och lutningen är flack, i regel 1:20 eller mindre och 
området uppfattas som plant. Släntabiliteten bedöms därför som tillfredsställande. 
 
Inga lösa block eller sprickor har noterats vid berget i den sydöstra delen av planområdet. Risk för 
bergras eller blocknedfall som kan påverka detaljplaneområdet bedöms inte föreligga 
 
I samband med utbyggnad bör kompletterande undersökningar utföras för att bestämma 
grundläggningsmetod för planerad utbyggnad. Om grundläggning utförs så att kontakt erhålles med 
berg eller grov friktionsjord, bör kompletterande markradonmätningar utföras i samband med 
entreprenadarbetena. Grävning inom fastigheten är anmälningspliktigt. 

Miljöfarlig verksamhet 

Till miljöfarlig verksamhet räknas all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan 
medföra olägenhet för människors hälsa eller för miljön. De miljöfarliga verksamheter som är 
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tillstånds- eller anmälningspliktiga återfinns i miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) och kan 
delas in i tre kategorier, A, B och C beroende på verksamhetsslag och storlek. 
Industriverksamheten inom fastigheten Mekanikern 1 har tidigare tillhört kategori C. Avfall har 
utgjorts av bland annat elektronik men även olja och lösningsmedel kan ha förekommit. Efter 
installation av nytt slutet system för tvättkemikalier nedgraderades verksamheten till kategori U. 
Kommunen har varit tillstånds- och tillsyningsmyndighet.  
 
För att identifiera förorenade områden har Naturvårdsverket tagit fram MIFO (metodik för 
inventering av förorenade områden). Verksamheten har vid identifiering preliminärt bedömts 
tillhöra branschklassen (BKL 813) ”Verkstadsindustri - utan halogenerande lösningsmedel”. 
Objekten i branschklassen omfattar generellt riksklass 3 enligt BKL ”måttlig risk för människa 
och miljö”. Verksamheten har inte bedömts tillhöra den bransch- eller riksklass som är 
prioriterad för vidare utredning. 
 
Efter samrådsskedet har Enrecon AB genomfört en översiktlig miljöteknisk undersökning i mark 
och vatten, motsvarande MIFO fas 2. 
 
Resultatet från föreliggande undersökning visar på låga föroreningshalter inom fastigheten. I jord 
har inga föroreningar påträffats i förhöjda halter och i grundvattnet påträffas endast bly i något 
förhöjd föroreningshalt. Sammantaget bedöms föroreningsnivån som låg. Exponeringsrisken 
bedöms vara låg då fastigheten är bebyggd och öppna ytor är täckta med asfalt samt inhägnad stor 
del av dygnet. Vidare har inga föroreningar påträffats i förhöjda halter, vilket medför att risken att 
exponeras för farliga ämnen är marginell.  
 
Spridningsförutsättningarna bedöms stora i de sandiga fyllnadsmassorna men låga i den 
underlagrande leran. Spridningsförutsättningarna från mark till grundvatten bedöms som små då 
grundvattnet påträffas i leran. Spridning från ytvatten (ex vid regn) till mark/ grundvatten bedöms 
som marginell då fastigheten huvudsakligen är asfalterad. Vidare bedöms både skyddsvärde och 
känslighet som lågt.  
 
Sammantaget bedöms området tilldelas riskklass 4, liten risk. Några ytterligare åtgärder bedöms inte 
motiverat i dagsläget. 

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 så att högsta tillåtna radonhalt inte kommer 
att överskridas i byggnaden. 

Teknisk försörjning 

Mekanikern 1 är ansluten till kommunens ledningsnät för vatten, spillvatten och dagvatten. 
Dagvatten från fastigheten leds till öppna diken utmed fastighetsgränsen som ansluter till 
kommunens dagvattennät intill rondellen. Dagvattnet rinner senare åt nordost mot Strömsvattnet. 
Fastigheten är ansluten till tele- och datafibernät samt förses med elnät från Ellevio.  

Risker och störningar etc. 

Fastigheten har tidigare använts för industri, verksamheten har inte varit av sådan karaktär att den 
orsakat olägenheter för närboende. Fastigheten gränsar till andra verksamhetslokaler samt natur, de 
närmsta bostäderna ligger ungefär 250 meter från fastigheten. 
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Fastigheten störs inte av buller från trafik eller intilliggande verksamheter. Väg 164 samt järnväg 
finns på ungefär 400 meters avstånd från fastigheten. Bergsryggen sydost om fastigheten skärmar 
av buller från passerande tåg och biltrafik. 
 
Farligt gods 
Prästängsvägen är fram till cirkulationsplatsen rekommenderad som sekundär transportväg för 
farligt gods. Sekundärvägar används för lokala transporter mellan det primära vägnätet och 
mottagaren eller leverantören. Trafikolyckor som involverar farligt gods innebär ökade risker.  
  
Hasigheten på prästängsvägen är 50 km/h, i anslutning cirkulationsplatsen är den verkliga 
hastigheten lägre. Mellan cirkulationsplatsen och planområdet finns en gång och cykelväg. Inom 
planområdet löper ett dike och ett stängsel utmed vägen. Byggnaden på fastigheten ligger ungefär 
50 meter från vägen, området mellan används för parkering. Utmed prästängsvägen finns flera 
byggnader med likvärdig användning betydligt närmre vägen.  
 
En trafikolycka med farligt gods skulle kunna innebära att fordonet lämnar vägbanan och 
brandfarlig vätska rinner ut. Med hänsyn till den låga hastigheten bör avståndet och diket utgöra ett 
visst skydd för att stoppa avåkande fordon och spridning av brandfarlig vätska vid eventuella 
olyckor. 

Miljökvalitetsnormer MKN 

Miljökvalitetsnormer finns för utomhusluft (halter avseende kvävedioxid/kvävoxider, svaveldioxid, 
kolmonoxid, bly, bensen, partiklar och ozon), omgivningsbuller, fisk- och musselvatten samt för 
kustvatten, sjöar och vattendrag. Normerna anger den lägsta godtagbara miljökvalitet som 
människan och/eller miljön kan anses tåla. Nedan redovisas de miljökvalitetsnormer som berör 
Strömstads kommun. 
 
MKN för utomhusluft 
Varje kommun är enligt förordningen (SFS 2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft 
skyldig att kontrollera att miljökvalitetsnormerna uppfylls. Detta lagkrav uppfyller Strömstads 
kommun genom medlemskap i luftvårdsförbundet för Västra Sverige, Luft i Väst. Alla Västra 
Götalands kommuner utanför Göteborgsregionen ingår i Luft i Väst tillsammans med Västra 
Götalandsregionen och ett antal företag. I förbundets verksamhet ingår bland annat 
luftföroreningsmätningar, emissionskarteringar och spridningsberäkningar. De mätningar som 
hittills gjorts visar på att inga miljökvalitetsnormer överskrids i Strömstad. 
 
MKN för fisk- och musselvatten 
Syftet med att utse fisk- och musselvatten är att uppfylla EU:s krav enligt Europaparlamentets och 
rådets direktiv om kvalitetskrav på skaldjursvatten. Områdena skall skyddas eller förbättras för att 
göra det möjligt för skaldjur att leva och växa till och på så sätt bidra till en hög kvalitet på sådana 
skaldjursprodukter som äts direkt av människan. Att ett område är föreskrivet som musselvatten är 
en av flera förutsättningar som måste vara uppfyllda för att kommersiell skörd av musslor skall 
kunna tillåtas. Det betyder däremot inte att området i sin helhet är lämpligt för odling eller annan 
skörd av musslor. I Strömstads kommun finns det relativt stora områden utpekade enligt direktivet.  
 
MKN för vatten 
I Strömstad finns 17 vattenförekomster för kustvatten, 16 för vattendrag/delar av vattendrag och 4 
för sjöar utsedda. För var och en av dessa vattenförekomster kommer miljökvalitetsnormer och 
åtgärdsprogram att tas fram i syfte att uppnå/bibehålla god vattenstatus. 
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4. Planförslag 

Bebyggelse 

Användning – (PBL 4:5§) 

Planområdet är reglerat med beteckningarna J- industri, K- kontor och Z-verksamheter. 
Bestämmelsen J finns även i tidigare stadsplan och medger industriverksamhet.  
 
I Plan och bygglagen beskrivs användningen Industri enligt följande – 4 kap. 5 § 3, 11 § 2 
och 30 § PBL. Användningen industri inrymmer områden för produktion, lagring, partihandel och 
annan jämförlig verksamhet. Användningen inrymmer all slags industriell produktion med undantag 
av produktion av energi. Tekniska anläggningar som kompletterar verksamheter inom 
industriområden inryms i ändamålen. Infrastruktur som krävs för verksamheterna ingår också. I 
användningen ingår även lagring av material och varor. Partihandel, alltså handel som inte riktar sig 
till enskilda, ingår i användningen. Denna handel kan bedrivas med varor som produceras inom 
området likväl som med lagervaror. Vidare inräknas de personalutrymmen och kontor med mera 
som kompletterar industriverksamheten.  
 
Om kontorsverksamheten till industrin är omfattande bör en kombination av K- Kontor och J- 
Industri användas. Därför tillförs användningsbestämmelsen K- Kontor i den nya detaljplanen.  
 
I Plan och bygglagen beskrivs användningen kontor enligt följande – 4 kap. 5 § 3, 11 § 2 
och 30 § PBL. I användningen kontor ingår kontor och tjänsteverksamhet med liten eller ingen 
varuhantering. Avgörande bör vara att verksamheten inte medför störning av betydelse för 
omgivningen, till exempel att den saknar utomhusverksamhet och har besöksverksamhet i 
begränsad utsträckning. I användningen ingår komplement så som konferenslokaler och de 
personalutrymmen som behövs. Exempel på tjänsteverksamhet med liten eller ingen varuhantering 
som ingår i användningen är sådan verksamhet som inte är beroende av omfattande 
besöksverksamhet, det vill säga att tjänster i största möjliga mån utförs utan kundens närvaro.  
 
I Plan och bygglagen beskrivs användningen verksamheter enligt följande – 4 kap. 5 § 3, 11 
§ 2 och 30 § PBL. Användningen verksamheter bör tillämpas för områden för service, lager, 
tillverkning med tillhörande försäljning, handel med skrymmande varor och andra verksamheter av 
likartad karaktär med begränsad omgivningspåverkan. 
 
Det kan till exempel vara fordonsservice, bilprovning eller liknande. Även verksamheter med behov 
av lokaler för material eller utrustning så som el- och byggföretag eller företag som erbjuder 
hushållsnära tjänster ingår. Handel med varor som produceras inom området kan ingå i 
användningen. Det handlar då framför allt om partihandel. I mindre utsträckning får även 
försäljning till enskilda förekomma med varor som producerats i området. Handel med 
skrymmande varor ingår också i användningen. Utbildningar med behov av stort utrymme eller 
med viss omgivningspåverkan, som utbildningar inom bygg- eller fordonsteknik kan också 
inrymmas i användningen. I användningen ingår även komplement till verksamheten, så som 
parkering och kontor. 
 
Bestämmelsen Z tillförs i den nya detaljplanen för att möjliggöra en bredare användning av 
kommunala verksamheter som exempelvis storkök. 
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Egenskaper – (PBL 4:11, 4:12 och 4:16) 

Detaljplanens egenskapsbestämmelser reglerar bebyggelsen omfattning (PBL 4:11) genom 
exploateringsgrad. Exploateringsgraden är liksom i tidigare stadsplan begränsad till 50 % av 
fastighetsarean, för fastigheten Mekanikern 1 innebär det en maximal byggnadsyta på ungefär 11 
600 m2 vilket är det dubbla mot dagens byggnad. Kvartersmarkens byggrätt begränsas av 
punktprickad mark utmed fastighetens gränser, där får marken inte förses med byggnad. 
 
Placering, utformning och utförande av byggnadsverk och tomter regleras enligt (PBL 4:16). 
Detaljplanen har en bestämmelse om högsta nockhöjd över grundkartans nollplan vilken är 24 
meter. Det finns inga ytterligare bestämmelser som reglerar byggnadernas estetiska utseende eller 
takvinkel. Prästängen är sedan tidigare ett område där byggnadernas funktion prioriterats före dess 
estetiska utformning. 

Gatunät och trafik 

En trafikutredning och en kapacitetsanalys har utförts i samband med planprocessen för den 
sydvästra delen av Prästängen. Kapacitetsanalysen redovisar scenarier vid framtida utvekling år 
2035, prognosen räknar med ökad trafik både på huvudvägarna utanför området och inom 
Prästängsområdet. Analysen visar att åtgärder behöver utföras, främst vid korsningen mellan 
Ringvägen och Prästängsvägen om trafiken kommer att öka enligt prognosen. Förbättringar 
föreslås även vid korsningen mellan drivnäsvägen och väg 164. I rapporten föreslås utbyggnad av 
extra körfält för vänstersväng vid korsningarna. 
 
Verksamheten kommer fortsatt att trafikförsörjas via Prästängsvägen och Drivnäsvägen. Eftersom 
det redan bedrivs verksamhet inom planområdet bedöms genomfördet av detaljplanen med ändrad 
användning endast bidra till en mindre ökning av antalet trafikrörelser. Fastighetens placering intill 
rondellen gör att Drivnäsvägen med anslutning till väg 164 med fördel kan användas, denna utfart 
har enligt kapacitetsanalysen större återstående kapacitet.  

Parkering  

Parkering ska lösas inom den egna fastigheten enligt Strömstads kommuns parkeringsnorm. 
Parkeringsnormen regleras av användning och bruttoyta, normen för kontor är något högre än för 
industri och reglerar både parkering för bilar och cyklar. I samband med bygglovsansökan för 
tillbyggnad eller ändrad användning ska antal parkeringsplatser redovisas. 

Tillgänglighet 

Enligt boverkets byggregler BBR ska byggnader vara användbara och tillgängliga för personer med 
nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Boverkets byggregler gäller när man bygger nytt eller 
ändrar en byggnad, inklusive ändrad användning.  

Natur  

Fastighetsgränserna till Mekanikern 1 sammanfaller inte med gränserna i den äldre stadsplanen. I 
söder inkräktar fastigheten på naturmarken, användningsgränsen har därför justerats i den nya 
detaljplanen så att den sammanfaller med fastighetsgränsen.  
 
Den naturmark som redan är i anspråkstagen utgörs av en brant bergssluttning som bitvis är 
bearbetad vid iordningställandet av industrimark. Marken har inget stort värde för friluftslivet då 
ytan är begränsad och är svårtillgänglig. Avståndet mellan berget och byggnaderna är idag trångt, en 
utökning av kvartersmarken skapar möjligheter att förbättra passagen. I den nya detaljplanen utgörs 
därför hela fastigheten av kvartersmark. 
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Förorenad mark 

Detaljplanens genomförande medför främst ändrad användning av befintliga verksamhetslokaler 
och förväntas inte bidra till större grävarbeten.  
Kompletteras med resultat från invändig provtagning.  
Den miljötekniska undersökningen av mark och vatten visar på låga föroreningshalter inom 
fastigheten. I jord har inga föroreningar påträffats i förhöjda halter och i grundvattnet påträffas 
endast bly i något förhöjd föroreningshalt. Framtida grävning inom fastigheten är 
anmälningspliktig. Vid framtida nybyggnation eller schaktning kan provtagning krävas för att 
säkerställa hur överblivna schaktmassor ska hanteras, kontakt ska tas med miljö och 
hälsoskyddsavdelningen.  

Teknisk försörjning 

Mekanikern 1 är redan ansluten till kommunens ledningsnät för vatten, spillvatten och dagvatten 
samt nät för el och fiberkommunikation. Detaljplanens genomförande kommer inte att påverka 
befintliga anslutningar.  

Risker och störningar 

Detaljplanens genomförande med tillägg av användningarna kontor och verksamheter medför inga 
risker för störningar till angränsande verksamheter eller bostäder. Den industri planen tillåter ska 
vara av karaktär som inte orsakar störningar eller hälsorisker för boende i närheten. 
 
I dagsläget finns inga direkta planer på att bygga biltvätt eller använda delar av den befintliga 
byggnaden för detta ändamål. Däremot är det möjligt att biltvätt för kommunens fordon kan 
komma att anläggas i framtiden. Enligt miljöbalken är all biltvätt miljöskadlig verksamhet. Vatten 
från eventuell biltvätt ska tas om hand och renas. Installation av tvättanläggning kan vara 
tillståndspliktig, kontakt ska tas med miljö och hälsoskyddsavdelningen. 

Räddningstjänsten 

Räddningstjänstens har möjlighet att passera runt hela byggnaden. Räddningstjänstens tillgänglighet 
ska bevakas i kommande bygglovsansökningar. Planförslaget redovisar en mindre utökning av 
fastigheten för att förbättra tillgängligheten bakom byggnaden där avståndet mellan berg och 
byggnad är begränsat. 
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5. Konsekvensbeskrivning 

Hållbar utveckling 

Genomförandet av den nya detaljplanen kan bidra till att byggnaden på fastigheten får nytt liv med 
ny användning och nya arbetstillfällen. 

Miljömål 

Riksdagen har beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål. I Strömstads kommun har man valt att 
lyfta fram fyra lokala miljömål som man vill fokusera på: 
 

• Begränsad klimatpåverkan 
Förbränning av fossila bränslen för värme, i industriprocesser och för transporter bidrar till utsläpp 
av växthusgaser. Planens genomförande förväntas bidra till en minskning av de tunga transporterna 
samt minskning av utsläpp i samband med industriprocesser. Vid kontorsanvändning kan 
personalintensiteten i byggnaden och därmed transporterna med personbil däremot öka. 
Möjligheterna för personalen att välja cykel som alternativ till bilen är goda genom anslutning till 
gång- och cykelväg.  
 

• Giftfri miljö 
Målet stärks av detaljplanens genomförande, kontorsanvändning förväntas generera mindre utsläpp 
av miljö- och hälsoskadliga ämnen än industriverksamhet. 
 

• God bebyggd miljö 
Målet stärks i mindre utsträckning. Genomförandet ändrar inte på några bestämmelser om höjd 
eller utseende. Tillförande av kontorsanvändning och kan däremot bidra till att fastigheten rustas 
upp och byggs om för att passa verksamheten med ny rumsindelning, fönster och entréer som kan 
upplevas mer estetiskt tilltalande. 

Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormen för dagvatten berörs eftersom kommunens dagvatten inte renas. Detaljplanen 
medför inte att mer ytor kommer att hårdgöras eller att utflödet av dagvatten från fastigheten 
kommer att öka. Strömstads kommun arbetar med att se över dagvattenfrågorna på en 
övergripande nivå. 
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6. Genomförande 

Organisatoriska frågor  

Tidplan 

Samråd:  20 april – 11 maj 2018 
Granskning: 9 mars – 24 mars 2020 
Antagande: andra-tredje kvartalet 2020 

Genomförandetid 

Genomförandetiden för denna detaljplan är fem år och räknas från den dag då planen vinner laga 
kraft. Fastighetsägarna har under planens genomförandetid en garanterad byggrätt i enlighet med 
planen. 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. Efter 
genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla och ge byggrätt om kommunen inte 
ändrar eller upphäver planen. 

Huvudmannaskap 

Alla allmänna platser ska ha en huvudman som är ansvarig för att ställa iordning och förvalta 
platserna. 
Detaljplanen omfattar ingen allmän platsmark, därmed finns ingen huvudman. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning 

Lantmäteriet är beslutande myndighet för fastighetsregleringar. Genomförandet av detaljplanen 
skapar förutsättningar för en fastighetsreglering mellan Mekanikern 1 och Strömstad 5:27. Ägare till 
fastigheten Mekanikern 1 initierar och bekostar fastighetsreglering. 

Fastighetsrättsliga konsekvenser 

Genomförandet av en detaljplan ska enligt plan- och bygglagen grundas på den planbeskrivning 
som upprättas. Eftersom planbeskrivningen inte är juridiskt bindande finns vissa möjligheter att 
genomföra detaljplanen på andra sätt så länge planbestämmelserna efterföljs.  
 
Nedan beskrivs konsekvenser för ingående fastigheter vid avsett genomförande. 
 
• Mekanikern 1 
 
Användning: - Tillförande av användningarna kontor och verksamheter.  
 

- Användningsgränsen mot park/naturmark justeras så att den följer 
fastighetens gränser samt tidigare plangräns. Justeringen medför att 
kvartersmarken ökar jämfört med tidigare stadsplan, större delen av 
denna mark ingår redan i fastigheten Mekanikern 1. 
 

Areal: - Detaljplanen skapar möjligheter för en utökning av fastigheten 
Mekanikern 1 med ca 900 kvadratmeter för att bekräfta befintlig utfart 
samt förbättra tillgängligheten mellan befintlig byggnad och berget. 
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• Strömstad 5:27  
 
Användning: - Ett stycke mark som är reglerad till ”park” i tidigare stadsplan tas i 

anspråk för kvartersmark av fastigheten Mekanikern 1. 
 
Areal: - Fastigheten minskar med ca 900 kvadratmeter, marken tas i anspråk 

av fastigheten Mekanikern 1. 
 

 
 
Illustration redovisar den mark som enligt planförslaget övergår från Strömstad 5:27 till Mekanikern 1. 
 

- Område A omfattar ca 790 kvm och utgörs av kil mellan Mekanikern 1 och gräns för stadsplan, övergår 
för att kunna förbättra tillgänglighet mellan berget och befintlig byggnad.  

 
- Område B omfattar ca 85 kvm, övergår för att tillåta befintlig infart. 
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Ekonomiska frågor 

Kostnader 

Kostnader för framtagande av planhandlingar bekostas av sökanden, ägare till fastigheten  
Mekanikern 1. 

Administrativa frågor 

Handläggning 

Detaljplanen handläggs enligt standardförfarande. Samtliga berörda sakägare och myndigheter har 
haft möjlighet att yttra sig angående samrådshandlingarna och senare angående 
granskningshandlingarna. Inkomna synpunkter har sammanställts i ett granskningsutlåtande. 
Detaljplanen antas av kommunfullmäktige och vinner laga kraft tre veckor efter beslutet såvida 
ingen prövning sker. 

Planavgift 

Planavgift ska inte tas ut vid prövning av lovärenden som överensstämmer med detaljplanen. 

Medverkande tjänstemän/samverkan 

Detaljplanen har utarbetats av extern konsult i samverkan med fastighetsägare till Mekanikern 1 och 
representanter från Miljö- och byggförvaltningen. 

Revideringar inför antagande 

Planhandlingarna har reviderats inför antagande med följande förändringar: 
 

- Handlingarna har kompletterats med granskningsutlåtande. Text i planbeskrivningen 
angående utlåtande efter samråd och granskning har justerats (s. 2). 

- I planbeskrivningen har mindre redaktionella textjusteringar gjorts som förtydligar att ny 
detaljplan upprättas (s. 3). 

- Planbeskrivningen har kompletterats med stycke som beskriver granskningsskedet med 
inkomna yttranden och åtgärder (s. 4). 

- Planbeskrivningen har kompletterats angående risker och störningar till följd av 
rekommenderad sekundär transportled för farligt gods i anslutning till planområdet. 
(s. 10) 

- Planhandlingarna har kompletterats med riskbedömning och provtagning i befintliga 
byggnader för att säkerställa människors hälsa vid den nya användning av lokalerna som 
detaljplanen medger. Planbeskrivningen har kompletterats med sammanfattning av 
resultatet från utredningen (s. 13). 

 
 
 
Upprättad 2020-03-05 
Reviderad 2020-05-xx 
 
 
KG Arkitektur & Design AB 
 
Karin Goksöyr 
Arkitekt 
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Detaljplan för 
Mekanikern 1
Strömstads kommun

Dnr MBN-2017-1332

Granskningsutlåtande

Hur samråd och granskning har bedrivits
Samråd genomfördes under perioden 2018-04-18 till 2018-05-11. Granskningshandlingarna 
har varit utsända under tiden 2020-03-09 till 2020-03-24. Handlingarna har även funnits 
tillgängliga på Kommuncenter i Strömstads Stadshus och på kommunens webbsida. Efter 
granskning har ett kompletterande PM tagits fram angående risk för föroreningar i 
byggnaden. Detta har därefter samråtts med Länsstyrelsen.

_____________________________________________________________________________
Inkomna synpunkter
Följande skriftliga synpunkter har kommit in under både samråd och granskning till och med 
2020-04-07:

Samråd Granskning
1. Länsstyrelsen inkom 2018-05-14

kompletterat 2018-05-15 2020-04-07
2. Statens Geotekniska Institut - SGI inkom 2018-05-09 2020-03-20
3. Trafikverket 2020-03-18
4. Lantmäteriet inkom 2018-05-14 2020-03-11
5. Skanova inkom 2018-04-20
6. Bohusläns museeum inkom 2018-05-08 2020-03-13
7. Västtrafik AB inkom 2018-05-11
8. Ellevio AB inkom 2018-05-21
9. Std kommun, säkerhetssamordnare 2020-03-10
10. Tekniska förvaltningen 2020-03-24
11. Kungsklyftan fastigheter AB inkom 2018-05-02
12. K Bäckströms måleri AB inkom 2018-05-02
13. EU Terminal & Logistikcenter inkom 2018-05-07
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1. Länsstyrelsen
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 
kända förhållanden att planen inte kan accepteras och kan därför komma att prövas av 
Länsstyrelsen om den antas.

Länsstyrelsen befarar inte att:
- Riksintresse kommer att skadas påtagligt
- Mellankommunal samordning blir olämplig
- Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs
- Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser

Däremot befaras att:
- Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller till risken för olyckor, 

översvämningar eller erosion.
Länsstyrelsen konstaterar att kommunen har låtit göra en miljöteknisk markundersökning 
motsvarande MIFO fas 2 för marken inom planområdet vilket är bra. I samrådsyttrandet 
ansåg Länsstyrelsen dock att även byggnaderna skulle ingå i denna undersökning då före detta 
industrilokaler planeras nyttjas till kontor och storkök m m. Länsstyrelsen anser därför att 
kommunen behöver komplettera handlingarna med en riskbedömning av att använda 
befintliga byggnader till planerad användning. Finns behov av provtagning för att kunna göra 
riskbedömningen ska detta göras. Om det finns ett saneringsbehov för att kunna nyttja 
byggnaderna till planerad användning ska detta säkerställas genom att lämplig 
planbestämmelse införs på plankartan.

Prästängsvägen är sekundär rekommenderad led för farligt gods fram till rondellen som ligger 
intill planområdet.  Kommunen bör beskriva och bedöma riskerna utifrån detta i planen och 
om det finns behov vidta riskreducerande åtgärder.

Statens geotekniska institut (SIG) anger i sitt yttrande att de ur geoteknisk synpunkt inte har 
någon anmärkning på förslaget.

Trafikverket har inga synpunkter på detaljplanen. 

Kommentar: 
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2. SGI
De kompletterande undersökningar som SGI efterfrågade i samrådet är nu gjorda och visar att 
det ur geoteknisk synvinkel inte finns något som hindrar ett genomförande av planförslaget. 
Därmed kvarstår ingen erinran.

3. Trafikverket
Ingen erinran.

4. Lantmäteriet
Lantmäteriet påtalar att det inte är tillåtet med utfatsförbud i planområdesgränsen.

På ett par ställen i planbeskrivningen står det att ärendet gäller en ändring av detaljplanen. 
Lantmäteriet tolkar det dock som att det gäller upprättande av en ny detaljplan.

De övriga synpunkter på redaktionella ändringar som Lantmäteriet påtalade i samrådet är 
genomförda.

Kommentar: Kommunen är medveten om att det inte är tillåtet med utfartsförbud i 
planområdesgränsen. Dock väljer kommunen att låta detta ligga kvar som en markering av en 
viljeinriktning. Visar det sig att bestämmelsen inte skulle gälla vid en eventuell framtida 
prövning får frågan hanteras då.

Planbeskrivningen ses över och justeras utifrån Lantmäteriets synpunkt innan antagande.

5. Skanova
Ingen erinran.

6. Bohusläns museeum
Ingen erinran.

7. Västtrafik AB
Planbeskrivningen kan förtydligas genom att kollektivtrafik får en egen rubrik. I övrigt ingen 
erinran.

Kommentar: Kommunen bedömer att planbeskrivningen blir enklare med en rubrik om 
kommunikationer. Då det endast står någon mening om varje kommunikationsslag blir det 
nästan mer rubriker än text om en uppdelning ska göras.
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8. Ellevio AB
Ellevio AB önskar att befintlig transformator i södra delen av planområdet får ett E-område i 
planen.

Kommentar: Kommunen bedömer att en transformator kan godkännas inom de 
planbestämmelser som ges i planen. Då det på Ellevios bifogade karta framgår att ledningar 
till/från transformatorn idag går under den befintliga byggnaden och att de skriver att 
exploatören får ansvara för flytt av dessa om det blir nödvändigt, kan man fundera på om det 
aktuella läget i framtiden är det bästa för transformatorstationen. Planen blir därmed 
flexiblare av att inte låsa ett E-område på den aktuella platsen utan istället se att vid behov kan 
en transformator i så fall rymmas under beteckningen J.

9. Strömstads kommun, säkerhetssamordnaren
Ingen erinran.

10. Tekniska förvaltningen
Ingen erinran.

11. Kungsklyftan fastigheter AB
Ingen erinran.

12. K Bäckströms måleri AB
Ingen erinran.

13. EU Terminal & Logistikcenter
Ingen erinran.

Sammanfattning
xx

Miljö- och byggförvaltningen 202x-xx-xx
Plan- och byggavdelningen 

Elin Solvang
Plan- och byggchef





AB 

Figur 1 och 2. Några fläckar eller tecken på 
föroreningar noterades inte i industrihallarna. 

0 

Inga tecken på föroreningar i någon av lagerlokalerna noterades under platsbesöket. 

I pannrummet finns små fläckar av olja kring pannan och spår av torkat kondensvatten vid 

cisternen, se figur 3 och 4.

Figur 3 och 4. Mindre oljefläckar vid pannan och 
spår av torkat kondensvatten vid cisternen. 

Enviro Miljöteknik bedömer inte att några provtagningar erfordras då golven är visuellt rena 

och det finns inga tecken på några föroreningar, inte heller några annorlunda lukter förekommer 

i någon av industrihallarna. Om pannrummet ska rivas eller flyttas och betongen ska rivas bör 

provtagningar genomföras för avfallsklassning av betongen. 

Jönköping 2020-05-15 

Hanna Hartmann 

Enviro Miljöteknik AB 



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-04-29

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2020-0238

KS § 64 Begäran om ytterligare medel för 
fritidsgårdsverksamheten 2020

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att bevilja ytterligare 300 000 kr till fritidsbudgeten 2020 för att bibehålla 
fritidsgårdsverksamheten

att finansieringen sker genom en ramförstärkning från finansförvaltningen

att ge kommundirektören i uppdrag att hantera behovet för 2021 i kommande 
budgetarbetet.

Sammanfattning av ärendet
Nystartsjobb och arbetsträningspersonal  vid fritidsgårdsverksamheten behöver 
kunna konverteras till ordinarie personal.

För att bibehålla verksamheten i samma omfattning som 2019 finns behov för 
ytterligare 300 000 kr till fritidsbudgeten 2020.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsutskottets beslut 2020-03-13 § 26
Tjänsteskrivelse 2020-03-18 av fritidschefen

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut
att föreslå Kommunfullmäktige besluta

att bevilja ytterligare 300 000 kr till fritidsbudgeten 2020 för att bibehålla 
fritidsgårdsverksamheten.

Förslag till beslut under sammanträdet
Åsa Torstensson (C), Bengt Bivrin (MP), Marielle Alvdal (FI), Mats Granberg (S), 
Mattias Gustafsson (SD) och Rose-Marie Fagerberg (KD) yrkar bifall till kultur- och 
fritidsutskottets förslag.

Ordföranden Kent Hansson (S) yrkar bifall till kultur- och fritidsutskottets förslag 
men med följande tilläggsyrkanden:

att finansieringen sker genom en ramförstärkning från finansförvaltningen

att ge kommundirektören i uppdrag att hantera behovet för 2021 i kommande 
budgetarbetet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kultur- och fritidsutskottets förslag och hans 
eget förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordföranden Kent 
Hanssons förslag.



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-04-29

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

Beslutet skickas till
Diariet



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)
Kultur- och fritidsutskott
Sammanträdesdatum
2020-03-13

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2020-0238

KSkfu § 26 Begäran om ytterligare medel för 
fritidsgårdsverksamheten 2020

Kultur- och fritidsutskotts beslut
1. att föreslå Kommunstyrelsen besluta
2. att bevilja ytterligare 300 000 kr till fritidsbudgeten 2020 för att bibehålla 

fritidsgårdsverksamheten.

Sammanfattning av ärendet
Fritidschef Kurt Dahlberg informerar utskottet om att nystartsjobb och 
arbetsträningspersonal behöver kunna konverteras till ordinarie personal.

För att bibehålla verksamheten i samma omfattning som 2019 finns behov för 
ytterligare 300 000 kr till fritidsbudgeten 2020.

Beslutsunderlag
Budgetpresentation fritidschef

Förslag till beslut under sammanträdet
Utskottet ställer sig bakom förslaget att yrka ytterligare 300 000 kronor till 
fritidsbudgeten 2020.

Beslutet skickas till
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (3)

Kommunledningsförvaltningen 2020-03-18 Ärende: KS/2020-0238
KS - Utvecklingsavdelning

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Kommunstyrelsen

Begäran om ytterligare medel för fritidsgårdsverksamheten 
2020

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens besluta att förstärka 
fritidsgårdens budget med 300 000:- under 2020.

Sammanfattning av ärendet
Nystartsjobb och arbetsträningspersonal behöver kunna konverteras till 
ordinarie personal.

500 000:-

Toleransresan fritidsgårdsdelen 45 000:-

Fjällenresan    70 000:-

Totalt: 615 000:- /2021

Behov 2020 med bibehållen verksamhet 300 000:-

Ärendet
Utveckling av fritidsgårdsverksamheten från 

2016 då bedrevs följande verksamhet öppettider 3 kvällar per vecka i 
gymnasiets matsal besökare av verksamhet ca 25 ungdomar

Budget 979 000:-,

Nu 2020 har vi öppet 5 kvällar per vecka i Kulturhuset plus

 2 kvällar motorverksamhet (Prästängen)
 2 kvällar musikverksamhet Gymnasiet)
 1 kväll med 2 grupper teaterverksamhet
 1 kväll idrott som ej finns i föreningslivet Aktivitetshallen

Ny verksamhet e-sport 

antal ungdomar i verksamhet 172

Budget 1 316 000:-,
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2020-03-18 Ärende: KS/2020-0238

Omvärldsanalys i Bohuslän kronor per innevånare:

Behov för att bibehålla nuvarande nivå:

Nystartsjobb och arbetsträningspersonal behöver kunna konverteras till 
ordinarie personal.

500 000:-

Toleransresan fritidsgårdsdelen 45 000:-

Fjällenresan 70 000:-

Totalt: 615 000:- /2021

Behov 2020 med bibehållen verksamhet 300 000:-

Perspektiv
Följande perspektiv ska om tillämpligt kommenteras i tjänsteskrivelsen:

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention)
Ärendet berör barn och ungdomar direkt med tanke på att ha möjligheten att 
behålla nuvarande verksamhet.

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc)
Belastar kommunen ytterligare 300 000:- under 2020.

Folkhälsoperspektiv
Ur folkhälsosynpunkt är det viktigt att kunna behålla nuvarande nivå.

Juridiskt perspektiv
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
dessa perspektiv.

Miljöperspektiv
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
dessa perspektiv.
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2020-03-18 Ärende: KS/2020-0238

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse fritidschef 2020-03-18
Föredragning Kultur och fritidsutskottet fritidschef 2020-03-13

Kurt Dahlberg
fritidschef
0526-194 15
kurt.dahlberg@stromstad.se

Beslutet skickas till
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-05-27

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2020-0065

KS § 98 Årsredovisning 2019 - Strömstads kommuns 
förvaltade fonder

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att godkänna årsredovisningar av Strömstads kommun förvaltade stiftelsefonder 
för år 2019

att ge kommundirektören i uppdrag att ansöka om permutation av ett antal 
mindre fonder.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomiavdelningen har sammanställt årsredovisningar för år 2019 av Strömstads 
kommuns förvaltade stiftelsefonder. Dessa har varit föremål för granskning och av 
revisor Anders Bergman på A2-revision som godkänt sammanställningarna.

Kommunstyrelsen i Strömstads kommun tillika styrelse för bilagda stiftelsefonder 
har att godkänna och underteckna sammanställningen av räkenskaper för 2019 
för stiftelsefonderna.  Sammanställningen skall sedan skickas vidare till revisorer 
som kompletterar med revisionsberättelser och undertecknande av 
sammanställningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-04-28
Årsredovisning 2019 för kommunens förvaltade fonder
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-05-13 § 142

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna årsredovisningar av Strömstads kommun förvaltade stiftelsefonder 
för år 2019

att ge kommundirektören i uppdrag att ansöka om permutation av ett antal 
mindre fonder.

Förslag till beslut under sammanträdet
Mats Granberg (S) yrkar på att ge kommundirektören i uppdrag att ansöka om 
permutation av ett antal mindre fonder.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt förvaltningens förslag 
med Mats Granbergs tillägg och finner att så sker.

Beslutet skickas till
KS Diarie



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-05-13

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2020-0065

KSau § 142 Årsredovisning 2019 - Strömstads kommuns 
förvaltade fonder

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att godkänna årsredovisningar av Strömstads kommun förvaltade stiftelsefonder 
för år 2019

att ge kommundirektören i uppdrag att ansöka om permutation av ett antal 
mindre fonder.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomiavdelningen har sammanställt årsredovisningar för år 2019 av Strömstads 
kommuns förvaltade stiftelsefonder. Dessa har varit föremål för granskning och av 
revisor Anders Bergman på A2-revision som godkänt sammanställningarna.

Kommunstyrelsen i Strömstads kommun tillika styrelse för bilagda stiftelsefonder 
har att godkänna och underteckna sammanställningen av räkenskaper för 2019 
för stiftelsefonderna.  Sammanställningen skall sedan skickas vidare till revisorer 
som kompletterar med revisionsberättelser och undertecknande av 
sammanställningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-04-28
Årsredovisning 2019 för kommunens förvaltade fonder

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att godkänna årsredovisningar av Strömstads kommun förvaltade stiftelsefonder 
för år 2019.

Förslag till beslut under sammanträdet
Mats Granberg (S) yrkar på att ge kommundirektören i uppdrag att ansöka om 
permutation av ett antal mindre fonder.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt förvaltningens förslag 
med Mats Granbergs tillägg och finner att så sker.

Beslutet skickas till
KS Diarie



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2020-04-28 Ärende: KS/2020-0065
KS - Ekonomiavdelning

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress:  Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2019 - Strömstads kommuns förvaltade fonder

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att godkänna årsredovisningar av Strömstads kommun förvaltade stiftelsefonder 
för år 2019

Sammanfattning av ärendet
Ekonomiavdelningen har sammanställt årsredovisningar för år 2019 av Strömstads 
kommuns förvaltade stiftelsefonder. Dessa har varit föremål för granskning och av 
revisor Anders Bergman på A2-revision som godkänt sammanställningarna.

Kommunstyrelsen i Strömstads kommun tillika styrelse för bilagda stiftelsefonder 
har att godkänna och underteckna sammanställningen av räkenskaper för 2019 
för stiftelsefonderna.  Sammanställningen skall sedan skickas vidare till revisorer 
som kompletterar med revisionsberättelser och undertecknande av 
sammanställningen.

Perspektiv
Följande perspektiv ska om tillämpligt kommenteras i tjänsteskrivelsen:

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention)

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc)
Under 2019 Strömstads kommun har fått en del ansökningar om fondmedel från 
både privata personer samt olycka typer av föreningar. Totalt har delats ut under 
året: 275 223 kr av fondmedel.
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2020-04-28 Ärende: KS/2020-0065

Folkhälsoperspektiv

Juridiskt perspektiv

Miljöperspektiv

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-04-28
Årsredovisning 2019 för kommunens förvaltade fonder

Natalia Larsson
 
 
natalia.larsson@stromstad.se

 
 
 
 

Beslutet skickas till
KS Diarie
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PM 2017 från revisor 42 
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Inledning 
 
Detta årsbokslut omfattar 18 stiftelsefonder som förvaltas av Strömstads 
kommun. Den sammanlagda förmögenheten hos stiftelserna uppgår 31 
december 2019 till ca 8,6 Mkr. Av detta belopp är ca 7,1 Mkr placerade i aktie- 
och räntefonder hos Öhmans fonder. Resterande kapital finns på bankkonto. 

 

En förbättring har skett under 2019 som gäller utdelningarna men det finns 
ett par stiftelser där utdelningsprocenten har varit låg. Detta har återigen 
uppmärksammas av revisionen. 

 

 
 

Natalia Larsson  
Ekonom  
Ekonomiavdelningen 
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Fond 

ÅRSBOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2019

102 Stiftelsen Abraham Holmgrens och hans kära maka Constance Charlotte Cavallius rådhusfond 

(org.nr. 855900-5916) 

103 Stiftelsen Ståhlhanes fond Pauvres Honteux (org.nr.  855900-2764) 

104 Stiftelsen A J Lundgrens donationsfond (org.nr.  855900-5908) 

105 Stiftelsen Std Vette Härads barnkolonifond (org.nr.  855900-6161) 

107 Stiftelsen Signe o Einar Karlssons minne (org.nr.  855900-6179) 

108 Stiftelsen Vera Nothins minne (org.nr.  855900-6187) 

109 Stiftelsen J E Johanssons fond (org.nr.  855900-6195) 

202 Stiftelsen Dahlgrenska fonden (org.nr.  855900-6203) 

203 Stiftelsen Slöjd o syskolefonden (org.nr.  855900-6211) 

205 Stiftelsen Lions jubileumsgåva (org.nr.  855900-6229) 

206 Stiftelsen Gurli Jacobssons fond (org.nr.  855900-6237) 

207 Stiftelsen Kosterfonden (org.nr. 855900-6245) 

208 Stiftelsen Std:s grundskolas samfond nr.1 (org.nr.  855900-6252) 

302 Stiftelsen Gunvor Larssons fond (org.nr.  855900-6260) 

303 Stiftelsen för äldreboende (org.nr. 854600-9633) 

304 Stiftelsen för behövande (org.nr. 854600-9658) 

305 Stiftelsen Oleana Karlssons fond (org.nr.  855900-6278) 

306 Stiftelsen Gertie o Helge Hults stiftelse (org.nr.  802477-3437) 

 

Förvaltningsberättelse 
Se årsredovisning per fond 

 

Utdelning 

Se årsredovisning per fond 
 

 

 
RESULTATRÄKNING 

 
2019 

 
2018 

 

Stiftelsens intäkter 
 

33 017 

 
32 097 

Stiftelsens kostnader -28 020 

 

-57 775 

 Stiftelsens resultat före avskrivning 4 997 -25 678 

Finansiella intäkter 442 805  337 832  

Finansiella kostnader -33 017 -32 097 

Resultat efter finansnetto 409 788 305 735 

Stiftelsens årsresultat 414 785 280 057 
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Not 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Not 1 

 2019 2018 

Långfristigt värdepappersinnehav 

Marknadsvärde  värdepapper 

7 107 532 

8 700 042 

6 985 505 

7 856 529 

Not 2 

Bundet eget kapital Fritt eget kapital 

Belopp vid årets ingång 7 830 141 674 869 

Redovisat årsresultat   414 785  

Omföring till/från bundet eget kapital   

- realisationsvinst   

- nedskrivning   

Kapitalisering av löpande avkastning 40 979 -40 979 

Beslutad utdelning  -275 223 

Belopp vid årets utgång 7 871 120 773 425 

 
BALANSRÄKNING 

 
2019 

 
2018 

 
TILLGÅNGAR 

  

Anläggningstillgångar: 
  

Finansiella anläggningstillgångar 

 

 

 

  

SUMMA  TILLGÅNGAR 
 

8 644 572 8 505 011 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
  

Eget kapital: 
  

Bundet eget kapital 7 871 120 7 830 141 

Fritt eget kapital 773 452  674 869 

Summa eget kapital 8 644 572 8 505 011 

Skulder: 
  

Kortfristiga skulder   
Långfristiga skulder   

Summa skulder 
  

SUMMA EGET KAPITAL OCH 8 644 572 8 505 011 

SKULDER 

 

 
 

 

 

 



Not 1 
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Stiftelsen A o C Cavalli-Holmgrens rådhusfond 
(org.nr. 855900-5916) 

         102 

RÄKENSKAPSÅRET 2019 
 
 

Förvaltningsberättelse 
Kommunstyrelsen har till uppgift att förvalta stiftelsens medel på så sätt som anges i enlighet 
med testamente daterat 4 augusti 1909. 

 

Stiftelsens ändamål är att genom avkastning av stiftelsens medel till del täcka underhållskostnader 
av Strömstads Stadshus samt genom hyresintäkter dela ut medel till "nyttigt ändamål inom Ström- 
stads samhälle". 

 

Utdelning 
 

Kvinnojouren Emilie 

Summa 
 

18 619 
   

  

Summa 18 619 
 

I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning. 

 
 

 

 
RESULTATRÄKNING 

 
2019 

 
2018 

 
Stiftelsens intäkter 

  

Stiftelsens kostnader -1 502  -1 540 

Stiftelsens resultat före avskrivning -1 502 -1 540 

Finansiella intäkter 29 983 22 049 

Finansiella kostnader 0 0 

Resultat efter finansnetto 29 983 22 049 

Stiftelsens årsresultat 28 480 20 510 



Not 1 
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Not 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Not 1 

 2019 2018 

Långfristigt värdepappersinnehav 470 213 460 399 

Not 2 

 Bundet eget kapital Fritt eget kapital 

Belopp vid årets ingång 468 066 18 619 

Redovisat årsresultat  28 480 

Omföring till/från bundet eget kapital   

- realisationsvinst   

- nedskrivning   

Kapitalisering av löpande avkastning 2 998 -2 998 

Beslutad utdelning  -18 619 

Belopp vid årets utgång 471 064 

 

25 482 

 
BALANSRÄKNING 

 
2019 

 
2018 

 
TILLGÅNGAR 

  

Anläggningstillgångar: 
  

Finansiella anläggningstillgångar   
Långfristigt värdepappersinnehav 470 213 460 399 

Summa anläggningstillgångar 470 213 460 399 

Omsättningstillgångar: 
  

Bankmedel 26 335 26 287 

Summa  omsättningstillgångar 

 

26 335 

 

26 287 

 

SUMMA TILLGÅNGAR 496 547 486 686 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

  

Eget kapital: 
  

Bundet eget kapital 471 064 468 066 

Fritt eget kapital 25 482  18 619 

Summa eget kapital 496 547 486 686 

Skulder: 
  

Kortfristiga skulder   
Långfristiga skulder   

Summa skulder 
  

SUMMA EGET KAPITAL OCH 496 547 486 686 

SKULDER 

 
 

 
 

 



Not 1 
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Stiftelsen Ståhlhanes fond Pauvres Honteux 

(org.nr. 855900-2764) 

     103 

RÄKENSKAPSÅRET  2019 
 
 

Förvaltningsberättelse 

Kommunstyrelsen har till uppgift att förvalta stiftelsens medel på så sätt som anges i enlighet med 

testamente daterat 4 augusti 1905. 

 
Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen skall delas ut till boendekostnader för 

behövande inom Strömstads kommun med företräde för änkor och ogifta kvinnor. 
 

Utdelning Summa 

 
Privatpersoner 106 600 
Summa 106 600 

 
 
 

I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning. 

 
 

 
RESULTATRÄKNING 

 
2019 

 
2018 

 
Stiftelsens intäkter 

 
33 017 

 
32 097 

Stiftelsens kostnader -5 764 - 5 904 

Stiftelsens resultat före avskrivning 27 253 26 193 

Finansiella intäkter 116 194 85 443 

Finansiella kostnader 0 0 

Resultat efter finansnetto 116 194  85 443 

Stiftelsens årsresultat 143 447 111 636 



Not 1 
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Not 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Not 1 

 2019 2018 

Långfristigt  värdepappersinnehav 1 820 872 1 784 207 

Not 2 

 Bundet eget kapital Fritt eget kapital 

Belopp vid årets ingång 1 769 867 75 935 

Redovisat årsresultat  143 447 

Omföring till/från bundet eget kapital   

- realisationsvinst   

- nedskrivning   

Kapitalisering av löpande avkastning 11 619 -11 619 

Beslutad utdelning  -106 600 

Belopp vid årets utgång 1 781 486 101 163 

 
BALANSRÄKNING 

 
2019 

 
2018 

 
TILLGÅNGAR 

  

Anläggningstillgångar:   

Finansiella anläggningstillgångar   

Långfristigt  värdepappersinnehav 1 820 872 1 784 207 

Summa anläggningstillgångar 1 820 872 1 784 207 

Omsättningstillgångar:   

Bankmedel 61 777 61 594 

Summa omsättningstillgångar 

 

61 777 61 594 

 

SUMMA TILLGÅNGAR 1 882 648 1 845 801 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

  

Eget kapital:   

Bundet eget kapital 1 781 486 1 769 867 

Fritt eget kapital 101 163 75 935 

Summa eget kapital 1 882 648 1 845 801 

Skulder:   

Kortfristiga skulder   
Långfristiga skulder   

Summa skulder   

SUMMA EGET KAPITAL OCH 1 882 648 1 845 801 

SKULDER 

 
 

 
 

 



Not 1 
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Stiftelsen A J Lundgrens don.fond 
(org.nr. 855900-5908) 

     104 

RÄKENSKAPSÅRET 2019 
 
 

Förvaltningsberättelse 

Kommunstyrelsen har till uppgift att förvalta stiftelsens medel på så sätt som anges i enlighet 
med testamente daterat 17 november 1902. 

 

Stiftelsens ändamål är att genom stiftelsens "disponibla avkastning delas ut med hälften till Ragnar 
och Julia Ståhlhanes fond till förmån för Pauvres Honteux i Strömstad och med hälften till 
behövande personer i Strömstads kommun". 

 

Utdelning Summa 

   
Ekonomiskt bistånd till privat person     3 000 
Soc. Nämden, familjebehandlare  10 000 
Ekonomiskt bistånd till privat person  10 000 
Träffpunkten  10 000 
Summa 33 000 

 
 
 
 

I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning. 

 
 

 
RESULTATRÄKNING 

 
2019 

 
2018 

 
Stiftelsens intäkter 

  

Stiftelsens kostnader -5 041 -5 161 

Stiftelsens resultat före avskrivning -5 041 -5 161 

Finansiella intäkter 102 084 75 433 

Finansiella kostnader -33 017 -32 097 

Resultat efter finansnetto 69 067 43 336 

Stiftelsens årsresultat 64 026 38 175 



Not 1 
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Not 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Not 1 

 2019 2018 

Långfristigt värdepappersinnehav 1 598 416 1 567 550 

Not 2 

 Bundet eget kapital Fritt eget kapital 

Belopp vid årets ingång 1 502 703 66 034 

Redovisat årsresultat  64 026 

Omföring till/från bundet eget kapital   

- realisationsvinst   

- nedskrivning   

Kapitalisering av löpande avkastning 6 907 -6 907 

Beslutad utdelning  -33 000 

Belopp vid årets utgång 1 509 610 90 153 

 
BALANSRÄKNING 

 
2019 

 
2018 

 
TILLGÅNGAR 

  

Anläggningstillgångar:   

Finansiella anläggningstillgångar   
Långfristigt värdepappersinnehav 1 598 416 1 567 550 

Summa anläggningstillgångar 1 598 416 1 567 550 

Omsättningstillgångar:   

Bankmedel 1 347 1 187 

Summa  omsättningstillgångar 

 

1 347 

 

1 187 

 

SUMMA TILLGÅNGAR 1 599 763 1 568 737 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

  

Eget kapital:   

Bundet eget kapital 1 509 610 1 502 703 

Fritt eget kapital 90 153 66 034 

Summa eget kapital 1 599 763 1 568 737 

Skulder:   

Kortfristiga skulder   
Långfristiga skulder   

Summa skulder   

SUMMA EGET KAPITAL OCH 1 599 763 1 568 737 

SKULDER 

 
 
 
 

 



Not 1 
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Stiftelsen Std Vette härads barnkol.fond 
(org.nr. 855900-6161) 

     105 

RÄKENSKAPSÅRET 2019 

 
Förvaltningsberättelse 

Kommunstyrelsen har till uppgift att förvalta stiftelsens medel på så sätt som anges i stiftelsens stadgar. 

 
Stiftelsens ändamål är "att stödja all ideell verksamhet bland barn och ungdom under 15 år, oberoende av 
politiska-, religiösa- eller andra åsikter". 

 

Utdelning Summa 

 
Strömstad gymnastikklubb 14 876 
Summa 14 876 

 
 
 

I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning. 

 
 

 
RESULTATRÄKNING 

 
2019 

 
2018 

 
Stiftelsens intäkter 

  

Stiftelsens kostnader -1 237 -1 267 

Stiftelsens resultat före avskrivning -1 237 -1 267 

Finansiella intäkter 24 263 17 851 

Finansiella kostnader 0 0 

Resultat efter finansnetto 24 263 17 851 

Stiftelsens årsresultat 23 026 16 584 



Not 1 
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Not 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Not 1 

 2019 2018 

Långfristigt  värdepappersinnehav 380 688 372 576 

Not 2 

 Bundet eget kapital Fritt eget kapital 

Belopp vid årets ingång 372 615 14 876 

Redovisat årsresultat  23 026 

Omföring till/från bundet eget kapital   

- realisationsvinst   

- nedskrivning   

Kapitalisering av löpande avkastning 2 426 -2 426 

Beslutad utdelning  -14 876 

Belopp vid årets utgång 375 041 20 600 

 

 
BALANSRÄKNING 

 
2019 

 
2018 

 
TILLGÅNGAR 

  

Anläggningstillgångar:   

Finansiella  anläggningstillgångar   
Långfristigt  värdepappersinnehav 380 688 372 576 

Summa  anläggningstillgångar 380 688 372 576 

Omsättningstillgångar:   

Bankmedel 14 954 14 916 

Summa omsättningstillgångar 

 

14 954 

 

14 916 

 

SUMMA TILLGÅNGAR 395 642 387 491 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

  

Eget kapital:   

Bundet eget kapital 375 041 372 615 

Fritt eget kapital 20 600 14 876 

Summa eget kapital 395 642 387 491 

Skulder:   

Kortfristiga skulder   
Långfristiga skulder   

Summa skulder   

SUMMA EGET KAPITAL OCH 395 642 387 491 

SKULDER 

 
 

 
 

 



Not 1 
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ÅRSBOKSLUT FÖR 

 
Stiftelsen Signe o Einar Karlssons minne 

(org.nr. 855900-6179) 

          107 

RÄKENSKAPSÅRET 2019 
 
 

Förvaltningsberättelse 

Kommunstyrelsen har till uppgift att förvalta stiftelsens medel på så sätt som anges i enlighet med 
testamente daterat 8 juli 1976. 

 

Stiftelsens ändamål är att dess avkastning skall användas för trivsel, trevnad och prydnad inom 
åldringsvården i Strömstad. 

 

Utdelning Summa 

 
 

Strömstads tre äldreboenden 13 703 

Summa 13 703 

 

I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning. 

 
 

 
RESULTATRÄKNING 

 
2019 

 
2018 

 
Stiftelsens intäkter 

  

Stiftelsens kostnader -1 177 - 1 205 

Stiftelsens resultat före avskrivning -1 177 -1 205 

Finansiella intäkter 22 377 16 462 

Finansiella kostnader 0 0 

Resultat efter finansnetto 22 377 16 462 

Stiftelsens årsresultat 21 200 15 257 



Not 1 

 

15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Not 1 

 2019 2018 

Långfristigt värdepappersinnehav 351 065 343 604 

Not 2 

 Bundet eget kapital Fritt eget kapital 

Belopp vid årets ingång 351 227 13 703 

Redovisat årsresultat  21 200 

Omföring till/från bundet eget kapital   

- realisationsvinst   

- nedskrivning   

Kapitalisering av löpande avkastning 2 238 -2 238 

Beslutad utdelning  -13 703 

Belopp vid årets utgång 353 465 18 962 

 
BALANSRÄKNING 

 
2019 

 
2018 

 
TILLGÅNGAR 

  

Anläggningstillgångar: 
  

Finansiella anläggningstillgångar   
Långfristigt värdepappersinnehav 351 065 343 604 

Summa anläggningstillgångar 351 065 343 604 

Omsättningstillgångar: 
  

Bankmedel 21 363 21 328 

Summa omsättningstillgångar 

 

 

21 363 21 328 

 

SUMMA TILLGÅNGAR 372 428 364 932 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

  

Eget kapital: 
  

Bundet eget kapital 353 465 351 227 

Fritt eget kapital 18 962 13 703 

Summa eget kapital 372 428 364 932 

   Skulder: 
  

Kortfristiga skulder   
Långfristiga skulder   

Summa skulder 
  

SUMMA EGET KAPITAL OCH 372 428 

 

 

364 932 

SKULDER 

 
  

 

Not 2 



Not 1 
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ÅRSBOKSLUT FÖR 

 
Stiftelsen Vera Nothins minne 

(org.nr. 855900-6187) 

     108 

RÄKENSKAPSÅRET 2019 
 
 

Förvaltningsberättelse 

Kommunstyrelsen har till uppgift att förvalta stiftelsens medel på så sätt som anges i stiftelsens 
stadgar. 
Stiftelsens ändamål är att med avkastningen av överlämnat kapital främja behövande barns vård och 
fostran eller utbildning eller att främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta. 

 

Utdelning 

 
Ekonomiskt bistånd till privat person 

Summa 

 
   5 000 

Soc. Nämnden familjebehandlare                                                        10 000 
 
 
 

Ekonomiskt bistånd till privat person 5 000 
Summa 20 000 

I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning. 

 

 
RESULTATRÄKNING 

 
2019 

 
2018 

 
Stiftelsens intäkter 

  

Stiftelsens kostnader -2 369 - 2 419 

Stiftelsens resultat före avskrivning -2 369 - 2 419 

Finansiella intäkter 21 839 26 335 

Finansiella kostnader 0 0 

Resultat efter finansnetto 21 839 26 335 

Stiftelsens årsresultat 19 470 23 917 



Not 1 
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Not 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Not 1 

 2019 2018 

Långfristigt värdepappersinnehav 445 856 466 766 

Not 2 

 Bundet eget kapital Fritt eget kapital 

Belopp vid årets ingång 642 273 21 458 

Redovisat årsresultat  19 470 

Omföring till/från bundet eget kapital   

- realisationsvinst   

- nedskrivning   

Kapitalisering av löpande avkastning 2 184 -2 184 

Beslutad utdelning  -20 000 

Belopp vid årets utgång 644 457 18 744 

 
BALANSRÄKNING 

 
2019 

 
2018 

 
TILLGÅNGAR 

  

Anläggningstillgångar:   

Finansiella anläggningstillgångar   
Långfristigt värdepappersinnehav 445 856 466 766 

Summa anläggningstillgångar 445 856 466 766 

Omsättningstillgångar:   

Bankmedel, Swedbank 38 884 38 882 

Bankmedel, SE-banken 178 460 158 082 

Summa omsättningstillgångar 
 

217 344 196 964 
 

SUMMA TILLGÅNGAR 663 200 663 729 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

  

Eget kapital:   

Bundet eget kapital 644 457 642 273 

Fritt eget kapital 18 744 21 458 

Summa eget kapital 663 200 663 729 

Skulder:   

Kortfristiga skulder   
Långfristiga skulder   

Summa skulder   

SUMMA EGET KAPITAL OCH 663 200 663 729 

SKULDER 

 
 

 
 

 



Not 1 
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ÅRSBOKSLUT FÖR 

 
Stiftelsen J E Johansson fond 

(org.nr. 855900-6195) 

             109  

RÄKENSKAPSÅRET 2019 
 
 

Förvaltningsberättelse 

Kommunstyrelsen har till uppgift att förvalta stiftelsens medel på så sätt som 
i enlighet med testamente daterat 28 januari 1963. 

 

Stiftelsens ändamål är att avkastningen "årligen skall utdelas till en välskött idrotts- 
sammanslutning inom Strömstad, som bidrag till ungdomens fysiska fostran". 

 

 

Utdelning Summa 
 

Ingen utdelning har skett i år. 
 
 

 
I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning. 

 

 

 
RESULTATRÄKNING 

 
2019 

 
2018 

 
Stiftelsens intäkter 

  

Stiftelsens kostnader -434 -441 

Stiftelsens resultat före avskrivning -434 -441 

Finansiella intäkter 0 0 

Finansiella kostnader 0 0 

Resultat efter finansnetto 0 0 

Stiftelsens årsresultat -434 -441 



Not 1 
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Not 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Not 1 

 2019 2018 

Långfristigt värdepappersinnehav 0 0 

Not 2 

 Bundet eget kapital Fritt eget kapital 

Belopp vid årets ingång 87 821 -1 558 

Redovisat årsresultat  -434 

Omföring till/från bundet eget kapital   

- realisationsvinst   

- nedskrivning   

Kapitalisering av löpande avkastning 0 0 

Beslutad utdelning  0 

Belopp vid årets utgång 87 821 -1 992 

 
BALANSRÄKNING 

 
2019

9 

 
2018 

 
TILLGÅNGAR 

  

Anläggningstillgångar: 
  

Finansiella anläggningstillgångar   
Långfristigt värdepappersinnehav 0 0 

Summa anläggningstillgångar 0 0 

Omsättningstillgångar: 
  

Bankmedel 85 830 86 263 

Summa  omsättningstillgångar 85 830 86 263 

SUMMA TILLGÅNGAR 85 830 86 263 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

  

Eget kapital: 
  

Bundet eget kapital  87 821 87 821 

Fritt eget kapital -1 992 -1 558 

Summa eget kapital 85 830 86 263 

Skulder: 
  

Kortfristiga skulder   
Långfristiga skulder   

Summa skulder 
  

SUMMA EGET KAPITAL OCH 85 830 86 263 

SKULDER   

 



Not 1 
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Stiftelsen Dahlgrenska fonden 

(org.nr. 855900-6203) 

      202 

RÄKENSKAPSÅRET 2019 
 
 

Förvaltningsberättelse 

Kommunstyrelsen har till uppgift att förvalta stiftelsens medel på så sätt som anges i urkund. 
 

Stiftelsens ändamål är att av den årliga avkastningen dela ut medel "till inköp av skolböcker för 
flitiga och fattiga skolbarn samt till premier vid årsexamen". 

 

 

Utdelning Summa 

 
Ingen utdelning har skett i år.  

 

 
I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning. 

 

 

 
RESULTATRÄKNING 

 
2019 

 
2018 

 
Stiftelsens intäkter 

  

Stiftelsens kostnader -255 -256 

Stiftelsens resultat före avskrivning -255 -256 

Finansiella intäkter 856 745 

Finansiella kostnader 0 0 

Resultat efter finansnetto 856 745 

Stiftelsens årsresultat 602 489 



Not 1 
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Not 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Not 1 

 2019 2018 

Långfristigt värdepappersinnehav 13 749 13 148 

Not 2 

 Bundet eget kapital Fritt eget kapital 

Belopp vid årets ingång 17 518 414 

Redovisat årsresultat  602 

Omföring till/från bundet eget kapital   

- realisationsvinst   

- nedskrivning   

Kapitalisering av löpande avkastning 86 -86 

Beslutad utdelning   

Belopp vid årets utgång 17 604 930 

 
BALANSRÄKNING 

 
2019 

 
2018 

 
TILLGÅNGAR 

  

Anläggningstillgångar: 
  

Finansiella anläggningstillgångar   
Långfristigt värdepappersinnehav 13 749 13 148 

Summa anläggningstillgångar 13 749 13 148 

Omsättningstillgångar: 
  

Bankmedel 4 786 4 785 

Summa  omsättningstillgångar 

 

4 786 

 

4 785 

 

SUMMA TILLGÅNGAR 18 535 17 933 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

  

Eget kapital: 
  

Bundet eget kapital 17 604 17 518 

Fritt eget kapital 930 414 

Summa eget kapital 18 535 17 933 

Skulder: 
  

Kortfristiga skulder   
Långfristiga skulder   

Summa skulder 
  

SUMMA EGET KAPITAL OCH 18 535 17 933 

SKULDER 

 
 

 
 

 



Not 1 
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Stiftelsen Slöjd o syskolefonden 

(org.nr. 855900-6211) 

     203 

RÄKENSKAPSÅRET 2019 
 
 

Förvaltningsberättelse 
Kommunstyrelsen har till uppgift att förvalta stiftelsens medel på så sätt som anges i urkund. 

 

Stiftelsens ändamål är att av den årliga avkastningen "understödja syskolan eller slöjdskolan 
för flickor". 

 

Utdelning Summa 

 
Ingen utdelning har skett i år. 

 
 
 
 

 
I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och   balansräkning. 

 
 

 
RESULTATRÄKNING 

 
2019 

 
2018 

 
Stiftelsens intäkter 

  

Stiftelsens kostnader -268 -70 

Stiftelsens resultat före  avskrivning 268 -70 

Finansiella intäkter 1 522 1 080 

Finansiella kostnader 0 0 

Resultat efter finansnetto 1 522 1 080 

Stiftelsens årsresultat 1 254 1 010 



Not 1 
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Not 2 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Not 1 

 2019 2018 

Långfristigt  värdepappersinnehav 24 620 23 368 

Not 2 

 Bundet eget kapital Fritt eget kapital 

Belopp vid årets ingång 17 103 9 035 

Redovisat årsresultat  1 254 

Omföring till/från bundet eget  kapital   

- realisationsvinst   

- nedskrivning   

Kapitalisering av  löpande avkastning 152 -152 

Beslutad utdelning  0 

Belopp vid årets utgång 17 255 

 

10 137 

 

BALANSRÄKNING 
 

2019 
 

2018 

 

TILLGÅNGAR 
  

Anläggningstillgångar:   

Finansiella  anläggningstillgångar   
Långfristigt  värdepappersinnehav 24 620 23 368 

Summa anläggningstillgångar 24 620 23 368 

Omsättningstillgångar: 
  

Bankmedel 2 771 2 768 

Summa  omsättningstillgångar 

 

2 771 

 

2 768 

 

SUMMA TILLGÅNGAR 27 391 26 137 

 
EGET KAPITAL OCH  SKULDER 

  

Eget kapital: 
  

Bundet eget kapital 17 255 17 103 

Fritt eget kapital 10 137 9 035 

Summa eget kapital 27 391 26 137 

Skulder: 
  

Kortfristiga skulder   
Långfristiga skulder   

Summa skulder 
  

SUMMA EGET KAPITAL OCH 27 391 26 137 

SKULDER 

 
  

 



Not 1 
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Stiftelsen Lions jubileumsgåva 

(org.nr. 855900-6229) 

        205 

RÄKENSKAPSÅRET 2019 
 
 

Förvaltningsberättelse 
Kommunstyrelsen har till uppgift att förvalta stiftelsens medel på så sätt som anges i gåvobrev 
daterat 20 augusti 1966. 

 

Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen skall delas ut till "en elev i grundskolans högsta 
klass, som visat goda anlag inom endera konst, litteratur, musik eller annan konstart". 

 

 

Utdelning Summa 

 

Ingen utdelning har skett i år. 
    
 
 

 
I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och   balansräkning. 

 
 

 
RESULTATRÄKNING 

 
2019 

 
2018 

 
Stiftelsens intäkter 

  

Stiftelsens kostnader -380 -385 

Stiftelsens resultat före  avskrivning -380 -385 

Finansiella intäkter 2 546 2 782 

Finansiella kostnader 0 0 

Resultat efter finansnetto 2 546 2 782 

Stiftelsens årsresultat 2 166 2 397 



Not 1 
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Not 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Not 1 

 2019
9 

2018 

Långfristigt  värdepappersinnehav 41 256 39 094 

Not 2 

 Bundet eget kapital Fritt eget kapital 

Belopp vid årets ingång 46 190 2 119 

Redovisat årsresultat  2 166 

Omföring till/från bundet eget  kapital   

- realisationsvinst   

- nedskrivning   

Kapitalisering av  löpande avkastning 255 -255 

Beslutad utdelning   

Belopp vid årets utgång 46 445 4 030 

 

 

BALANSRÄKNING 
 

2019 
 

2018 

 

TILLGÅNGAR 
  

Anläggningstillgångar: 
  

Finansiella  anläggningstillgångar   
Långfristigt  värdepappersinnehav 41 256 39 094 

Summa anläggningstillgångar 41 256 39 094 

Omsättningstillgångar: 
  

Bankmedel 9 219 9 215 

Summa  omsättningstillgångar 

 

9 219 9 215 

 

SUMMA TILLGÅNGAR 50 475 48 309 

 
EGET KAPITAL OCH  SKULDER 

  

Eget kapital: 
  

Bundet eget kapital 46 445 46 190 

Fritt eget kapital 4 030 2 119 

Summa eget kapital 50 475 48 309 

Skulder: 
  

Kortfristiga skulder   
Långfristiga skulder   

Summa skulder 
  

SUMMA EGET KAPITAL OCH 50 475 48 309 

SKULDER 

 
  

 



Not 1 
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Stiftelsen Gurli Jacobssons fond 

(org.nr. 855900-6237) 

     206 

RÄKENSKAPSÅRET 2019 
 
 

Förvaltningsberättelse 
Kommunstyrelsen har till uppgift att förvalta stiftelsens medel på så sätt som anges i gåvobrev 
daterat 5 juli 1955. 

 

Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen skall delas ut till "elev i avgångsklassen för visat 
intresse för tyska språket". 

 

Utdelning Summa 

 
Resebidrag till Tysklandsresa              2 028 

   Summa    2 028 
 
 
 

 
I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och   balansräkning. 

 
 

 
RESULTATRÄKNING 

 
2019 

 
2018 

 
Stiftelsens intäkter 

  

Stiftelsens kostnader -349 -354 

Stiftelsens resultat före  avskrivning -349 -354 

Finansiella intäkter 3 587 2 647 

Finansiella kostnader 0 0 

Resultat efter finansnetto 3 587 2 647 

Stiftelsens årsresultat 3 238 2 293 



Not 1 
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Not 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Not 1 

 2019 2018 

Långfristigt  värdepappersinnehav 56 288 55 084 

Not 2 

 Bundet eget kapital Fritt eget kapital 

Belopp vid årets ingång 53 654  2 028 

Redovisat årsresultat  3 238 

Omföring till/från bundet eget  kapital   

- realisationsvinst   

- nedskrivning   

Kapitalisering av  löpande avkastning 359 -359 

Beslutad utdelning  -2 028 

Belopp vid årets utgång 54 013 2 879 

 

BALANSRÄKNING 
 

2019 
 

2018 

 

TILLGÅNGAR 
  

Anläggningstillgångar: 
  

Finansiella  anläggningstillgångar   
Långfristigt  värdepappersinnehav 56 288 55 084 

Summa anläggningstillgångar 56 288 55 084 

Omsättningstillgångar: 
  

Bankmedel 604 598 

Summa  omsättningstillgångar 

 

604 

 

598 

 

SUMMA TILLGÅNGAR 56 891 55 682 

 
EGET KAPITAL OCH  SKULDER 

  

Eget kapital: 
  

Bundet eget kapital 54 013 53 654 

Fritt eget kapital 2 879 2 028 

Summa eget kapital 56 891 55 682 

Skulder: 
  

Kortfristiga skulder   
Långfristiga skulder   

Summa skulder 
  

SUMMA EGET KAPITAL OCH 56 891 55 682 

SKULDER 

 
  

 



Not 1 
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Stiftelsen Kosterfonden 

(org.nr. 855900-6245) 

      207 

RÄKENSKAPSÅRET 2019 
 
 

Förvaltningsberättelse 
Kommunstyrelsen har till uppgift att förvalta stiftelsens medel på så sätt som anges i testamente 
daterat 30 juni 1965. 

 

Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen skall "användas till premier eller stipendier åt 
skolbarn hemmahörande på Kosteröarna, däri inbegripet Ramsö och   Moholmen". 

 

Utdelning Summa 

 
Ingen utdelning har skett I år 

 
 
 

I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och   balansräkning. 

 
 
 

 
RESULTATRÄKNING 

 
2019 

 
2018 

 
Stiftelsens intäkter 

  

Stiftelsens kostnader -267 -269 

Stiftelsens resultat före  avskrivning -267 -269 

Finansiella intäkter 1 492 1 068 

Finansiella kostnader 0 0 

Resultat efter finansnetto 1 492 1 068 

Stiftelsens årsresultat 1 225 799 



Not 1 

 

29 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Not 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Not 1 

 2019 2018 

Långfristigt  värdepappersinnehav 24 130 22 908 

Not 2 

 Bundet eget kapital Fritt eget kapital 

Belopp vid årets ingång 24 315 1 326 

Redovisat årsresultat  1 225 

Omföring till/från bundet eget  kapital   

- realisationsvinst   

- nedskrivning   

Kapitalisering av  löpande avkastning 149 -149 

Beslutad utdelning  0 

Belopp vid årets utgång 24 464 2 402 

 

BALANSRÄKNING 
 

2019 
 

2018 

 

TILLGÅNGAR 
  

Anläggningstillgångar: 
  

Finansiella  anläggningstillgångar   
Långfristigt  värdepappersinnehav 24 130 22 908 

Summa anläggningstillgångar 24 130 22 908 

Omsättningstillgångar: 
  

Bankmedel 2 735 2 732 

Summa  omsättningstillgångar 

 

2 735 2 732 

SUMMA TILLGÅNGAR 26 865 25 640 

 
EGET KAPITAL OCH  SKULDER 

  

Eget kapital: 
  

Bundet eget kapital 24 464 24 315 

Fritt eget kapital 2 402 1 326 

Summa eget kapital 26 865 25 640 

Skulder: 
  

Kortfristiga skulder   
Långfristiga skulder   

Summa skulder 
  

SUMMA EGET KAPITAL OCH 26 865 25 640 

SKULDER 

 
  

 



Not 1 
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Stiftelsen Std:s grundskolas samfond nr.1 

(org.nr. 855900-6252) 

     208 

RÄKENSKAPSÅRET 2019 
 
 

Förvaltningsberättelse 
Kommunstyrelsen har till uppgift att förvalta stiftelsens medel på så sätt som anges i stiftelsens 
stadgar. 

 

Stiftelsen är en sammanslagning av ett antal fonder. Stiftelsens ändamål är att i så hög grad som 
möjligt fördela utdelning enligt de gamla fondernas urkunder. Ändamålet är att avkastningen 
används till förmån för eleverna vid grundskolan i   kommunen. 

 

Utdelning 
 

Summa 
 

Resebidrag till Tysklandsresa 2 972 
 
 

Summa 2 972 

 

I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och   balansräkning. 

 
 
 

 
RESULTATRÄKNING 

 
2019 

 
2018 

 
Stiftelsens intäkter 

  

Stiftelsens kostnader -1 003 -1 026 

Stiftelsens resultat före  avskrivning -1 003 - 1 026 

Finansiella intäkter 17 364 13 280 

Finansiella kostnader 0 0 

Resultat efter finansnetto 17 364 13 280 

Stiftelsens årsresultat 16 362 12 254 



Not 1 
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Not 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Not 1 

 2019 2018 

Långfristigt  värdepappersinnehav 280 000 266 638 

Not 2 

 Bundet eget capital Fritt eget kapital 

Belopp vid årets ingång 277 271 12 021 

Redovisat årsresultat  16 362 

Omföring till/från bundet eget  kapital   

- realisationsvinst   

- nedskrivning   

Kapitalisering av  löpande avkastning 1 736 -1 736 

Beslutad utdelning  -2 972 

Belopp vid årets utgång 279 007 23 674 

 

BALANSRÄKNING 
 

2019 
 

2018 

 

TILLGÅNGAR 
  

Anläggningstillgångar: 
  

Finansiella  anläggningstillgångar   
Långfristigt  värdepappersinnehav 280 000 266 638 

Summa anläggningstillgångar 280 000 266 638 

Omsättningstillgångar: 
  

Bankmedel 22 681 22 654 

Summa  omsättningstillgångar 

 

22 681 

 

22 654 

 

SUMMA TILLGÅNGAR 302 681 289 292 

 
EGET KAPITAL OCH  SKULDER 

  

Eget kapital: 
  

Bundet eget kapital 279 007 277 271 

Fritt eget kapital 23 674 12 021 

Summa eget kapital 302 681 289 292 

Skulder: 
  

Kortfristiga skulder   
Långfristiga skulder   

Summa skulder 
  

SUMMA EGET KAPITAL OCH 302 681 289 292 

SKULDER 

 
  

 



Not 1 
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ÅRSBOKSLUT FÖR 

 
Stiftelsen Gunvor Larssons fond 

(org.nr. 855900-6260) 

     302 

RÄKENSKAPSÅRET 2019 

 
Förvaltningsberättelse 

Kommunstyrelsen har till uppgift att förvalta stiftelsens medel på så sätt som anges i 
testamente. 

 
Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas till trivselhöjande åtgärder för 
patienter och personal på kommunens äldreboenden. 

 

Utdelning Summa 

 
Solbogården                                                 4 500 
Jägarens äldreboende                                  4 500 
Summa                                                         9 000 

 
 
 

 
I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning. 

 
 

 
RESULTATRÄKNING 

 
2019 

 
2018 

 
Stiftelsens intäkter 

  

Stiftelsens kostnader -650 -868 

Stiftelsens resultat före avskrivning -650 -868 

Finansiella intäkter 14 883 10 987 
Finansiella kostnader 0 0 

Resultat efter finansnetto 14 883 10 987 

Stiftelsens årsresultat 14 233 10 118 



Not 1 
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Not 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Not 1 

 2019 2018 

Långfristigt värdepappersinnehav 233 737 228 528 

Not 2 

 Bundet eget kapital Fritt eget kapital 

Belopp vid årets ingång 232 954 9 026 

Redovisat årsresultat  14 233 

Omföring till/från bundet eget kapital   

- realisationsvinst   

- nedskrivning   

Kapitalisering av löpande avkastning 1 488 -1 488 

Beslutad utdelning  -9 000 

Belopp vid årets utgång 234 442 12 770 

 

BALANSRÄKNING 
 

2019 
 

2018 

 

TILLGÅNGAR 
  

Anläggningstillgångar:   

Finansiella anläggningstillgångar   
Långfristigt värdepappersinnehav 233 737 228 528 

Summa anläggningstillgångar 233 737 228 528 

Omsättningstillgångar:   

Bankmedel 13 475 13 451 

Summa omsättningstillgångar 

 

13 475 13 451 

SUMMA TILLGÅNGAR 247 212 241 979 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

  

Eget kapital:   

Bundet eget kapital 234 442 232 954 

Fritt eget kapital 12 770 9 026 

Summa eget kapital 247 211 241 979 

Skulder:   

Kortfristiga skulder   
Långfristiga skulder   

Summa skulder   

SUMMA EGET KAPITAL OCH 247 211 241 979 

SKULDER 

 
  

 



Not 1 
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ÅRSBOKSLUT FÖR 

 
Stiftelsen Stift. för äldreboende 
(org.nr. 854600-9633) 

        303 

RÄKENSKAPSÅRET 2019 
 
 

Förvaltningsberättelse 
Kommunstyrelsen har till uppgift att förvalta stiftelsens medel på så sätt som anges i 
stiftelsens stadgar. 

 

Stiftelsen är en sammanslagning av ett antal fonder. Stiftelsens ändamål är att i så 
hög grad som möjligt fördela utdelning enligt de gamla fondernas urkunder. Ända- 
målet är att skapa trivsel och trevnad för kommunens äldreboende. 

 

Utdelning 
 

Beatebergsgården 

Summa 
 

8 900 
Jägarens äldreboende 8 900 

Summa 17 800 
 

I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning. 

 
 
 

 
RESULTATRÄKNING 

 
2019 

 
2018 

 
Stiftelsens intäkter 

  

Stiftelsens kostnader -1 445 -1 481 

Stiftelsens resultat före avskrivning -1 445 - 1 481 

Finansiella intäkter 28 556 21 014 

Finansiella kostnader 0 0 

Resultat efter finansnetto 28 556 21 014 

Stiftelsens årsresultat 27 111 19 533 



Not 1 
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Not 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Not 1 

 2019 2018 

Långfristigt värdepappersinnehav 447 760 438 494 

Not 2 

 Bundet eget kapital Fritt eget kapital 

Belopp vid årets ingång 447 230 17 975 

Redovisat årsresultat  27 111 

Omföring till/från bundet eget kapital   

- realisationsvinst   

- nedskrivning   

Kapitalisering av löpande avkastning 2 856 -2 856 

Beslutad utdelning  -17 800 

Belopp vid årets utgång 450 086 24 431 

 

BALANSRÄKNING 
 

2019 
 

2018 

 

TILLGÅNGAR 
  

Anläggningstillgångar: 
  

Finansiella anläggningstillgångar   
Långfristigt värdepappersinnehav 447 760 438 494 

Summa anläggningstillgångar 447 760 438 494 

Omsättningstillgångar: 
  

Bankmedel 26 755 26 710 

Summa  omsättningstillgångar 

 

26 755 26 710 

SUMMA TILLGÅNGAR 474 515 465 205 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

  

Eget kapital: 
  

Bundet eget kapital 450 086 447 230 

Fritt eget kapital 24 431 17 975 

Summa eget kapital 474 515 465 205 

Skulder: 
  

Kortfristiga skulder   
Långfristiga skulder   

Summa skulder 
  

SUMMA EGET KAPITAL OCH 474 515 465 205 

SKULDER 

 
  

 



Not 1 

 

36 
 

 

 
ÅRSBOKSLUT FÖR 

 
Stiftelsen Std komm. stift.för behövande 

(org.nr. 854600-9658) 

         304 

RÄKENSKAPSÅRET 2019 

 

Förvaltningsberättelse 

Kommunstyrelsen har till uppgift att förvalta stiftelsens medel på så sätt som anges i 
stiftelsens stadgar. 

 
Stiftelsen är en sammanslagning av ett antal fonder. Stiftelsens ändamål är att i så 
hög grad som möjligt fördela utdelning enligt de gamla fondernas urkunder. 
Målgruppen för utdelning är personer bosatta i Strömstads kommun som befinner sig i 
en ekonomiskt svår situation, där personer i alla åldrar kan vara aktuella. 

 
Utdelning Summa 

 
Privatpersoner 33 925 
Summa 33 925 

 
 

I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning. 
 

 
 
RESULTATRÄKNING 

 
2019 

 
2018 

 
Stiftelsens intäkter 

  

Stiftelsens kostnader -2 550 -2 617 
Stiftelsens resultat före  avskrivning -2 550 -2 617 

Finansiella intäkter 53 918 39 693 
Finansiella kostnader 0 0 
Resultat efter finansnetto 53 918 39 693 

Stiftelsens årsresultat 51 367 37 076 



Not 1 
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Not 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Not 1 

 2019 2018 

Långfristigt värdepappersinnehav 845 285 827 928 

Not 2 

 Bundet eget kapital Fritt eget kapital 

Belopp vid årets ingång 843 423  33 958 

Redovisat årsresultat  51 367 

Omföring till/från bundet eget kapital   

- realisationsvinst   
- nedskrivning   

Kapitalisering av löpande avkastning 5 392 -5 392 

Beslutad utdelning  -33 925 

Belopp vid årets utgång 848 815 46 008 

 

BALANSRÄKNING 
 

2019 
 

2018 

 

TILLGÅNGAR 
  

Anläggningstillgångar:   

Finansiella  anläggningstillgångar   
Långfristigt värdepappersinnehav 845 285 827 928 

Summa  anläggningstillgångar 845 285 827 928 

Omsättningstillgångar:   

Bankmedel 49 538 49 453 

Summa   omsättningstillgångar 

 

49 538 49 453 

SUMMA TILLGÅNGAR 894 823 877 381 

 
EGET KAPITAL OCH  SKULDER 

  

Eget kapital:   

Bundet eget kapital 848 815 843 423 

Fritt eget kapital 46 008 33 958 

Summa eget kapital 894 823 877 381 

Skulder:   

Kortfristiga skulder   
Långfristiga skulder   

Summa skulder   

SUMMA EGET KAPITAL OCH 894 823 877 381 

SKULDER 

 
  

 



Not 1 
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ÅRSBOKSLUT FÖR 

 
Stiftelsen Oleana Karlssons fond 

(org.nr. 855900-6278) 

     305 

RÄKENSKAPSÅRET 2019 
 
 

Förvaltningsberättelse 

Kommunstyrelsen har till uppgift att förvalta stiftelsens medel på så sätt som anges i testamente 

daterat 17 april 1933. 

 
Stiftelsens ändamål är att skapa trevnad och rekreation vid Skee ålderdomshem. 

 

Utdelning  Summa 
 
Beatebergsgården     2 700 
Summa 2 700 

I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning. 

 

 

RESULTATRÄKNING 

 
2019 

 
2018 

 
Stiftelsens intäkter 

  

Stiftelsens kostnader -255 -257 

Stiftelsens resultat före avskrivning -255 -257 

Finansiella intäkter 1 342 961 

Finansiella kostnader 0 0 

Resultat efter finansnetto 1 342 961 

Stiftelsens årsresultat 1 087 705 



Not 1 
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Not 1 

 2019 2018 

Långfristigt  värdepappersinnehav 18 990 20 606 

Not 2 

 Bundet eget kapital Fritt eget kapital 

Belopp vid årets ingång 18 405 2 784 

Redovisat årsresultat  1 087 

Omföring till/från bundet eget kapital   

- realisationsvinst   

- nedskrivning   

Kapitalisering av löpande avkastning 134 -134 

Beslutad utdelning  -2 700 

Belopp vid årets utgång 18 539 1 036 

 
BALANSRÄKNING 

 
2019 

 
2018 

 
TILLGÅNGAR 

  

Anläggningstillgångar: 
  

Finansiella anläggningstillgångar   
Långfristigt  värdepappersinnehav 18 990 20 606 

Summa anläggningstillgångar 18 990 20 606 

Omsättningstillgångar: 
  

Bankmedel 585 583 

Summa omsättningstillgångar 

 

585 583 

SUMMA  TILLGÅNGAR 19 575 21 189 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

  

Eget kapital: 
  

Bundet eget kapital 18 539 18 405 

Fritt eget kapital 1 036 2 784 

Summa eget kapital 19 575 21 189 

Skulder: 
  

Kortfristiga skulder   
Långfristiga skulder   

Summa skulder 
  

SUMMA EGET KAPITAL OCH 19 575 21 189 

SKULDER 

 
  

 

Not 2 
 



Not 1 
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ÅRSBOKSLUT FÖR 

 
Gertie och Helge Hults stiftelse 

(org.nr. 802477-3437) 

     306 

RÄKENSKAPSÅRET 2019 
 
 

Förvaltningsberättelse 

Kommunstyrelsen har till uppgift att förvalta stiftelsens medel på så sätt som anges i testamente 

daterat 2004-03-16 

 
Stiftelsens ändamål är att tillgodose trivselbefrämjande åtgärder för boende och personal 

på Beatebergsgårdens servicehus. 
 

Utdelning Summa 

 
Ingen utdelning har skett I år 

  
 
 

 
I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning. 

 

 

 
RESULTATRÄKNING 

 
2019 

 
2018 

 
Stiftelsens intäkter 

  

Stiftelsens kostnader -3 073 -32 255 

Stiftelsens resultat före avskrivning -3 073 -32 255 

Finansiella intäkter 0 0 

Finansiella kostnader 0 0 

Resultat efter finansnetto 0 0 

Stiftelsens årsresultat -3 073 -32 255 
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 2019 2018 

Långfristigt  värdepappersinnehav 54 608 54 608 

Not 2 

 Bundet eget kapital Fritt eget kapital 

Belopp vid årets ingång 659 323 373 302 

Redovisat årsresultat  -3 073 

Omföring till/från bundet eget kapital   

- realisationsvinst   

- nedskrivning   

Kapitalisering av löpande avkastning 0 0 

Beslutad utdelning  0 

Belopp vid årets utgång 659 323 370 229 

 

 
BALANSRÄKNING 

 
2019 

 
2018 

 
TILLGÅNGAR 

  

Anläggningstillgångar: 
  

Finansiella anläggningstillgångar   
Långfristigt  värdepappersinnehav 54 608 54 608 

 Anläggningstillgångar 54 608 54 608 

Omsättningstillgångar: 
  

Bankmedel 974 943 978 016 

Summa omsättningstillgångar 974 943 978 016 

SUMMA  TILLGÅNGAR 1 029 551 1 032 624 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

  

Eget kapital: 
  

Bundet eget kapital 659 323 659 323 

Fritt eget kapital 370 229 373 302 

Summa eget kapital 1 029 551 1 032 624 

Skulder: 
  

Kortfristiga skulder   
Långfristiga skulder   

Summa skulder 
  

SUMMA EGET KAPITAL OCH 1 029 551 1 032 624 

SKULDER   

Not 1 

Not 1 

Not 2 



 
PM till Kommunstyrelsen i Strömstad 
 
 
Utdelning till destinatärkretsen 
 
Samtliga stiftelser som förvaltas av Strömstads kommun beskattas inte för den årliga 
avkastningen på kapitalet. Det krävs att stiftelserna, sett över en period av ungefär 
fem år, använder minst 80 % av nettoavkastningen för det kvalificerande 
ändamålet (främja försvarsändamål, främja vård och uppfostran av barn, lämna 
understöd för beredande av undervisning eller utbildning, utöva hjälpverksamhet 
bland behövande, främja vetenskaplig forskning, främja nordiskt samarbete) 
 
Samma två fonder som föregående år som inte kommer upp i acceptabel nivå. 
Nedanstående stiftelser för 2019 kommer inte upp till 80 % under den senaste 5 
årsperioden. 
  
        2019  2018 
 
104 Stiftelsen A J Lundgrens donationsfond   69%  64% 
105 Stiftelse Vette Härads barnkolonifond   58%  72% 
 
 
Vid en eventuell skattekontroll kan alltså ovanstående stiftelser bli beskattade, vilket 
innebär att en stor del av överskottet går till skatt och stiftelsernas förmåga att göra 
utdelningar samt konsolidering försämras. Det är viktigt att dessa stiftelser under 2020 
ökar nivån på utdelning för att undvika beskattning i framtiden. 
Ett sätt kan vara att marknadsföra stiftelserna mer så att fler ansökningar kommer in 
de kommande åren. 
 
Det vore bra att i framtiden minska antalet stiftelser genom permutation så att 
administrationen minskar och att varje stiftelse förfogar över mer kapital än tidigare. 
 
 
 
Strömstad 2020-03-31 
 
 
 
Lars Flodin     Anders Bergman 
Revisor     Auktoriserad revisor 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-05-27

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2020-0316

KS § 99 Årsrapport försäkringar 2019

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att godkänna årsrapport 2019 avseende försäkringsverksamheten i Strömstads 
kommun.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomiavdelningen har sammanställt sin årliga rapport avseende skador och 
premier för försäkringsverksamheten i Strömstads kommun.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av ekonom Natalia Larsson, 2020-05-05 
Årsrapport försäkringar 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-05-13 § 143

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna årsrapport 2019 avseende försäkringsverksamheten i Strömstads 
kommun.

Beslutet skickas till
KS diarie



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-05-13

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2020-0316

KSau § 143 Årsrapport försäkringar 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att godkänna årsrapport 2019 avseende försäkringsverksamheten i Strömstads 
kommun.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomiavdelningen har sammanställt sin årliga rapport avseende skador och 
premier för försäkringsverksamheten i Strömstads kommun.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av ekonom Natalia Larsson, 2020-05-05 
Årsrapport försäkringar 2019

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna årsrapport 2019 avseende försäkringsverksamheten i Strömstads 
kommun.

Beslutet skickas till
KS diarie



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (1)

Kommunledningsförvaltningen 2020-05-06 Ärende: KS/2020-0316
KS - Ekonomiavdelning

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Kommunstyrelsen

Årsrapport försäkringar 2019

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna årsrapport 2019 avseende försäkringsverksamheten i Strömstads 
kommun

Sammanfattning av ärendet
Ekonomiavdelningen har sammanställt sin årliga rapport avseende skador och 
premier för försäkringsverksamheten i Strömstads kommun.

Perspektiv
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
dessa perspektiv. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av ekonom Natalia Larsson, 2020-05-05 
Årsrapport försäkringar 2019

Carsten Sörlie
Ekonomi- och IT-chef
0526-192 02
carsten.sorlie@stromstad.se

Mats Brocker
Kommundirektör
0562- 190 10
mats.brocker@stromstad.se

Beslutet skickas till
KS diarie
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  Strömstad ****-**-** 

 
 
FÖRSÄKRINGSVERKSAMHET I KOMMUNEN 2019 – en redogörelse 

 
 

1. Inledning 
 

Försäkringsverksamhetens 23:e årsrapport, som härmed översänds, redovisar hur försäkrings- och 
skadeverksamheten har bedrivits under året.  

 
Försäkringar för anställda, förutom tjänstereseförsäkringen, handläggs av personalavdelningen och tas 
inte med i denna årsrapport. 
 
Nuvarande försäkringsperiod löper mellan 2017-01-01 till 2019-12-31 med möjlighet till förlängning ett 
år i taget t o m 2021-12-31. Under året har Strömstads kommun förlängt försäkringsperiod t.om 2020-
12-31. Motorfordonsförsäkring har upphandlats på nytt under 2019. 

 
Strömstads kommun har sedan 1970 statistik på rapporterade skador i kommunal verksamhet. Under 
2019 har 101 st skador inkluderat 2 st incidenter, 2 st personskador och 1 st ansvarsskada rapporterats. 

 
2. Kommunens försäkringar 

Strömstads kommun har sina försäkringar placerade i följande försäkringsbolag: 
  

Försäkringskategori Försäkringsbolag 2017-2019 

Kommunförsäkring Länsförsäkringar  

Motorfordon Protector 

Tjänsteresa Europ Assistance 

Olycksfall, barn m fl Länsförsäkringar 

Konst/Utställning Markel International 

Näsinge flygplats  QBE Nordic Aviation 

 
3. Skadeutveckling över tid/premier 
 
3.1 Rapporterade skador 2013-2019 
 

Skadetyp 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Olycksfallsskador, 
barn 

74 69 68 67 73 74 72 

Fordonsskador 35 31 44 38 26 26 31 

Egendomsskador 0 2 1 0 0 0 0 

Inbrott/stöld 1 0 0 3 0 1 0 

Skadeståndskrav 2 4 3 5 3 0 0 

Skadegörelse 0 0 3 0 0 0 0 

        

Totalt  112 106 119 113 102 101 103 

 
 Kommentar till tabell: En marginell sänkning  av antalet rapporterade skador gällande olycksfall samt 

fordonsskador har ökat i jämförelse med förra året och det har tillkommit  
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3.2 Fordonsskador, kommunens kostnader (kända) 

 

Fordonsskador 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Kommunens 
självrisk, kr 

97.530 122.036 199.331 151.013 93.172 60 081 69 075 

 
Kommentar till tabell: Kostnad för kommunens fordon vad gäller självrisker och inträffade 
fordonsskador har ökat i jämförelse med föregående år. 
 

3.3 Premieutveckling 2013-2019 
 

Kategori 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Egendomspremie  538 233 589 677 631 316 700 927 723 637 738 729 799 828 

Olycksfallspremie, 
barn 

140 523 246 306 252 977 236 080 230 802 255 656 255 565 

Tjänsteresepremie 5 535 11 487 10 884 11 720 12 072 11 463 11 463 

Fordonspremie* 456 046 466 430 489 010 512 611 390 700 438 947 438 947 

Konstpremie*** 20 488 22 325 22 325 22 325 22 325 9 000 14 770 

Flygplatspremie** 15 000 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 700 

        

Totalt (kr) 1 175 825 1 341 625 1 411 912 1 489 063 1 371 611 1 459 465 1 520 208 

Förändring (%) från 
föregående år 

2,7 14,1 5,2 5,5 -7,0 5,4 4,2 

 * Fördelas på resp förvaltning 
 ** Betalas av tekniska förvaltningen 
 ***Kommunen har betalad högre premie pga konstutställning under juni månad i Lokstallet. 

 
3.4 Premier 2006-2019 presenteras i bilaga 1 
  

  
3.5 Rapporterade skador, totalt 1970-2019 
 

Skadetyp Antal % av total 

Olycksfall på barn och ungdom 1 140 51,7 

Skador på kommunala fordon 768 34,8 

Inbrott och stöld 122 5,5 

Skadegörelse 50 2,3 

Maskin-/vattenskador 30 1,4 

Brand i byggnader med kommunal verksamhet 10 0,5 

Övriga skador 84 3,8 

   

Totalt 2 204 100 % 

  
Kommentar till tabell: Olycksfall på barn samt fordonskador är det typ av skador som ligger högst i 
statistiken. Inga bränder i byggnader eller inbrott har konstaterats under året. 
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4. Rapporterade skador och incidenter 2019 

 
Olycksfallsskador på barn och ungdom (72 st) 
 
Det är fortsatt en bra rapportering från skolor och förskolor när det gäller de incidenter och skador som 
inträffar på barn och elever. Tyvärr kan vi konstatera att skadorna inte minskar nämnvärt. Även under 
året har det inträffat många tandskador och en del frakturer. 

 
Fordonsskador (31 st med självrisk 69 075 kr) 
 
Fordonsförsäkringen har fr.o.m. 2019 en självrisk på 4 650 kronor. På fordon som är köpta av 
kommunen är självrisken högre och kan uppgå till 8-9.000 kronor. Det är fortsatt svårt att få vetskap om 
kommunens kostnader för fordonsskador och redovisningen i tabellformat är därför inte 
hundraprocentig. Återrapporteringen från förvaltningarna behöver ökas avsevärt. 
 
Inbrott/stöld (0 st) 
 
Inga inbrott- eller stöldtillfällen har rapporterats till oss. Dock kan det ha inträffat skador men 
rapporteringen från de kommunala bolagen når inte kommunen vilket är beklagligt. Detta förfarande 
har diskuterats genom åren och ett koncerntänkande vore att föredra så vi får en totalbild av 
kostnaderna när de uppkommer. 
 
Ansvarsskador (1 st) 
 
Ansvarsskada har inträffat under året när en bil fick punktering efter det har träffat ett hål i vägen. 
Skadan har anmälts till försäkringsbolaget som har kommit fram till att Strömstads kommun inte är 
skadeståndsskyldig till den typen av skada. 
 

 Incidenter (2 st) 
 

Två incidenter har inträffat under året och försäkringsbolaget har varit involverad för utredning. Enligt 
försäkringsbolaget de finns ej ersättning för trasiga glasögon. 
 
Personskador (2 st) 
Två personskador har inträffat under året. Båda har anmälds till försäkringsbolaget. 
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4.1 Olycksfallsskador på barn och ungdom (72 st)    
 

Datum Skadetyp Skadehändelse Skadeplats 
190103 Läppen Ramlat från trappa Bofinkens (pysslingen) 

190111 Mun/läpps Halkade på golvet  Korpens förskola (Svalan) 

190115 Nässkada Halkade på isen Valemyrsskolan (5) 

190115 Knäskada Halkade på isen Valemyrsskolan  

190118 Hjärnskakning Halkade på isen på gården Mellegårdens förskola 

190124 Huvudskada Barnet sprang och har krockad med andra barnet Valemyrsskolan 

190131 Mun/tandskada Barnet ramlade och slog i sin mun i ett annat barns huvud Tångens förskola (Blå) 

190204 Tandskada Hoppade på golvet, tappade balansen  Mällby (Ekkoren) 

190204 Kroppskada Barnet lekte, tappade fotfäste och ramlade Tången förskola (Lila) 

190206 Tandskada Halkade på isen  Valemyrsskolan 

190207 Ryggen Barnet hoppade från rid stolen och landade på ryggen Tången förskola (Lila) 

190208 Svullen överläpp Barnet har snubblad på matta och bet sig i läppen Korpen förskola (Svalan) 

190208 Upplevde smärta i 
armen 

Personalen tog barnet i armen och ledde barnet till mamma Valemyrsförskola 
(makrillen) 

190211 Näsa/Mun Barnet ramlade mellan bord och bänk, bet sig i tunga samt överläppen Valemyrsförskola 
(makrillen) 

190212 Läppen Barnet cyklad och slog sig i cykelns styre  Mällby (Haren) 

190227 Ögat Barnet lekte med fastfruset föremål som släppte och slog i ögat Bojarskolan (Fyren) 

190301 kinden Barnet har cyklad, ramlade och slog ansiktet (kinden)  i styret  Tången fsk (Turkos) 

190311 Tandskada Barnet ramlade på gården och slog i ansiktet och munnen Korpens förskola (Måsen) 

190315 Hjärnskakning Barnet kände en smäll i bakhuvudet och ramlade  Odelsberg (Lågstadiet) 

190321 Ögat Barnet byggde en koja i skogen med kompisar och blev petad i ögat  med en pinne Mällby (Haren) 

190401 Jack i huvudet Barnet hängde över ett gammalt bandymål, tappade greppet och slog i huvudet Odelsbergskolan 
(Smultron) 

190403 Bruten tå Några barn spelade fotboll på gympan och barnet fick ont i foten Bojarskolan (Fyren) 

190409 Mun/läppen Barnet snubblade i skogen och slog munnen/läppen i en stock Bofinkens fsk (Polaren) 

190416 Fraktur  Barnet har halkat på golvet och ramlat så frakturen uppstod  Odelsbergskolan  
(grundskola) 

190425 Huvudskada Barnet blev träffat i huvudet av en gunga Nordby fsk (Hjärtat) 

190502 Klämda fingrar Barnet har cyklad genom grindar och får grinden slagen på finger Bojarskolan (klass 5) 

190507 Biten Barnet blev biten av ett barn under ögat Skee förskola (Tussilago) 

190521 Handskada Barnet har ramlat på skolgården och tog emot sig med handen Valemyrsskolan (ÅK5) 

190528 Huvudskada Barnet åkt bak på en taxicykel, satt sig på ryggstödet när cykel stod stilla och 
ramlade baklänges och slog huvud i asfalten 

Mällby (Haren) 

190531 Huvudskada Barnet blev puttat ner från rutschkana   Tången (Röd) 

190605 Blåmärke/bula Barnet skulle gömma sig under soffa och slår sig i huvudet i soffan Skee fsk (Tussilago) 

190618 Ansiktsskada Barnet blev träffat av en gunga Fsk Korpen (Svalan) 

190619 Tandskada Under leken barnet har krockat med ett annat barn Tjärnö förskolan 

190625 Tandskada Barnen har cyklad, har ramlat och slagit i tänderna Hemma 

190712 Läppen/kinden Under leken fick barnet ett slag av en bandy-klubban Bofinkens fsk (Polarn) 

190717 Feberkramp Barnet fick kramper när barnet lekte ute i sandlåda Ånneröd (Viden) 

190812 Tandskada Barnet hoppade vid höjdhoppning, fick ribban på vänster framtand så att den 
sprack 

Skee skola (Storfritids) 

190813 Skada på 
fingret 

Under cykel lek utomhus, barnet klämde fingret vid däcket Skee förskola 
(Smörblomman) 

190816 Munskada Barnet slog i läpparna i andra barns panna när båda krockade i 
dörröppning 

Skee förskola 
(Blåklockan) 

190821 Slag/smäll mot 
käke 

Barnet lekte ute, krockade sig med annan barn som satt på en cykel slog läppen, 
tänder, tandkött i övre delen av käken mot cykelns handtag 

Bojarskolan,  
Fritids, (Avd. raketen) 

190826 Sand i ögon Barnet satt och lekte i sandlådan och fick sand i ögonen.  Skee Förskola (Tussilago) 

190826 Nyckelbens-brott Barnet lekte och skulle hoppa över en papperskorg, fastnade och föll Odelsbergsskolan, 5B 

190830 Lossnad nagel Barnet gick för fort har ramlat, skrapat händerna och nagel  Valemyrsskola Tumlaren 

190904 Blåmärke på 
kind 

Barnet lekte i rörelserummet, snubblade slog i kinden i fönsterbrädan.  Tångens Fsk (Orange) 

190904 Ryggont Barnet gungade med en kompis, kompisen ramlade av så barnet föll ner och slog i 
rygg när hon landade.  

Skee Skola  
Åk 3B 
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Olycksfall på barn och ungdom, forts. 
 

Datum Skadetyp Skadehändelse Skadeplats 
190925 Jack  i panna Har krockat med ett annat barn under idrottslektion Odelsberg skola ÅK 4 

190925 tandskada Har krockat med ett annat barn under idrottslektion Odelsberg skola ÅK 4 

191008 Sår i panna Har ramlat från ett bord och fick bordet i panna Odelsberg, fritids 

191009 Huvudskada Har halkat och slog huvud samt öra mot en sten Valemyrsskolan År 1 

191010 Fraktur Har klättrat på stenmur och ramlat på armen Odelsbergs skola förskoleklass. 

191010 Mun/tand skada Har hoppat med hoppstylta och den slog till barnet i munnen Bojar, Raketen 

191014 Käkskada Barnet hamnade i bråk med ett annat barn Skee skola ÅK 6 

191015 Ögonskada Barnet snubblar och slår huvudet/ögonbryn i hörnet på träbåt Eken fsk ”Snäckan” 

191010 Brännskada Barnen tappade en varm morot på låret Arken fsk ”Styrbord” 

191017 Jack i kinden Barnet snubblade och slog sig på kanten av leksakslåda Arken fsk ”Styrbord” 

191030 Sår Barnet får en leksak i huvudet, får ett jack och det börjar blöda Skee fsk, Smörblomman 

191101 Mun skada Barnet lekte på golvet och ett annat barn snubblade och föll på barnet. Korpen fsk ”Ejdern” 

191106 Skrapsår Barnen lekte ute, kastade sten som träffat barnet i pannan Skee skola ÅK 3 

191107 Bruten tå Barnen ramlade och slog i tå i betong och bröt den Skee skola ”fitids” 

191113 Muskelskada Barnen fick ont i armbåge efter idrott lektionen  Strömstierna 

191118 Tandskada Snubblade på gården och slog i tänderna Odelsbergs skola FK 

191128 Rodnad  Barnen blev osams och ett av barnen blev biten i armen Odelsbergs grundskola 

191128 Bett märke Barnen blev osams och ett av barnen blev biten i armen Odelsbergs grundskola 

191202 Tandskada Barnet slog ut bitar av sina framtänder på gungbräda Mellegården, åk 3 

191204 Huvudskada Barnet halkade på is och slog i bakhuvudet Rossö uteförskola 

191205 Fraktur Barnet trampade snett på en kant på skolgården Odelsbergsskolan 5B 

191205 Fraktur Barnet ramlar på väg ner från klätterställning, bryter arm Rossö uteförskola 

191206 Knäskada Barnet skulle hoppa upp på plint under gympan, slog i knäet Skee skola, åk 3 

191210 Blåmärke Barnet blev slagen på armen med ett plaströr av ett annat barn Skee skola, åk 1 

191211 Sår Barnet ramlar, får ett jack över ögonbryn Skee fsk, vitsippan 

191211 Sår Barnet lyfter upp en lös bit asfalt, tappar den ovanför huvudet, jack Skee fsk, Smörblomman 

191220 Kroppsskada Barnet gungade, en kedja gick sönder och barnet ramlade ner Valemyrsskolan 

 
Kommentar till tabell: 72 st olycksfallsskador har rapporterats under året. Det är mun/tandskador som är 
dominerande men huvudskador och fraktur förekommer. Personalen på förskolor och skolor gör ett bra arbete 
när det gäller rapportering av inträffade skador. Information gällande vilka åtgärder kommer att göras på plats 
har noterats på rapporter dock ej 100 %. 
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4.2 Fordonsskador (31 st)   Självrisk 69 075 kr exkl moms 
 

Datum Datum Reg.nr Händelse Självrisk, 
kr 

Skadeplats 

190220 GYD 113 Vid parkering bilen blev påkörd av en annan bil **** Oslovägen 

190301 JBS 072 Backad på en stolpe 4 650 Karlsgatan 

190305 SFG 228 Garagetak har skrapat tak på bilen 4 650 Höjdenvägen 

190318 PXX 731 En annan bil har kört in i bilen **** Brunsgatan  

190322 NER 607 Backad på ett släpp Garanti Ryttargången 

190403 RNC 732 En annan bil har backat in i RNC 4 650 Räksigen 

190409 AJS 371 Fordon B stod nära mittlinje **** E6  

190423 MAF 902 Skrapat en parkerad bil  4 650 Fredriksdalsvägen 

190503 JHU 713 Bakad på ”grisen” 4 650 Hålkedalen, båtplats 

190511 FZR 786 En annan bil har bakad i parkerad FZR ****  Smedjegatan  

190620 EFD 581 Har svängt för hastigt, har träffat garaget 4 650 Strömstads vattenverk 

190630 JBR 993 Vid bakning körde på en betongpelare 4 650  

190802 MLR 785 Backning in i berg med buskage 4 650 Smedjegränd 

190805 MLY 02Y Bakad på en stolpe Garanti Konsum parkering  

190809 PTC 629 Körd på ”väg gris” på parkering 4 650 Fredrikshaldsvägen 

190825 KLP 820 Okänd händelse. Bilen var skadat vid hämtning Garanti Okänd 

190830 
KZO 185 
PPB 549 Bilen har tappat släpkärra som har träffat bil B 7 000 Rondellen, brandstationen 

190901 MPL 02W Backad och skrapat parkerad bil **** Strömstad 

190912 OMC 001 

Kommunens bil blev omkörd på höger sidan 
omkörning har orsakat att motpartens bil har 
skrapat vänstersida i mitträcket   **** E6 

190918 MYU 824 Körd på cement gris vid en bensinstation **** Sältegatan 

190930 YTH 442 Körde ut bilen från garaget och skadat luckan  6 200 Prästängsvägen  

191017 ZBY 030 Parkeringsskador Garanti Okänd 

191023 YJS 359 Bilen stod parkerad, blev påbackat av en annan bil **** Släggatan 13 

191106 JBR 993 Rådjuret sprang mot bilen 4 650 Selätervägen 

191115 YDF 762 Feltankning av drivmedel **** Strömstad 

191118 YUW 814 Påkörd bakifrån av en annan bil **** Bollebygd 

191120 RGY 395 Har svängt för snävt ut från parkeringen 10 469 Strömstad, stadshuset 

191125 JUC 850 Påkörd av en annan bil **** Drivnäsvägen 

191201 DAL 57C Kört för nära betong-”gris” Garanti  

191210 HRK 69N Backat och skrapat en annan bil 9 375 Karlsgatan 

191231 YDF 762 Skadat bakplåt  4 650 okänd 

Kommentar till tabell: 31 fordonskador har inträffat under året men fortfarande påkörning av föremål som 
mest förekommer vid rapportering. 
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4.3      Inbrott/stöld (0 st) 

 

Datum Datum Händelse Plats 

   

 
Kommentar till tabell:  
 

4.4 Ansvarsskador mot kommunen (1 st)           Kostnad: 0 kr  
 

Nr Krav (kr) Datum Händelse Plats 

1 1 165 Punktering på bil efter att träffat ett hål i vägen Rondell, Beatebergsvägen 

 
Kommentar till tabell: under augusti 2019 en bil körde på vägen och skulle svänga i rondellen då 
mötande bil kommer. Bilen körde på vägrenen och träffade hål i vägrenen därför inträffade punktering 
samt däcken blev förstörd. 

 
4.5 Egendomsskador           Kostnad: 0 kr 
 

Datum Datum Händelse Plats 

   

 
 Kommentar till tabell:  

 
 
4.6 Skador 2000-2019 per objektstyp 
 

Kommunförsäkring,  
skadeutveckling 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Olycksfall barn 21 20 17 25 49 30 27 35 37 45 49 59 73 74 69 68 67 73 74 72 

Motorfordon 16 29 18 28 28 25 28 23 55 40 39 48 37 35 31 44 38 26 26 31 

Egendom 7 3 1 2 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 

Inbrott/stöld 0 4 5 14 7 5 4 1 4 7 3 3 4 1 0 0 3 0 0 0 

Skadeståndskrav 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 2 4 3 2 4 3 5 3 1 0 

Skadegörelse 0 0 0 1 1 1 5 0 1 1 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 

                                        
  

Summa 44 56 41 70 86 62 68 60 98 93 96 114 117 112 106 119 113 102 101 103 

 
Kommentar till tabell Tabellen ovan visar utvecklingen av skador i kommunen under perioden 2000-2019 
 
4.7  Incidenter (2 st) 
 

Datum Händelse  Plats 

190320 Elev haft sönder personals glasögon  Odelsbergsskolan 

190514 Elev haft sönder personals glasögon, olycka  Odelsberg, särskolan 

 
Kommentar till tabell: under året har två incidenter har inträffat när personalens tillhörigheter 
gick sönder. 

 
 
 
 

 

 



 Försäkrings- och skadehantering i Strömstads kommun 

10 

4.8      Personskador (3 st) 

Datum Händelse Plats 

190411 Klämskada, 3 fingrar Uddevallavägen 

190310 Halkade vid avsopning av snö från bil, slog i hand/arm Parkering, Fjällskivlingen 

         Kommentar till tabell: två personalskador har inträffat under året. 

5. Planering för 2020

Vi kommer fortsätta jobba med förbättringsåtgärder gällande rapportering av skadeanmälan som gäller
fordon.

Natalia Larsson 
ekonom 



kommunförsäkring, 
premieutveckling 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Egendomsförsäkring 253 716 345 692 357 594 351 688 569 191 523 365 611 888 624 072 436 783 441 312 442 885 444 441 457 671

Olycksfallsförsäkring 119 800 109 460 115 302 113 116 115 951 115 375 123 750 133 980 153 381 133 831 132 570 128 359 138 060

Tjänstereseförsäkring 8 008 8 008 8 928 11 136 9 856 11 708 10 396 10 396 10 396 4 366 4 442 4 513 4 979

Fordonsförsäkring 119 306 182 257 182 538 179 360 350 777 360 060 339 707 492 692 471 100 417 945 392 629 398 469 506 341

Konstförsäkring 20 000 2 000 2 000 2 241

Flyggplatsförsäkring

Återbäring -1 394 -4 536 -73 748 -85 076 -103 274 -874 -1 886

Premier under året m.m 1 502 2 083 38 304 29 274 187 584 144 937 12 823

Total premie 500 830 645 525 666 445 693 604 1 070 513 1 124 344 1 145 602 1 170 689 1 071 660 1 016 580 972 640 977 782 1 109 292

Förändring från 
förregående år 28,9% 3,2% 4,1% 54,3% 5,0% 1,9% 2,2% -8,5% -5,1% -4,3% 0,5% 13,4%

Interndebitering*/ -55 200 -155 171 -143 430 -147 441 -166 344 -167 464 -172 557

Premie inkl arvode 500 830 645 525 666 445 693 604 1 070 513 1 124 344 1 090 402 1 015 518 928 230 869 139 806 296 810 318 936 735

Bilaga 1 Premier 2000-2019



Bilaga 1 Premier 2000‐2019 fortsättning

kommunförsäkring, 
premieutveckling 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Egendomsförsäkring 538 233 589 677 631 316 700 927 723 637 738 729,00 799 828

Olycksfallsförsäkring 140 523 246 306 252 977 236 080 230 802 255 656,00 255 565

Tjänstereseförsäkring 5 535 11 487 10 884 11 720 12 072 11 463,00 11 463

Fordonsförsäkring 456 046 466 430 489 010 512 611 390 700 438 947,00 438 947

Konstförsäkring 20 488 22 325 22 325 22 325 22 325 9 000,00 14 770

Flyggplatsförsäkring 15 000 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400,00 5 700

Återbäring -6 065

Premier under året m.m

Total premie 1 175 825 1 341 625 1 411 912 1 489 063 1 384 936 1 459 195 1 520 208

Förändring från 
förregående år 6,0% 14,1% 5,2% 5,5% -7,0%

5,4% 4,2%

Interndebitering*/ -203 839 -195 700 -202 273 -293 906 -192 429 -196 470 -278 261

Premie inkl arvode 971 986 1 145 925 1 209 639 1 195 157 1 192 507 1 262 725 1 241 947



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-04-29

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2019-0417

KS § 60 Bevilja ansvarsfrihet för  Sof Väst - 
Årsredovisning, förvaltingsberättelse och 
revisionsberättelse 2019

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att godkänna upprättad årsredovisning för 2019

att bevilja styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet Väst har lämnat in årsredovisning och revisionsberättelse 
för 2019.

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att styrelsen 
och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-04-22 § 112
Årsredovisning och revisionsberättelse för samordningsförbundet väst 2019
PM Sakkunnig revisor
Samordningsförbundet Västs styrelseprotokoll 2020-03-20
Tidsplan årsredovisning 2019 och delårsredovisning jan-aug 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna upprättad årsredovisning för 2019

att bevilja styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Beslutet skickas till
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-04-22

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2019-0417

KSau § 112 Bevilja ansvarsfrihet för  Sof Väst - 
Årsredovisning, förvaltingsberättelse och 
revisionsberättelse 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna upprättad årsredovisning för 2019

att bevilja styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet Väst har lämnat in årsredovisning och revisionsberättelse 
för 2019.

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att styrelsen 
och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Beslutsunderlag
Årsredovisning och revisionsberättelse för samordningsförbundet väst 2019
PM Sakkunnig revisor
Samordningsförbundet Västs styrelseprotokoll 2020-03-20
Tidsplan årsredovisning 2019 och delårsredovisning jan-aug 2020

Beslutet skickas till
Diariet
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Övergripande Syfte, målgrupper, mål och måluppfyllelse för Sof Väst insatser 2019 
Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2019 
Att samordning av resurser och 

riktade insatser skall leda till att 

den enskilde personen skall 

förbättra sin funktions- och 

arbetsförmåga vilket innebär: 

Att ur individperspektiv 

erbjuda enskilda personer i 

behov av samordnad 

rehabilitering del av samhällets 

samlade kompetenser och 

insatser. Förväntat resultat är 

ökade möjligheter till 

egenförsörjning och ökad 

livskvalitet 

Att ur ett samhällsperspektiv 

optimera samhällets samlade 

resurser genom att fler 

kommer i arbete. Förväntat 

resultat är en större effektivitet 

och att resurser då frigörs så 

att fler kan erbjudas 

rehabilitering 

Personer i åldern 16 – 64 år 

och som är i behov av 

samordnad rehabilitering.  

Arbetslinjen skall vara tydlig 

enligt riktlinjerna och 

innebörden av begreppet 

förutsättningar för arbete 

poängteras. Individerna i 

målgrupperna kan ha både 

fysiska, psykiska, sociala 

och arbetsmässiga behov 

och de samordnade 

insatserna skall beakta 

jämställdhet och mångfald. 

Sof ska informera parterna om förbundets syfte, 

övergripande mål och insatser samt stimulera 

kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte mellan 

de samverkande parternas myndigheter och dess 

personal. Målet var 200 samverkansparter under 

2019. 

Sof ska samarbeta med parternas verksamheter 

på olika nivåer och sträva efter samordning av 

dessa. Sof ska värna om bra befintliga 

verksamheter och bli komplettering till dessa.  

Sof insatser ska ses som en resurs och möjlighet, 

en naturlig del i det ordinarie arbetet. 

Sof ska sträva efter att de metoder och arbetssätt 

som visar sig vara ändamålsenliga för individen 

och kostnadseffektiva för samhället, 

implementeras hos parterna. 

Samordningsförbundet får inte sätta sig i skuld. 

493 samverkansparter har haft 

erfarenhetsutbyte via 

utbildningsinsatser, Arenadagar och 

Förbundet Dag och Finsamkonferensen 

eller fått information om förbundet och 

insatserna vid olika möten eller ”Öppet 

Hus”.  

Flera av samverkansparterna kan ha 

deltagit i olika aktiviteter och därmed 

räknats flera ggr, men när aktiviteterna 

innehåller upprepade träffar, då räknas 

varje person bara en gång. 

På AME/ALE/AMA i alla kommuner, 

förutom i Färgelanda, finns avtal om 

arbetsträningsplats inkl. på Dingle 

Hundcentrum. 24 deltagare har varit på 

någon dessa platser.  

Sof Väst uppvisar ett positivt resultat 

för perioden. 
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Syfte, målgrupper, mål och måluppfyllelse per insats hos Sof Väst 2019 
Rehabvägledare (Rv) 

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2019  
Att öka möjligheterna till 

arbete, studier och egen 

försörjning samt att 

deltagaren får ökad hälsa 

och livskvalitet. 

Personer i arbetsför ålder 

som är i behov av samordnat 

stöd ifrån två eller fler av 

våra samverkande 

myndigheter. 

Minst 200 nya deltagare under året Rehabvägledarna har under året haft 133 nya deltagare, 79 

kvinnor och 43 män, samt 2 anonyma.  
 

Kommentar:  

Flera av uppdragen som rehabvägledare var inte bemannade 

hela året. 

 Vid anvisningar ska unga 

personer upp till 29 år 

prioriteras. 

Minst 30 % av deltagarna som har 

fått stöd via Rehabvägledare och har 

avslutats, ska vid varje 

uppföljningstillfälle helt ha kommit 

till egen försörjning. 

38 % av deltagarna som började sin insats hos Rv under 2019 

var under 30 år.  

21 % av alla deltagarna som avslutades under 2019 hade helt 

kommit i egen försörjning. 
 

Kommentar:  

Betydligt flera unga än tidigare år och något flera har kommit 

till egen försörjning än föregående år. 

 Bland aktuella deltagare görs 

prioritering utifrån hur de 

bedöms kunna tillgodogöra 

sig insatserna. 

Minst 40 % av deltagarna som har 

fått stöd via Rehabvägledare och har 

avslutats, ska vid varje 

uppföljningstillfälle ha arbete eller 

studier på heltid eller deltid med 

eller utan subvention till 

arbetsgivaren. 

Drygt 61 % av deltagarna som avslutades under 2019 kunde 

tillgodogöra sig insatsen. 35 % av alla deltagarna som 

avslutades under 2019 hade kommit i arbete eller till studier 

eller 57 % av dem som kunde tillgodogöra sig insatsen. 
 

Kommentar:  

Flera hade kommit till egen försörjning än föregående år. 

 
Kommentar: På grund av en gynnsam arbetsmarknad 2019 har deltagare som kommit till Rv stått mycket långt ifrån arbetsmarknaden och krävt mer ”förrehab”. 
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Rehabvägledare (Rv) forts. 
Uppföljning 6 månader efter 

avslut.  

Jämföra samma personer som har 

haft rehabvägledare, 6 månader 

efter avslut som vid avslut.  

Se om resultatet är bestående? 

Uppföljningen gäller deltagare 

som avslutades under 2018-01-

01 och tom 2019-06-30 

158 deltagare avslutades under 

denna period, 147 hade gett sitt 

samtyckte att delta i 

uppföljningen och 125 eller 85 % 

svarade. 

De som har egen försörjning, arbetar och 

studerar vid avslut gör de även det 6 månader 

efter avslut? 

Kommentar:  

Inom parantes måluppfyllelse vid avslut för de 

158 som avslutades under perioden, dvs. samma 

grupp deltagare. 

38 % (22 %) av dem som deltog i 

uppföljningen, hade hel egen 

försörjning 6 månader efter avslut. 

38 % (35 %) av dem som deltog i 

uppföljningen, arbetar eller 

studerar 6 månader efter avslut. 

Uppföljning 2 år efter avslut.  

Jämföra samma personer som har 

haft rehabvägledare, 6 månader 

efter avslut som vid avslut.  

Se om resultatet är bestående? 

Uppföljningen gäller deltagare 

som avslutades under 2017 

120 deltagare avslutades och 64 

personer svarade eller 53 %. 

De som har egen försörjning, arbetar och 

studerar vid avslut 2017 gör de även det 2 år 

efter avslut? 

Kommentar:  

Inom parantes måluppfyllelse vid avslut för de 

120 som avslutades 2017, dvs. för samma grupp 

deltagare. 

55 % (18 %) av dem som deltog i 

uppföljningen, hade hel egen 

försörjning 2 år efter avslut. 

67 % (33 %) av dem som deltog i 

uppföljningen, arbetar eller 

studerar 2 år efter avslut. 

 
Kommentar: Betydlig flera personer har egen försörjning 6 månader efter avslut än vid avslut och något flera arbetar och studerar 6 månader efter avslut än vid avslut. 
2 år efter avslut har antal personer med egen försörjning och som arbetar eller studerar mer än fördubblats jämfört med samma grupp vid avslut.  
Hänsyn bör då tas vid att det bara är 53 % som har svarat. 
 
Slutsats: Resultatet är bestående och antalet som arbetar, studerar och har egen försörjning ökar med tiden. 
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Utredningen  

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2019 

Att utreda en 

individs 

förutsättningar 

för 

arbete/studier. 

 

Personer i arbetsför ålder 

som är i behov av 

funktionsbedömning i 

aktivitet. 

Minst 150 deltagare under 

året. 

133 personer deltog i utredningen 2019, det inkl.3 individuella utredningar. 
 

Ytterligare 17 avböjde, uteblev eller var ej längre aktuella när de kallades.  
 
Kommentar:  

125 personer remitterades 2019 till utredningen och det är något färre än de 
senaste åren. De som ingick i de första grupperna i januari och februari, hade 
remitterats 2018. 

 Vid anvisningar ska unga 

personer upp till 29 år 

prioriteras. 

 17 % av deltagarna i utredningen under 2019, var under 30 år. 
 

Kommentar:  

Det är något flera än föregående år. 
 

Kommentar: Bemanningen har varit 2 tjänster, förutom vid två grupptillfällen då har ytterligare en timanställd arbetsterapeut medverkat. 
 

Hälsa- och Vägledning/HOV:en 

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2019 
Att deltagarna förbättrar sin hälsa 

och därmed får ökad 

arbetsförmåga och ökade 

förutsättningar att närma sig 

arbete eller studier och egen 

försörjning.  

Personer över 25 år, med eller 

utan erfarenhet av arbetslivet 

6 grupper och minst 50 nya deltagare under året  

 

 
 

 

HOV:en har under 2019 haft 6 

grupper och 57 deltagare. 
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Min väg mot ökat hälsa och arbete/MIHA 

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2019 
Att deltagarna får ökad arbetsförmåga 

och bättre hälsa och därmed öka deras 

förutsättningar för arbete och/eller 

studier och möjlighet till egen försörjning. 

Utrikes födda 

personer som inte 

har etablerat sig på 

arbetsmarknaden. 

6 grupper och minst 60 nya deltagare. 

Grupperna kunde genomföras i samtliga 

kommuner om det fanns efterfråga. 

MIHA hade under januari – juli  3 

grupper och 27 deltagare.  

En av grupperna genomfördes på 

Orust och de andra två i Uddevalla.  

Kommentar: Insatsen upphörde den 31 juli efter beslut i styrelsen pga. liten efterfråga/få anvisades. 
 

Fysioterapeut 
Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2019 
Att göra deltagarna medvetna om sina 

fysiska förutsättningar och eventuella 

begränsningar. 

Alla deltagare i insatser som 

Sof Väst finansierar, dock 

individuellt i första hand de 

som deltar i Utredningen och 

HOV:en. 

Genomföra minst en föreläsning om hälsa, kost, 

motion per grupp inom Utredning, HOV:en och 

MIHA. 

 

Genomfört 26 föreläsning under 

året. 10 i Utredningen, 13 i 

HOV:en, 2 i MIHA och en i Steg1 

Uddevalla. 

Att vara en del i uppdraget att utreda 

deltagarens förutsättningar för 

yrkesarbete, samt att kunna ge råd till 

deltagarna utifrån sin 

specialkompetens. 

 Genomför minst 90 Tippa- och konditionstester, 

inkl. råd och stöd under året. 

Genomfört 87 Tippa- och 

konditionstester, inkl. råd och stöd 

på deltagare i Sof Väst 

verksamheter under året.    
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Steg1 Uddevalla 

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2019 
Tidigt fånga upp och ge en meningsfull 

aktivitet till ungdomar som hoppat av 

skolan, eller är på väg att hoppa av 

skolan. 

Unga vuxna 16–29 år med 

diffus problematik, med eller 

utan diagnos som står långt 

från arbetsmarknaden. 

Att avsluta pågående grupp och de som hade 

individuellt stöd i mars. 

Steg1 Uddevalla hade under 

januari – mars 12 deltagare som 

avslutades.  

Kommentar: Insatsen samfinansierades av Samordningsförbundet Väst och Uddevalla kommun. Den avslutades den 20 mars pga. att medfinansieringen från 

Uddevalla kommun upphörde. 

ESF-projekt En skola för alla, Steg1  

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2019 
Att tidigt fånga upp och ge en meningsfull  

aktivitet till ungdomar som hoppat av skolan,  

är på väg att hoppa av skolan, att reducera  

utanförskap hos unga vuxna och vara  

motivations- och aktivitetshöjande samt  

arbets- eller studieförberedande 

Unga vuxna 15–24 år med 

diffus problematik, med 

eller utan diagnos som står 

långt från arbetsmarknaden 

Insatsen skulle finnas i Strömstad, 

Orust, Munkedal/Färgelanda och 

from 20 mars i Uddevalla (för 

deltagare från Lysekil, Uddevalla, 

Sotenäs och Tanum). 

Minst 40 nya deltagare under 2019.  

Totalt deltog 86 ungdomar i Steg1 (En skola 

för alla) och därav var 62 nya 2019. 

Strömstad 15 och därav 8 nya. 

Orust 21 och därav 12 nya. 

Munkedal/Färgelanda 30 och därav 22 nya. 

Uddevalla (LUST) 20 samtliga nya. 

Kommentar: Insatsen avslutades i Strömstad den 30 november, medan den fortsätter i de övriga kommunerna tom 31 januari 2020. 
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Delprojektledare för ESF-projekt En skola för alla, Steg1  

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2019 
Sprida kunskap  

om projektet. 

 

Chefer och handläggare inom 
Sof´s Västs område. 
 

Personalen som arbetar med 
deltagarna i Steg1 (En skola för 
alla) 

50 samverkansparter/år 
 

Delprojektledaren leder de 

kommunvisa styrgrupperna, 

samt sprider information om 

projektet. 

61 medarbetare har medverkat runt projektet.  

6 styrgruppsmöten har genomförts. 

Information till KS på Orust och Färgelanda med totalt 42 åhörare 

4 informationsmöte för totalt 52 medarbetare hos parterna som arbetar 

med målgruppen. Totalt 155 personer. 

Delta i  

ledningen av 

projektet.  

Huvudprojektets  projektledare, 

projektekonom och övriga 

delprojektledare. 

Säkerställa att Sof´s del av  

projektet blir klart och håller den 

standard som ESF kräves.  

 Har deltagit vid möte och konferenser med projektledningen och lämnat 

in allt underlag och rapporter som krävs och har efterfrågats. ESF ligger 

långt efter med sin hantering, godkännande och utbetalningar av 

inkommit material. 
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ASF-utvecklare 

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2019 
Ska sprida kunskap om och vara 

stöd för utvecklingen av ASF i vårt 

område. 

Chefer, handläggare och andra 

tjänstepersoner. 

Minst 50 tjänstepersoner ska ha deltagit i någon 

form av samverkansmöten om ASF och 

kompletterande arbetsmarknad under året. 

ASF-utvecklaren har under året 
informerad och diskuterat ASF med 
105 samverkansaktörer. Många har 
deltagit vid flera tillfällen.  

Genomföra kommunvis 

förankringsprocess om ASF. 

Handläggare/tjänstepersoner i 

kommunerna 

I varje kommun i Sof Västs område skall finnas en 

handläggare som arbetar med ASF. 

ASF-utvecklaren var samman-

kallande i nätverket med hand-

läggare från kommunerna 

Ska vara stöd och 

kontaktperson för och  

mellan befintliga 

Arbetsintegrerande sociala 

företag inom förbundets 

område och 

myndigheterna.  

Anställda och personer som 

arbetstränar-/prövar på ASF i Sof 

Väst område. 

Befintliga ASF i Sof Väst område ska inte läggas 

ner eller gå i konkurs. 

Stöttat befintliga ASF i vårt 

område, Dingle Hundcentrum, 

Vägen Ut! Branneby, Café Svea och 

Cykelbruket i Uddevalla samt 

Orustmodellen i Svanesund. Stöttat 

dem framför allt i personalärenden 

och i kontakten med 

Arbetsförmedlingen och 

kommunerna. 
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Statistik 
 

Tre Strukturövergripande insatser finansierades 2019 av Sof Väst: ASF-utvecklare, delprojektledare ESF-

projektet samt kunskapsutveckling och information i samverkan. Totalt har det deltagit 753 medarbetare, 

flera av samarbetsparterna har deltagit i flera olika insatser och räknas då flera gånger, men bara en gång 

per aktivitet. 

 
Sof Väst individinriktade insatser har under 2019 haft 544 deltagare,  289 kvinnor och 248 män, samt ytterligare 

7 anonyma deltagare, någon eller några anonyma deltagare finns i de flesta av insatserna. De anonyma 

deltagarna räknas inte med i statistiken för övrigt. Det var 420 unika deltagare, d.v.s 117 deltagare har deltagit i 

mera än en insats eller varit inskrivna mera än en gång. Under 2019 har det varit 401 nya deltagare, varav 223 

kvinnor och 178 män. 398 avslutade sin insats 2019, varav 201 kvinnor och 197 män. Den 31 december 2019 

deltog 141 personer i någon av Sof Väst individinriktade insatser, 89 kvinnor och 52 män. Under 2019 var som 

2018 ovanligt jämn könsfördelning jämfört med tidigare år. Det kan bero på att det varit flera insatser riktade till 

unga och där finns det flera män än kvinnor. 

___________________________________________________________________________________________ 

Rehabvägledare:  Finns i förbundets samtliga kommuner, skulle vara 5 – 5,5 tjänster, men största delen 

av året har enbart 4 tjänster varit bemannade.  

De arbetar motiverande och vägledande med arbetsmarknadscoaching och hjälp till arbetsprövning/träning 

eller praktik. Rehabvägledarna har tillgång till arbetsprövnings-/tränings-/praktikplatser på AME/ALE/AMA i 

Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Orust, Uddevalla och på Dingle Hundcentrum (ASF). 

 

Statistik för rehabvägledarna för 2019.  

Rehabvägledarna hade under året totalt 222 deltagare, 133 kvinnor och 89 män. Därav 122 nya deltagare, 79 

kvinnor och 43 män. 122 deltagare avslutades hos rehabvägledarna 2019, 63 kvinnor och 59 män. 

  

122 (+2 anonym) nya deltagare 2019                                   122 avslutade deltagare 2019      

Därav 79 kvinnor och 43 män                                                 Därav 63 kvinnor och 59 män     

        
Deltagare som har varit inskrivna tidigare redovisas enbart en gång. 
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Avslutningsorsak för de 122 deltagare som avslutade sin insats hos rehabvägledare under 2019. 
  

    
*Utan mätning är oftast deltagare som ej har fullföljt insatsen och avbrytet kontakten 
 

 

Sysselsättning vid start och avslut för de 122 som avslutades hos rehabvägledare 2019.  
  

          
43 av de 122 avslutade deltagarna var i arbete eller studier direkt vid avslut vilket är 35 %.  

För kvinnorna är det 39 % och för männen är det 31 %  

_________________________________________________________________ 

Försörjning vid start och avslut för de 122 deltagare som avslutades hos rehabvägledare 2019. 

     
 

Totalt 25 av 122 avslutade deltagare, vilket är 20,5 %, hade ingen offentlig försörjning vid avslut.  

För kvinnorna är det 21 % och för männen 20 %.  

Deltagarna kan ha flera försörjningar, med undantag för ”ingen offentlig försörjning” som inte kan kombineras 

med något annat.  
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Kommentar: Flera deltagare har kommit till arbete, studier och egen försörjning än under 2018. Detta trots att 

färre deltagare under 2019 har kunnat tillgodogöra sig insatsen än det var 2018.  

Deltagarna som har kommit till Rv har stått mycket långt ifrån arbetsmarknaden och krävt mycket ”förrehab”. 
 

 

Åldersfördelning för de 122 deltagarna (63 kvinnor och 59 män) som avslutades hos rehabvägledare 2019.  
 

 
Genomsnittsåldern var 41,3 år, för kvinnor 39,9 år och för män 42,8 år.  

Unga upp till 29 år ska prioriteras och de är 30 av 122 eller 25% av deltagarna som avslutades 2019. 
 

 

Utbildningsbakgrund för de 122 personer som avslutades hos rehabvägledare 2019.   

  
80 % av deltagare har grundskola eller gymnasium som sin högsta avslutade utbildning.  

75 % av kvinnorna och 85 % av männen.  

 

Tid i offentlig försörjning före insatsen för de 122 personer som avslutades hos rehabvägledare under 2019. 

                             
Genomsnittlig tid i offentlig försörjning var 3,9 år, för kvinnorna var det 4,2 år och för männen 3,6 år.  
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Huvudremittent och medremittent för 122 deltagare som påbörjade sin insats hos rehabvägledare 2019. 

   
AF= Arbetsförmedlingen, FK = Försäkringskassan, PV = Primärvård 

AF och kommunen är oftast huvudremittent.  

Vården är inte ansvarig för personernas försörjning och därmed  oftare medremetent. 
 

 

Månadvis fördelning av de 122 som påbörjade och 122 som avslutade insatsen hos rehabvägledare 2019.  

 

 
Antal anvisade januari – juni var 72 och för juli – december 50.  
 
 

Inskrivningstiden för de 122 personerna som och avslutade insatsen hos rehabvägledare under 2019.  

        
Inskrivningstiden har i genomsnitt varit 9,7 månader.  För kvinnorna 9,9 månader och för män, 9,5 månader.  

Inskrivningstiden ska i genomsnitt vara 6 månader. 
 

 

Kommunvis fördelning av de 32 personer (16 kvinnor och 16 män) som under 2019 hade arbetsprövning-

/träning på någon av kommunernas AME/AMA/ALE/AMI och Dingle Hundcetrum (ASF). 

 
Det finns inget avtal om arbetsprövnings-/träningsplatser på AMI i Färgelanda. 

Av de 3 kvinnorna som var på Dingle Hundcentrum, kom 2 från Munkedal och 1 från Orust. 
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Uppföljning 6 månader efter avslut hos rehabvägledare.  
 

Deltagare som avslutades hos rehabvägledare under tiden 2018-01-01 tom 2019-06-30. 

158 deltagare avslutades under perioden, alla utom 11, dvs. 147 hade gett sitt samtyckte att delta i 

uppföljningen och av dem svarade 125, dvs. 85 % av dem som avslutades under perioden. 
 

Sysselsättning 6 månader efter avslut hos rehabvägledare för de 125 deltagare som svarade   

  
 

 

Försörjning 6 månader efter avslut hos rehabvägledare för de 125 deltagare som avslutades under tiden 2018-
01-01 tom 2019-06-30  och svarade.   
 

 
Deltagarna kan ha flera försörjningar, med undantag för ”ingen offentlig försörjning” = egen försörjning 
som inte kan kombineras med något annat.  
Betydlig flera personer har egen försörjning 6 månader efter avslut än vid avslut och något flera arbetar och 
studerar 6 månader efter avslut än vid avslut. 
 

 

Uppföljning 2 år efter avslut hos rehabvägledare.  
 

Deltagare som avslutades hos rehabvägledare under tiden 2017-01-01 tom 2017-12-30. 

120 deltagare avslutades under perioden, alla utom 7, dvs. 113 hade gett sitt samtyckte att delta i uppföljningen 

och av dem svarade 64, dvs. 53 % av dem som avslutades under perioden. 

 

9

5

2

32

18

17

10

5

45

15

Arbete sub

Arbete ej sub

Studier

Nej

Ej mätt/Ej
samtycke

Kvinnor

Män

15

7

6

12

2

1

4

2

26

1

22

1

11

2

1

10

5

Ingen offentlig…

Okänt

Sjuk/Rehabpenn…

Aktivitetsstöd

Försörjningsstöd

Sjukersättning

A-kassa

Aktivitetsersättn…

CSN

Kvinnor

Män

48 av 125  som deltog i uppföljningen hade hel egen 

försörjning 6 månader efter avslut, dvs. 38 %.  

 

Jämförelse: 37 av 158 dvs 23 % som avslutades 

under denna period hade hel egen försörjning vid 

avslut. 

 

 

48 av 125, dvs. 38% av dem som deltog i 

uppföljningen, arbetar eller studerar 6 månader efter 

avslut. 

Jämförelse: 56 av 158 dvs 35% som avslutades under 

denna period arbetar eller studerar vid avslut. 
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Försörjning 2 år efter avslut hos rehabvägledare för de 64 deltagare som avslutades under tiden 2017-01-01 
tom 2017-12-30 och svarade.   

 
2 år efter avslut har antal personer med egen försörjning och som arbetar eller studerar mer än fördubblats 
jämfört med samma grupp vid avslut. Hänsyn bör då tas vid att det bara är 53 % som har svarat. 
Slutsats: Resultatet är bestående och antalet som arbetar, studerar som har egen försörjning ökar med tiden. 
 

 

Utredningsenhet: placerad i Uddevalla med deltagare från hela området. 

3,0 tjänster, 1,0 utredare, 2 arbetsterapeuter samt insats från fysioterapeuten.  

Målgruppen är personer i arbetsför ålder som är i behov av funktionsbedömning i aktivitet. 

Aktivitetsbaserad utredning med syfte att utreda individernas förutsättningar för arbete/studier.  

Målet var 24 deltagare/grupp, varje grupp pågår i 4 veckor, 5 dagar/vecka. En grupp/termin skulle 

utlokaliseras till Norra Bohuslän med 12 deltagare/grupp, samt att möjlighet fanns till ett antal 

individuella utredningar lokalt i kommunerna.  

Bemanningen har varit 2 tjänster (en utredare och en arbetsterapeut), förutom vi två grupptillfällen då 

har ytterligare en timanställd arbetsterapeut medverkat. Ingen grupp har kunnat genomföras i Norra 

Bohuslän pga. lokalbrist. 9 grupper har genomförts under året. 
 

Statistik för utredningsenheten 2019 
 

Kommunvis fördelning av de 133 (75 kvinnor och 58 män) som har deltagit i utredning under 2019. 

Tre anonyma har också deltagit men finns inte med i statistiken. 
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43 av 64, dvs. 67 % av dem som deltog i 
uppföljningen, arbetar 2 år efter avslut. 
 
Jämförelse: 39 av 120 dvs. 33 % som avslutades 
under denna period, arbetar eller studerar vid 
avslut. 

35 av 64 som deltog i uppföljningen hade 

hel egen försörjning 2 år efter avslut, dvs. 

55 %.  

Jämförelse: 22 av 120 dvs. 18 % som 

avslutades under denna period hade hel 

egen försörjning vid avslut. 
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Försörjning vid start för de  133 deltagare som deltog i utredningen under 2019.  

Deltagare kan ha flera försörjningar, med undantag av ”Ingen offentlig försörjning” som aldrig kombineras med  

andra. 

            
Att de flesta deltagarna har sjuk-/rehab-penning eller försörjningsstöd vid start är förväntat eftersom syftet är 

att bedöma arbetsförmågan eller förutsättningar för arbete. 
 

 

Åldersfördelning för de 133 deltagarna (75 kvinnor och 58 män) som deltog i utredningen under 2019.  

  
Genomsnittsåldern var 42,7 år, för kvinnor 45,1 år och för män 39,6 år.  
Största ålderskategorin här är 30 – 59 år, 102 deltagare eller 77 %. Unga upp till 29 år ska prioriteras, de var 17% 
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Utbildningsbakgrund för de 133 personer (75 kvinnor och 58män) som deltog i utredningen under 2019.  

       
71 % av deltagare har grundskola eller gymnasium som sin högsta avslutade utbildning.  

61 % av kvinnorna och 85 % av männen. 
 

 

Tid i offentlig försörjning före insatsen för de 133 personer som deltog i utredningen 2019.  

             
Genomsnittlig tid i offentlig försörjning före utredningen är 4,5 år, för kvinnorna 4,6 år och för männen 4,4 år 
15% hade haft offentlig försörjning i mer än 9 år. 
 

 

Huvudremittent och medremittent för de 133 personer som deltog i utredningen under 2019. 

   

 
AF= Arbetsförmedlingen, FK = Försäkringskassan, PV = Primärvård 
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Hälsa- och Vägledningskurs/HOV:en är placerad i Uddevalla med deltagare från hela området.  

Det är 1,5 tjänster, samt insats från fysioterapeuten. 

Målgrupp för HOV:en är personer över 25 år, med eller utan erfarenhet av arbetslivet. 

Max 10 deltagare/grupp, varje grupp pågår i 6 veckor, 5 halvdagar/vecka.  

Målet för HOV:en är 6 grupper/år och totalt minst 50 nya deltagare/år 

Kursen är arbetsförmågestärkande, såväl ur ett hälsoperspektiv som ur ett socialt och kunskapsmässigt 

perspektiv. Kursen fokuserar på hälsa, att skapa balans i vardagen, samt vägledning mot arbete.  Fysiska 

aktiviteter ingår, minst 3 ggr/vecka. 

Syftet är bättre hälsa och därmed ökat arbetsförmåga för deltagarna och att öka deras förutsättningar 

för arbete och/eller studier och till egen försörjning. 
 

Statistik för HOV:en  2019 

Kommunvis fördelning av de 57 (35 kvinnor och 22 män) som deltog i HOV:en 2019.  

 

 
Framöver ska rehabvägledarna kunna erbjuda gruppverksamhet lokalt enligt HOV:ens princip.  
 

 

Försörjning vid start för de 57 deltagare (35 kvinnor och 22 män) som deltog i HOV:en under 2019.  

Deltagare kan ha flera försörjningar med undantag av ingen offentlig försörjning som aldrig kombineras med 

andra. 

    
37 av 57 deltagare hade Sjuk/rehabpenning eller försörjningsstöd eller 65 % och det stämmer överens med 
målgruppen. 
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Åldersfördelning för de 57 deltagarna (35 kvinnor och 22 män) som deltog i HOV:en 2019.  

 
Genomsnittsåldern var 36,2 år, för kvinnor 35,3 år och för män 37,8 år. 
 

 

Utbildningsbakgrund för de 57 personer (35 kvinnor och 22 män) som deltog i HOV:en 2019. 

     
 

Tid i offentlig försörjning före insatsen för de 57 personer som deltog i HOV:en 2019. 

                            
 

Inremittent för de 57 (35 kvinnor och 22 män) som deltog i HOV:en 2019.         

      
AF= Arbetsförmedlingen, FK = Försäkringskassan, PV = Primärvård 
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Min väg mot ökad hälsa och arbete/ MIHA Placering i Uddevalla med deltagare från hela 

området.  

1,4 tjänst kursledare, samt en språkstödjare. 

Målgrupp för insatsen är för utrikes födda personer som inte har etablerat sig på arbetsmarknaden. 

Max 12 deltagare/grupp, varje grupp pågick i 5 - 6 veckor, 5 halvdagar/vecka.  Kurserna erbjöds i hela 

Sof Västs området. 

Målet för MIHA var minst 6 grupper och totalt minst 60 nya deltagare/år.  

Kursen var arbetsförmågestärkande, såväl ur ett hälsoperspektiv som ur ett socialt och kunskapsmässigt 

perspektiv. Lättare fysisk träning ingår minst 3 ggr/ vecka. Syftet är ökad arbetsförmåga och bättre hälsa 

för deltagarna och att öka deras förutsättningar för arbete och/eller studier och därmed möjlighet till 

egen försörjning. 
 

Statistik för MIHA 2019 

Kommunvis fördelning av de 27  (15 kvinnor och 12 män) som deltog i MIHA 2019.  

 

 
 

Försörjning vid start för de 27 deltagare (15 kvinnor och 12 män) som deltog i MIHA under 2019.  

Deltagare kan ha flera försörjningar med undantag av ingen offentlig försörjning som aldrig kombineras med 

andra. 

     
Annan offentlig försörjning är oftast etableringsersättning som nyanländ i Sverige kan få om de deltar i 

arbetsförmedlingens etableringsprogram, det kan även vara föräldrapenning. 
 

 

Åldersfördelning för de 27 deltagarna (15 kvinnor och 12 män) som deltog i MIHA 2019. 

                                   
Genomsnitt var 37,3 år, för kvinnor 40,3 år och för männen 33,4 år. 
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Tid i offentlig försörjning före insatsen för de 27 personer som deltog i MIHA 2019. 

                                           
 

 

Steg1 Uddevalla insats för unga vuxna 16-29 år bosatta i Uddevalla kommun.  

Samordningsförbundet finansierade en tjänst och Uddevalla kommun en tjänst. Insatsen avslutades den 20 mars 

enligt planering pga. att medfinansieringen från Uddevalla kommun upphörde.   

Deltagarna stod långt från arbetsmarknaden, med diffus problematik, med eller utan diagnos. 

Syftet var att tidigt fånga upp och ge en meningsfull aktivitet till ungdomar som hoppat av skolan, eller var på 
väg att hoppa av skolan, samt att reducera utanförskap hos unga vuxna och vara motivations- och 
aktivitetshöjande samt arbets- eller studieförberedande.   
 

Statistik för Steg1 i Uddevalla 2019  
12 ungdomar var inskrivna i Steg1 i Uddevalla 2019, där av 4 kvinnor och 8 män. 

Statistiken redovisas inte könsuppdelat pga. lågt antal deltagare. 

 

Försörjning före insatsen för de 12 ungdomarna som deltog 2019 i Steg1 Uddevalla. 

  
Deltagarna kan ha försörjning från mera än en myndighet.  
 

 

Åldersfördelning för de 12 ungdomarna som deltog 2019  i Steg1 Uddevalla. 

   
Genomsnittsåldern var 23,2 år för kvinnor 23,2 år och för män 23,1 år.  
 

 

Utbildningsbakgrund för de 12 ungdomarna som deltog 2019 i Steg1 Uddevalla. 
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ESF-projekt, ”En skola för alla”, modul 3, Steg1 i Strömstad, Munkedal (Munkedal och 

Färgelanda), och på Orust, som delfinansieras av dessa kommuner, samt i Uddevalla (Uddevalla, Tanum, 
Sotenäs och Lysekil), som delfinansieras av Sof Väst. Projektet riktar sig till unga vuxna 15 – 24 år med 
diffus problematik, med eller utan diagnos och som står långt från arbetsmarknaden. 
Syftet är att tidigt fånga upp och ge en meningsfull aktivitet till ungdomar som hoppat av skolan, är på 
väg att hoppa av skolan, att reducera utanförskap hos unga vuxna och vara motivations- och 
aktivitetshöjande samt arbets- eller studieförberedande. I samtliga kommuner ingår en kursdel med 
föreläsningar, aktiviteter och studiebesök samt coachande samtal i grupp och individuellt. 
Efter kursdelen kan deltagarana få individuellt stöd. 
 

Målet var minst 40 nya deltagare. 
Statistik för Steg1 ”En skola för alla”  

85 ungdomar har varit inskrivna i Steg1 ”En skola för alla” 2019, där av 26 kvinnor och 59 män.  

 

  
Statistiken nedan redovisas inte könsuppdelat pga. lågt antal deltagare/kommun. 

 

Statistik för Steg1 Strömstad 2019 

15 ungdomar har har varit inskrivna i Steg1 Strömstad 2019, därav 3 kvinnor, 12 män. 
 

 

Försörjning före insatsen för de 15 ungdomarna som 2019 deltog i Steg1 Strömstad.

 
Deltagarna kan ha försörjning från mer än en myndighet.  
 

 

Åldersfördelning för de 15 ungdomarna som deltog 2019 i Steg1 Strömstad. 
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Genomsnittsåldern var 21,5 år för kvinnor 20,0 år och för män 21,9 år.  
 

Utbildningsbakgrund för de 15 ungdomarna som 2019 deltog i Steg1 Strömstad.   

 
 

Statistik för Steg1 Munkedal/Färgelanda 2019  

30 ungdomar har har varit inskrivna i Steg1 Munkedal/Färgelanda 2019, därav 9 kvinnor, 21 män. 

Munkedal 13 ungdomar, därav 5 kvinnor och 8 män. Färgelanda 17 ungdomar, därav 4 kvinnor och 13 män. 
 

 

Försörjning före insatsen för de 30 ungdomarna som 2019 deltog i Steg1 Munkedal/Färgelanda. 

                   
Deltagarna kan ha försörjning från mer än en myndighet. 
 

 

Åldersfördelning för de 30 ungdomarna som deltog 2019 i Steg1 Munkedal/Färgelanda. 

                                                                                  
Genomsnittsåldern i Munkedal var 21,6 år för kvinnor 21,8 år och för män 21,5 år, 
genomsnittsåldern i Färgelanda var 21,2 år för kvinnor 20,3 år och för män 21,5 år.   
 

 

Utbildningsbakgrund för 30 ungdomarna som 2019 deltog i Steg1 Munkedal/Färgelanda.  
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Statistik för Steg1 Orust 2019 

21 ungdomar har har varit inskrivna i Steg1 Orust 2019, därav 6 kvinnor, 15 män. 
 

 

Försörjning före insatsen för de 21 ungdomarna som 2019 deltog i Steg1 Orust. 

 
Deltagarna kan ha försörjning från mera än en myndighet.  
 

 

Åldersfördelning för de 21 ungdomarna som deltog 2019 i Steg1 Orust. 

   
Genomsnittsåldern var 21,5 år för kvinnor 20,3 år och för män 22,0 år  
 

 

Utbildningsbakgrund för de 21 ungdomarna som 2019 deltog i Steg1 Orust 

 
 

 

Statistik för Steg1 LUST 2019 (Lysekil, Uddevalla, Sotenäs och Tanum) 
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20 ungdomar har har varit inskrivna 2019, därav 9 kvinnor och 11 män. 

16 ungdomar kom från Uddevalla, 3 från Tanum och en från Lysekil.  

 
 

 

 

 

Försörjning före insatsen för de 20 ungdomarna som 2019 deltog i Steg1 LUST. 

    

Deltagarna kan ha försörjning från mera än en myndighet. 
 

 

Åldersfördelning för de 20 ungdomarna som deltog 2019 i Steg1 LUST. 

 
 
Genomsnittsåldern var 21,7 år för kvinnor 21,1 år och för män 22,2 år.  
 

 

Utbildningsbakgrund för de 20 ungdomarna som 2019 deltog i Steg1 LUST. 

 
 

 

Kommunvis fördelning av 54 unga med Aktivitetsersättning (28 kvinnor och 26 män) som under 2019 

deltog i någon av Sof Väst insatser. 16 av dessa, 4 kvinnor och 12 män deltog i någon av Steg 1 insatserna. 
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Fallbeskrivningar  
 

Erik, född 90, remitteras till utredningen av FK och psykiatrin som vill ha kunskap om Eriks arbetsförmåga. Erik 
har gått särgymnasiet då den vanliga skolan inte fungerade. Han har haft aktivitetsersättning sedan skolan 
slutade. Erik har blivit av med sin aktivitetsersättning och har nu sjukpenning i särskilda fall. Erik har haft ett 
flertal praktikplatser som inte har fungerat och har haft daglig sysselsättning via LSS, något som han inte trivdes 
med och inte känt sig hemma i. Det finns en gedigen dokumentation från psykiatrin om Eriks psykiska problem. 
Han har en personlighetsstörning och autism. Erik kommer på två studiebesök innan start tillsammans med 
inremitterande handläggare då han är väldigt osäker och detta blir en förutsättning för att han ska komma 
överhuvudtaget. Erik påbörjar utredningen men mår redan efter dag 1 inte bra och har påtaglig ångest och blir 
utåtagerande vilket skapar oro i övriga gruppen. Beteendet förstärks allteftersom tiden går varpå utredare i 
samråd med inremittenter tar beslut om att avbryta insatsen då Eriks mående försämras. Erik avslutas efter 2 
veckor och går åter till remittent och till vidare kontakt med vården. 
 

Emilia, född 97, remitteras till Steg1 från socialtjänsten och psykiatrin. Hon har inte slutfört gymnasiet och 

har haft försörjningsstöd sedan några år tillbaka. Emilia har ADHD och social fobi. Största hindret är hennes 

dålig psykiska mående, hon känner sig annorlunda och har mkt låg självkänsla. Emilia har nästan inga 

kompisar eller sociala relationer och ansträngd kontakt med sina föräldrar. Har dock en god relation med sin 

syster. Hon har varit aktuell hos psykiatrin under många år, och var patient på BUP under skoltiden. Emilia 

kommer på studiebesök tillsammans med inremittenter och påbörjar sedan insatsen. Parallellt med Steg1 

har Emilia kontakt med psykiatrin där hon har samtalskontakt var 6:e vecka. Emilia har svårt att passa tiderna 

och vill inte gärna delta i frukostar och i gruppsituationer men har långsamt börjat känna sig allt mer bekväm 

i gruppen och vågar ta plats. Emilia hittar en kompis i gruppen och det bidrar till hennes utveckling framåt 

och gör henne tryggare. Efter 20 v i Steg1 avslutas Emilia efter att ha gjort små stegförflyttningar mot ett 

bättre mående och större självkänsla. Emilia får efter Steg1 rehabvägledare hos Sof Väst som ska stötta 

vidare mot arbete /studier. Efter 6 månader hos rehabvägledare avslutas Emilia med planering att återuppta 

och slutföra sina gymnasiestudier. 

 

Eva, född 69, remitteras till flera av samordningsförbundets insatser av socialtjänsten. Hon har haft 

försörjningsstöd i 5 år. Eva har ett långt arbetsliv bakom sig men också ett missbruk som ställt till problem 

som bidragit till nuvarande situation. Eva är nu drogfri och påbörjar inledningsvis HOV;en. Eva är mycket 

aktiv i gruppen och tar till sig alla moment och verka trivas.  Redan under kursens gång påbörjas letande av 

arbetsträningsplats i samarbete med rehabvägledare och kontakt med AF tas. Efter avslutad HOV får Eva 

fortsatt stöd av rehabvägledare som hjälper till att stödja och följa upp på arbetsträningsplatsen. Efter 
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arbetsträning i ca 5 mån får Eva erbjudande om att få en lönebidragsanställning på företaget hon 

arbetstränat på. Eva var inskriven hos Sof Väst i ca 12 mån. 

 

Emil, född 93, remitteras till HOV;en av FK med behov av att få kontakt med både psykiatrin och AF. Emil har 

aktivitetsersättning sedan flera år tillbaka. Emil har inte slutfört gymnasiet och har bara haft några 

sommarjobb som han aldrig kunnat behålla. Emil ville först inte komma till Sof Väst och till HOV,en så det 

krävs flera besök och motiverande samtal innan start. Emil har någon form av emotionell instabil 

personlighetsstörning vilket bl a kräver ett stort motivationsarbete bara att få honom att vilja stanna i 

lokalerna och klara att vara i grupp. Emil vill bara ha ett jobb och kan inte förstå vare sig sina begränsningar 

eller varför han behöver delta i HOV,en. Under tiden hos Sof Väst får Emil hjälp med rätt vårdkontakter och 

får hjälp med sin psykiska ohälsa samt kontakt med AF. Parallellt med deltagande i HOV kopplas RV på i syfte 

att påbörja sökande av lämplig arbetsträningsplats. Under kursens gång genomförs studiebesök på lämpliga 

arbetsplatser och arbete med att söka arbetsträningsplats. Emil får direkt i anslutning till HOV,en en 

Rehabvägledare. Arbetsträning påbörjas två veckor efter HOV,ens slut på ca 15 tim/v vilken sedan successivt 

utökas till heltid. Efter ca 6 månader erbjuds Emil fast anställning utan lönestöd. Emil avslutas hos RV efter ca 

6 månader. 
 

 

Sammanfattning från Indikatorerna 2019 

Hur vet vi att vi blir bättre?  

Samordningsförbundet Väst vill utveckla och följa upp sin verksamhet.  

NNS Indikatorer för finansiell samordning är ett instrument för Samordningsförbund och insatser att bedöma 

egen verksamhetsutveckling över tid, möjliggöra jämförelser mellan förbund, samt ge förbund och ingående 

parter ett stöd att förbättra samordningen av arbetslivsrehabiliterande insatser. 

Styrelsen och Beredningsgruppen svarade på enkäten den 24 september. 

Vi ville veta hur Styrelsen och Beredningsgruppen upplever arbetet i samordningsförbundet Väst.  
 

  

 

Resultat styrelsen (12 tillfrågade, 12 svarade) 

Fråga 1: Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer? 

Fråga 2: Har ni en strategi för hur ni arbetar med uppföljning och utvärdering av de samordnade 

arbetsinsatserna? 

Fråga 3: Använder ni uppföljning och utvärdering som underlag för att utveckla de samordnade 

rehabiliteringsinsatserna? 

 
 

  

 

Resultat Beredningsgrupp (11 tillfrågade, 11 svar) 
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Fråga 1: Tas erfarenheter, kunskaper och synpunkter från brukarorganisationer systematiskt tillvara? 

Fråga 2: Har ni rutiner för att samarbeta med näringsliv/civilsamhälle/ideella organisationer i arbetet när det 

gäller insatser för deltagarna? 

Fråga 3: Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer? 

Fråga 4: Har erfarenheter från er samverkan lett till att förebyggande insatser utvecklats? 
 

 
 

  

Personalen som arbetar med insatser riktade till deltagare och som är finansierade av Samordningsförbundet 

Väst har fyllt i enkäten vid personalmöte (APT) i oktober.   

  

Enkäten till personalen består av nio frågor som på olika sätt handlar om hur de upplever arbetssituationen i 

den verksamheten/insatserna de arbetar inom. 

 

Resultat personal (13 tillfrågade, 13 svar) 

Fråga1: Får stödet som ni ger ta den tid som behövs?  

Fråga 2: Finns det en tillräcklig planering för vad som ska hända efter att detta stöd upphör? 

Fråga 3: Upplever du att de du samverkar med hos andra myndigheter lyssnar på dig? 

Fråga 4: Upplever du att de du samverkar med hos andra myndigheter vet vad du kan tillföra?  

 

 
Fråga 5: Tas erfarenheter, kunskaper och synpunkter från deltagare systematiskt tillvara? 

Fråga 6: Har ni rutiner för att samarbeta med andra aktörer i arbetet när det gäller insatser för deltagarna? 

Fråga 7: Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer? 

Fråga 8: Omfattas det synsätt ni har angående människors resurser och möjligheter av alla i den samordnade 
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insatsen? 

Fråga 9: Fungerar de olika arbetssätt ni har i den samordnade insatsen bra tillsammans? 

 
 

  

 

Samtliga Deltagare i de insatser som finansieras av Samordningsförbundet Väst och avslutas under perioden 

november 2018 – oktober 2019 ska ha möjlighet att svara på frågor. 

397 deltagare avslutades under perioden, 270 deltagare erbjöds att svara, 248 svarade, 74 var ej nåbara.  

Alla har inte alltid svarat på samtliga frågor. 

Enkäten till deltagarna vid avslut innehåller 10 frågor. 
 

Resultat deltagare avslutade (248 svar, 123 kvinnor och 108 män, 17 ej uppgivit kön) 

Fråga 1: Har du fått stöd på ett sätt som är till stor nytta för dig? 

Fråga 2: Har du fått vara med och bestämma vilket stöd du fått? 

Fråga 3: Har stödet fått ta den tid du behövt? 

 
 

Fråga 4: Har du haft en person eller ett team som du kunnat vända dig till med dina frågor och behov? 
 

 
 
Fråga 5: Har det stöd du fått hjälpt dig att utveckla sätt att hantera din situation? 

Fråga 6: Känner du dig mer redo att kunna arbeta eller studera? 

Fråga 7: Har personalen tagit tillvara dina erfarenheter, kunskaper och synpunkter? 
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Fråga 8: Har ni påbörjat en planering för vad som ska hända efter att nuvarande stöd har upphört? 

 
 

 

Fråga 9: Finns det en tillräcklig planering för vad som ska hända efter att detta stöd upphört? 

Fråga 10: Kommer det som är planerat att påbörjas inom rimlig tid?  
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TIDPLAN FÖR ÅRSREDOVISNING 2019 Samordningsförbunden i Västra Götaland    (2020-01-16) 
  

Årsredovisning Datum Sändes till 

Försäkringskassan tar ut uppgifter ur SUS för återrapportering av 
hela verksamhetsåret 2019, inklusive det ekonomiska utfallet 

2020-01-11 
2020-01-22 

Verksamhet         
Ekonomi  

Inrapportering av ekonomiskt utfall för hela 2019 

Årsrapport/årsredovisning enl. uppföljningsmall (arbetsmaterial) 
 
 
 

Särskilda uppgifter till Västra Götalandsregionen för  
årsredovisningen (se separat utskick) 

2020-01-15 

2020-01-25 
 

Enl. särskild 
tidplan 1) 

2020-02-05 

Göteborgs kommun 

Gäller enbart de som tillhör bidragsgivande HSN Väster, skickas till 
Processansvarig. 
Respektive kommun 
 

Annika Andersson, Ekonom (annika.b.andersson@vgregion.se ) 
• Totala intäkter/omsättning,  

• Årets resultat,  

• Utgående eget kapital 

• Balansomslutning (summa tillgångar enligt 
balansräkningen),  

• Antal anställda, 

• Västra Götalandsregionens bidrag 2017, 

• Västra Götalandsregionens röstandel i procent 

Beslutad årsrapport/årsredovisning inklusive revisionsberättelse 
och protokollsutdrag  
  

                                                

När beslut 
finns eller 

senast 
2020-03-31 

 

Respektive kommun, för Göteborg även stadsdelsnämnderna 2)   

Respektive bidragsgivande hälso- och sjukvårdsnämnds kansli, 

Västra Götalandsregionen koncernkontoret.diarium@vgregion.se 

 samt till (annika.ek@vgregion.se) 
Respektive lokala Försäkringskassa (SF) och även till 
koncernekonomi@forsakringskassan.se  
Arbetsförmedling  
Silvija Mehrstam silvija.mehrstam@arbetsformedlingen.se  

och Eva Lindh-Pernheim eva.lindh-

pernheim@arbetsformedlingen.se 

 

1) Västra Götalandsregionen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har valt att inte konsolidera samordningsförbunden i resp. organisations årsbokslut.  
Däremot är det möjligt att enskild kommun väljer att göra så. Kontakta därför resp. kommun om arbetsmaterial till årsredovisningen ska lämnas in tidigare. 

2) Tidplanen för lämnande av beslutad årsrapport/årsredovisning inklusive revisionsberättelse och protokollsutdrag kan vara olika för resp. kommun.  
Kontakta därför resp. kommun för besked. För Göteborgs kommun sker konsolideringen av Samordningsförbunden i Cognos i mars och augusti.  

mailto:annika.b.andersson@vgregion.se
mailto:koncernkontoret.diarium@vgregion.se
mailto:annika.ek@vgregion.se
mailto:koncernekonomi@forsakringskassan.se
mailto:silvija.mehrstam@arbetsformedlingen.se
mailto:eva.lindh-pernheim@arbetsformedlingen.se
mailto:eva.lindh-pernheim@arbetsformedlingen.se


 

 

TIDPLAN FÖR DELÅRSREDOVISNING januari – augusti 2020 Samordningsförbunden i Västra Götaland   (2019-11-07) 
   

Delår-/ekonomiska-/övriga rapporter Datum Sändes till 
 

Delårsrapport 
 

Inrapportering av ekonomiskt utfall per augusti och årsprognos   
 
Beslutad delårsrapport/ekonomiskt utfall per augusti med 
årsprognos, inklusive protokollsutdrag  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
2020-09-17 

 
2020-10-02 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Göteborgs kommun 
 
Respektive kommun, för Göteborg även stadsdelsnämnderna  
Respektive bidragsgivande hälso- och sjukvårdsnämnds kansli, 
Västra Götalandsregionen koncernkontoret.diarium@vgregion.se 
samt till (annika.ek@vgregion.se) 
Respektive lokala Försäkringskassa (SF) och även till 
koncernekonomi@forsakringskassan.se  
Arbetsförmedling  
Silvija Mehrstam silvija.mehrstam@arbetsformedlingen.se  

och Eva Lindh-Pernheim eva.lindh-

pernheim@arbetsformedlingen.se 

 
 

Västra Götalandsregionen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har valt att inte konsolidera samordningsförbunden i resp. organisations uppföljningsrapporter. 
Däremot är det möjligt att enskild kommun väljer att göra så. Kontakta därför resp. kommun om de önskar att delårsrapporten ska lämnas in tidigare. 
För Göteborgs kommun sker konsolideringen av Samordningsförbunden i Cognos i mars och augusti.  
 

mailto:koncernkontoret.diarium@vgregion.se
mailto:annika.ek@vgregion.se
mailto:koncernekonomi@forsakringskassan.se
mailto:silvija.mehrstam@arbetsformedlingen.se
mailto:eva.lindh-pernheim@arbetsformedlingen.se
mailto:eva.lindh-pernheim@arbetsformedlingen.se


PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-05-27

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2020-0290

KS § 101 Begäran om utökad låneram

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att utöka budgeterad låneram för 2020 med 100 miljoner kr till totalt 200 miljoner 
kr.

Sammanfattning av ärendet
Till följd av den pandemisituation vi befinner oss i ser vi att intäkterna krymper 
och kostnaderna stiger för kommunkoncernen. Detta påverkar i stor grad de 
likvida medlen som styrs på koncernnivå. 

Kommunen och de kommunala bolagen gör tolv månaders rullande 
likvidprognoser som revideras minst månadsvis samt tätare utifrån behov. 
Kommunkoncernen har i dagsläget god kontroll med de kända faktorer som 
påverkar oss. Det som nu är svårt att bedöma är hur och när regeringens 
åtgärdspaket kommer till utbetalning, men till trots för detta har kommunen en 
positiv cash-flow när alla kända faktorer summeras, men marginalerna är små.

Därför ber ekonomiavdelningen om en utökad låneram för att i beredskapssyfte 
ha en likvidreserv tillgänglig i fall det är faktorer som inte kunnat förutses.

Strömstad kommun hade en låneram på 150 miljoner kr för 2019, varav den 
nyttjades till ett byggkreditiv på 100 miljoner kr vilket ger möjlighet till successiva 
avrop. Kommunen behövde inte nyttja hela sin låneram år 2019. Av de 100 
miljoner kr lyftes enbart lån på 50 miljoner kr år 2019, resterande 50 miljoner kr i 
lån blev lyft i mars månad i år innan kreditivet löp ut. Lånet på 50 miljoner kr som 
togs upp år 2020 är enligt fastställd låneram i budget 2020.  

Det betyder att kommunen redan lyft 50 miljoner kr av årets ram på 100 miljoner 
kr. Återstår är då endast 50 miljoner kr. Detta bör enligt prognoserna vara 
tillräckligt, men marginalerna är små och osäkerhetsfaktorer finns som idag är 
svåra att överblicka. 

Byggkreditiv är idag ett prisvärt och flexibelt alternativ där successiva avrop kan 
göras utifrån behov. Utbetalning kan ske inom fem arbetsdagar och det ger 
tryggheten och handlingskraften kommunen behöver i denna svåra situationen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-04-22 § 110

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att utöka budgeterad låneram för 2020 med 100 miljoner kr till totalt 200 miljoner 
kr.



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-05-27

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

Beslutet skickas till
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-04-22

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2020-0290

KSau § 110 Begäran om utökad låneram

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att utöka budgeterad låneram för 2020 med 100 miljoner kr till totalt 200 miljoner 
kr.

Sammanfattning av ärendet
Till följd av den pandemisituation vi befinner oss i ser vi att intäkterna krymper 
och kostnaderna stiger för kommunkoncernen. Detta påverkar i stor grad de 
likvida medlen som styrs på koncernnivå. 

Kommunen och de kommunala bolagen gör tolv månaders rullande 
likvidprognoser som revideras minst månadsvis samt tätare utifrån behov. 
Kommunkoncernen har i dagsläget god kontroll med de kända faktorer som 
påverkar oss. Det som nu är svårt att bedöma är hur och när regeringens 
åtgärdspaket kommer till utbetalning, men till trots för detta har kommunen en 
positiv cash-flow när alla kända faktorer summeras, men marginalerna är små.

Därför ber ekonomiavdelningen om en utökad låneram för att i beredskapssyfte 
ha en likvidreserv tillgänglig i fall det är faktorer som inte kunnat förutses.

Strömstad kommun hade en låneram på 150 miljoner kr för 2019, varav den 
nyttjades till ett byggkreditiv på 100 miljoner kr vilket ger möjlighet till successiva 
avrop. Kommunen behövde inte nyttja hela sin låneram år 2019. Av de 100 
miljoner kr lyftes enbart lån på 50 miljoner kr år 2019, resterande 50 miljoner kr i 
lån blev lyft i mars månad i år innan kreditivet löp ut. Lånet på 50 miljoner kr som 
togs upp år 2020 är enligt fastställd låneram i budget 2020.  

Det betyder att kommunen redan lyft 50 miljoner kr av årets ram på 100 miljoner 
kr. Återstår är då endast 50 miljoner kr. Detta bör enligt prognoserna vara 
tillräckligt, men marginalerna är små och osäkerhetsfaktorer finns som idag är 
svåra att överblicka. 

Byggkreditiv är idag ett prisvärt och flexibelt alternativ där successiva avrop kan 
göras utifrån behov. Utbetalning kan ske inom fem arbetsdagar och det ger 
tryggheten och handlingskraften kommunen behöver i denna svåra situationen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsen

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att utöka budgeterad låneram för 2020 med 100 miljoner kr till totalt 200 miljoner 
kr.



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-04-22

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

Beslutet skickas till
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2020-04-16 Ärende: KS/2020-0290
KS - Ekonomiavdelning

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Kommunstyrelsen

Begäran om utökad låneram

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att utöka budgeterad låneram för 2020 med 100 mnkr till totalt 200 mnkr.

 Sammanfattning av ärendet
Till följd av den pandemisituation vi befinner oss i ser vi att intäkterna krymper 
och kostnaderna stiger för kommunkoncernen. Detta påverkar i stor grad de 
likvida medlen som styrs på koncernnivå. 

Kommunen och de kommunala bolagen gör tolv månaders rullande 
likvidprognoser som revideras minst månadsvis samt tätare utifrån behov. 
Kommunkoncernen har i dagsläget god kontroll med de kända faktorer som 
påverkar oss. Det som nu är svårt att bedöma är hur och när regeringens 
åtgärdspaket kommer till utbetalning, men till trots för detta har kommunen en 
positiv cash-flow när alla kända faktorer summeras, men marginalerna är små.

Därför ber ekonomiavdelningen om en utökad låneram för att i beredskapssyfte 
ha en likvidreserv tillgänglig i fall det är faktorer som inte kunnat förutses.

Strömstad kommun hade en låneram på 150 mnkr för 2019, varav den nyttjades 
till ett byggkreditiv på 100 mnkr vilket ger möjlighet till successiva avrop. 
Kommunen behövde inte nyttja hela sin låneram år 2019. Av de 100 mnkr lyftes 
enbart lån på 50 mnkr år 2019, resterande 50 mnkr i lån blev lyft i mars månad i år 
innan kreditivet löp ut. Lånet på 50 mnkr som togs upp år 2020 är enligt fastställd 
låneram i budget 2020.  

Det betyder att kommunen redan lyft 50 mnkr av årets ram på 100 mnkr. Återstår 
är då endast 50 mnkr. Detta bör enligt prognoserna vara tillräckligt, men 
marginalerna är små och osäkerhetsfaktorer finns som idag är svåra att 
överblicka. 

Byggkreditiv är idag ett prisvärt och flexibelt alternativ där successiva avrop kan 
göras utifrån behov. Utbetalning kan ske inom fem arbetsdagar och det ger 
tryggheten och handlingskraften kommunen behöver i denna svåra situationen.

Perspektiv
Följande perspektiv ska om tillämpligt kommenteras i tjänsteskrivelsen:



2 (2)

2020-04-16 Ärende: KS/2020-0290

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc)
Enligt ekonomiavdelningens prognoser ska det inte vara nödvändigt att låna mer 
än det som redan är beslutat i budgeten. Pandemin ger kommunen dock många 
osäkra parameter som gör att likviditeten för beredskapens skuld bör ha något 
större marginaler.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsen

Carsten Sörlie
Ekonomi- och IT-chef
0526-192 02
carsten.sorlie@stromstad.se

Mats Brocker
Kommundirektör
0562- 190 10
mats.brocker@stromstad.se

Beslutet skickas till
Diariet
Diana Johansson, redovisningsansvarig
Lenita Tengström



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-05-27

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2020-0220

KS § 102 Delårsrapport mars 2020

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att godkänna delårsrapporten för januari-mars 2020

Sammanfattning av ärendet
Delårsrapport för kvartal 1 år 2019 har sammanställts. Rapporten omfattar 
ekonomisk redovisning till och med mars, inklusive helårsprognos samt 
kommentarer för styrelse, nämnder och bolag.

Periodens balanskravsresultat för januari-mars uppgår till 5,9 mnkr att jämföra 
med budget på 4,8 mnkr. 

Helårsprognosen för kommunen innehåller hög osäkerhet med anledning av 
gällande omständigheter kring Covid-19. Norge har beslutat om stängd gräns till 
16 maj och beroende på deras kommande beslut så kommer detta ha stor effekt 
på prognosen, framför allt intäkternas utveckling. Sveriges kommuner och 
regioner har i senaste aprilprognosen nedreviderat skatteprognosen på grund av 
högre slutavräkning viket tas i beaktande i kommunens årsprognos. Detta till trots 
finns kvarstående stor osäkerhet kring hur kommunens intäkter och kostnader 
kommer att påverkas. 

Det prognosticerade balanskravsresultatet för året bedöms till 55,4 mnkr där 
orealiserade vinster/förluster för finansiella omsättningstillgångar är exkluderade, 
att jämföra med budget på 29,5 mnkr. 

Koncernbolagens resultat före skatt förväntas uppgå till 17,7 mnkr. 

Av årets investerings-budget på 211,9 mnkr har hittills förbrukats 27,2 mnkr. 
Prognosen för helåret bedöms till 212,9 mnkr, varav 196,7 mnkr avser Tekniska 
nämnden. Avvikelsen mellan investeringsbudget och prognos beror på ökade 
kostnader i samband med slutförandet av ombyggnationen av Österröds 
avloppsreningsverk.

Beslutsunderlag
Delårsrapport januari-mars 2019
Tjänsteskrivelse 2020-05-06 av ekonomichef Carsten Sörlie
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-05-13 § 140

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna delårsrapporten för januari-mars 2020

Beslutet skickas till
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-05-13

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2020-0220

KSau § 140 Delårsrapport mars 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att godkänna delårsrapporten för januari-mars 2020

Sammanfattning av ärendet
Delårsrapport för kvartal 1 år 2019 har sammanställts. Rapporten omfattar 
ekonomisk redovisning till och med mars, inklusive helårsprognos samt 
kommentarer för styrelse, nämnder och bolag.

Periodens balanskravsresultat för januari-mars uppgår till 5,9 mnkr att jämföra 
med budget på 4,8 mnkr. 

Helårsprognosen för kommunen innehåller hög osäkerhet med anledning av 
gällande omständigheter kring Covid-19. Norge har beslutat om stängd gräns till 
16 maj och beroende på deras kommande beslut så kommer detta ha stor effekt 
på prognosen, framför allt intäkternas utveckling. Sveriges kommuner och 
regioner har i senaste aprilprognosen nedreviderat skatteprognosen på grund av 
högre slutavräkning viket tas i beaktande i kommunens årsprognos. Detta till trots 
finns kvarstående stor osäkerhet kring hur kommunens intäkter och kostnader 
kommer att påverkas. 

Det prognosticerade balanskravsresultatet för året bedöms till 55,4 mnkr där 
orealiserade vinster/förluster för finansiella omsättningstillgångar är exkluderade, 
att jämföra med budget på 29,5 mnkr. 

Koncernbolagens resultat före skatt förväntas uppgå till 17,7 mnkr. 

Av årets investerings-budget på 211,9 mnkr har hittills förbrukats 27,2 mnkr. 
Prognosen för helåret bedöms till 212,9 mnkr, varav 196,7 mnkr avser Tekniska 
nämnden. Avvikelsen mellan investeringsbudget och prognos beror på ökade 
kostnader i samband med slutförandet av ombyggnationen av Österröds 
avloppsreningsverk.

Beslutsunderlag
Delårsrapport januari-mars 2019
Tjänsteskrivelse 2020-05-06 av ekonomichef Carsten Sörlie

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att Delårsrapporten för januari-mars godkänns

Beslutet skickas till
KS Diarium



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2020-05-06 Ärende: KS/2020-0220
KS - Ekonomiavdelning

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Kommunstyrelsen

Delårsrapporter - Bokslut - Årsredovisning 2020

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att Delårsrapporten för jan-mars godkänns

Sammanfattning av ärendet
Delårsrapport för kvartal 1 år 2019 har sammanställts. Rapporten omfattar 
ekonomisk redovisning till och med mars, inklusive helårsprognos samt 
kommentarer för styrelse, nämnder och bolag.

Periodens balanskravsresultat för januari-mars uppgår till 5,9 mnkr att jämföra 
med budget på 4,8 mnkr. 

Helårsprognosen för kommunen innehåller hög osäkerhet med anledning av 
gällande omständigheter kring Covid-19. Norge har beslutat om stängd gräns till 
16 maj och beroende på deras kommande beslut så kommer detta ha stor effekt 
på prognosen, framför allt intäkternas utveckling. Sveriges kommuner och 
regioner har i senaste aprilprognosen nedreviderat skatteprognosen på grund av 
högre slutavräkning viket tas i beaktande i kommunens årsprognos. Detta till trots 
finns kvarstående stor osäkerhet kring hur kommunens intäkter och kostnader 
kommer att påverkas. 

Det prognosticerade balanskravsresultatet för året bedöms till 55,4 mnkr där 
orealiserade vinster/förluster för finansiella omsättningstillgångar är exkluderade, 
att jämföra med budget på 29,5 mnkr. 

Koncernbolagens resultat före skatt förväntas uppgå till 17,7 mnkr. 

Av årets investerings-budget på 211,9 mnkr har hittills förbrukats 27,2 mnkr. 
Prognosen för helåret bedöms till 212,9 mnkr, varav 196,7 mnkr avser Tekniska 
nämnden. Avvikelsen mellan investeringsbudget och prognos beror på ökade 
kostnader i samband med slutförandet av ombyggnationen av Österröds 
avloppsreningsverk.

Perspektiv
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
dessa perspektiv. 

Beslutsunderlag
Delårsrapport januari-mars 2019
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2020-05-06 Ärende: KS/2020-0220

Carsten Sörlie
Ekonomi- och IT-chef
0526-192 02
carsten.sorlie@stromstad.se

Mats Brocker
Kommundirektör
0562- 190 10
mats.brocker@stromstad.se

Beslutet skickas till
KS Diarium
Ekonomichef
Redovisningsansvarig
Samtliga nämnder
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DELÅRSRAPPORT MARS 2020 
Periodens balanskravsresultat för januari-mars uppgår till 5,9 mnkr att jämföra med budget på 4,8 mnkr. 
Helårsprognosen för kommunen innehåller hög osäkerhet med anledning av gällande omständigheter kring 
Covid-19. Norge har beslutat om stängd gräns till 16 maj och beroende på deras kommande beslut så kommer 
detta ha stor effekt på prognosen, framför allt intäkternas utveckling. Sveriges kommuner och regioner har i 
senaste aprilprognosen nedreviderat skatteprognosen på grund av högre slutavräkning viket tas i beaktande 
i kommunens årsprognos. Detta till trots finns kvarstående stor osäkerhet kring hur kommunens intäkter och 
kostnader kommer att påverkas. Det prognosticerade balanskravsresultatet för året bedöms till 55,4 mnkr 
där orealiserade vinster/förluster för finansiella omsättningstillgångar är exkluderade, att jämföra med bud-
get på 29,5 mnkr. Koncernbolagens resultat före skatt förväntas uppgå till 17,7 mnkr. Av årets investerings-
budget på 211,9 mnkr har hittills förbrukats 27,2 mnkr. Prognosen för helåret bedöms till 212,9 mnkr, varav 
196,7 mnkr avser Tekniska nämnden. Avvikelsen mellan investeringsbudget och prognos beror på ökade kost-
nader i samband med slutförandet av ombyggnationen av Österröds avloppsreningsverk. 

 

Delårsrapporten omfattar ekonomisk redovisning till och 
med mars, inklusive helårsprognos samt kommentarer 
för styrelse, nämnder och bolag. Sammanställd redovis-
ning för hela kommunkoncernen rapporteras per 31 au-
gusti.  

BEFOLKNING & ARBETSLÖSHET 

Strömstads invånarantal ökade med 70 personer under 
årets två första månader, från 13 218 personer per 31 de-
cember till 13 288 personer per 29 februari. Källa: SCB 

I Strömstad har den öppna arbetslösheten (16-64 år) 
höjts jämfört med mars 2019, från 3,1 procent till 4,2 pro-
cent. Antalet öppet arbetslösa uppgick till 246 stycken i 
mars 2020. Antalet öppet arbetslösa ungdomar (18-24 
år) har höjts från 2,3 procent till 3,5 procent under 
samma tid. I mars 2020 var 24 ungdomar öppet arbets-
lösa i Strömstad. Nedan redovisas en jämförelse med ge-
nomsnittet i länet och riket, samt med mars månad före-
gående år. Källa: AMS 

 Andel i % av reg arbetskraft 16-64 år 

 
Total 

arbetslöshet 
Varav 

öppet arbetslösa 

 1903 2003 1903 2003 

Strömstad 5,8 6,5 3,1 4,2 

VG län 6,1 6,9 
 

3,2 3,9 

Riket 6,9 7,6 3,6 4,2 

 Andel i % av reg arbetskraft 18-24 år 

 
Total 

arbetslöshet 
Varav 

öppet arbetslösa 

 1903 2003 1903 2003 

Strömstad 5,4 5,5 2,3 3,5 
 VG län 6,8 8,6 

 
3,3 4,7 

Riket 8,2 9,8 3,4 4,9 
 

RESULTATANALYS KOMMUNEN 

Periodens balanskravsresultat uppgår till 5,9 mnkr, att 
jämföra med budget på 4,8 mnkr.  

RESULTATRÄKNING 
mnkr 

Utfall 
2003 

Budget 
2003 

Avvi-
kelse 

Verksamhetens intäkter  79,7 81,3 -1,6 

Verksamhetens kostnader -264,6 -256,9 -7,7 

Avskrivningar -11,6 -11,6 0,0 

Verksamhetens nettokostnader -196,5 -187,2 -9,3 

Skatteintäkter inkl slutavräkning 142,8 135,6 7,2 

Generella statsbidrag/utjämning 63,6 62,6 1,0 

Verksamhetens resultat 9,9 11,0 -1,1 

Finansiella intäkter 3,0 0,8 2,2 

Finansiella kostnader -14,0 -1,4 -12,6 

Resultat efter fin.poster -1,1 10,4 -11,5 

Taxekoll.resultat öf till fond -5,7 -5,6 -0,1 

Periodens resultat -6,8 4,8 -11,6 

Varav orealiserad vinst/förlust 12,7 0,0 12,7 

Periodens balanskravresultat 5,9 4,8 1,1 

Verksamhetsresultat 

Verksamhetens nettokostnader är 9,3 mnkr högre än pe-
riodbudgeten. På intäktssidan är utfallet en avvikelse i 
jämförelse med budget på 1,6 mnkr. Kostnaderna övers-
tiger budget med 7,7 mnkr som i första hand beror på 
högre personalkostnader.  

Skatt, statsbidrag och kommunal utjämning 

Utfall för skatteintäkter inkl slutavräkning är 7,2 mnkr 
högre än budgeterat på grund av högre invånarantal än 
beräknat. Inom generella statsbidrag/utjämning är över-
skottet för perioden 1,0 mnkr högre än budgeterat på 
grund av högre beräknad kommunal fastighetsavgift.  
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Finansiella intäkter och kostnader 

De finansiella intäkterna överstiger budget på grund av 
orealiserade samt realiserade vinster för finansiella om-
sättningstillgångar. De finansiella kostnaderna har påver-
kats av orealiserade förluster på grund av sänkta mark-
nadsvärden för de finansiella omsättningstillgångar. Det 
låga ränteläget har gjort att kostnadsräntorna för lån un-
derstiger budgeterad nivå. Räntekostnad för pension-
skuld belastar resultatet  först i augusti i samband med 
att årets pensionsprognos levereras. 
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FINANSIELL STÄLLNING 
 

BALANSRÄKNING 
mnkr 

Utgående 
balans 
2003 

Utgående 
balans 
1912 

Materiella anläggningstillgångar 1 080,4 1 051,4 

Finansiella anläggningstillgångar 75,1 55,1 

Summa anläggningstillgångar 1 155,5 1 106,5 

Likvida medel 7,5 3,1 

Övriga omsättningstillgångar 317,8 313,1 

Summa omsättningstillgångar 325,3 316,2 

Summa tillgångar 1 480,8 1 422,7 

Summa eget kapital 654,6 661,4 

Avsättningar 84,3 84,3 

Långfristiga skulder 403,5 346,0 

Kortfristiga skulder 338,4 331,0 

Summa avsättningar och skulder 826,2 761,3 

Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder 1 480,8 1 422,7 

Materiella och finansiella anläggningstillgångar  

Tillgångsvärdet har ökat med 29 mnkr, vilket består av 
periodens nyanskaffningar minus avskrivningar. Merpar-
ten av tillgångsökningen består av investeringar i utbygg-
nad reningsverk, råvattenledningar samt färjeläget. De fi-
nansiella anläggningstillgångarna har ökat med 20 mnkr 
på grund av aktieägartillskott till AB Strömstadslokaler.  

Likvida medel 

Likvida medel har ökat med 4,4 mnkr sedan årsskiftet. 
Bolagens saldo uppgår till 145 mnkr, en ökning med 12,1 
mnkr. Kommunens egna likvida medel har minskat med 
7,7 mnkr och redovisar ett saldo på -137,4 mnkr där 
bland annat årlig pensionspremie inneburit utbetalningar 
på cirka 20 mnkr under första kvartalet samt investe-
ringar. Ett aktieägartillskott om 20 mnkr har utbetalats till 
AB Strömstadslokaler. 

Övriga omsättningstillgångar 

Under övriga omsättningstillgångar ingår pensionsfon-
den med ett bokfört värde på 113,0 mnkr. Portföljens 
marknadsvärde är 121,1 mnkr och i enlighet med den nya 
redovisningslagen som böjade gälla 190101 så ska finan-
siella omsättningstillgångar redovisas till marknadsvärde. 
Vid årsskiftet var marknadsvärderingen 132,2 mnkr vilket 
innebär en minskning med 11,2 mnkr vilket till stor del 
kan hänföras till coronapandemin. Nedgången får resul-
tatpåverkande effekt och redovisas som orealiserade för-
luster.  

Bokföring och värderingen av korträntefond samt bo-
stadsobligationsfond har gjorts i enlighet med övriga fi-
ansiella omsättningstillgångar. Dessa fonder är place-
ringar från likvida medel för att minska överskottet på 

koncernkontot. Placeringarna fungerar numera som likvi-
ditetsreserv. 

Avsättningar  

Avsättningen till förmånsbestämd ålderspension är oför-
ändrad 84,3 mnkr. Prognos på pensionsskulden upprät-
tas i samband med augustibokslutet då ny prognos be-
ställs från pensionsförvaltaren. 

Långfristiga skulder 

De långfristiga skulderna har ökat med 57,5 mnkr från 
årsskiftet. Av dessa är 50 mnkr nyupplåning  och cirka 7,5 
mnkr vatten/avlopp-och avfallskollektivens resultat som 
överförs till respektive investeringsfond.    

Kortfristiga skulder 

Kortfristiga skulder har ökat med 7,4 mnkr där leveran-
törsskulden har minskat med 25,6 mnkr sedan årsskiftet. 
Bolagens ökning av likvida medel på koncernkontot har 
påverkat kommunens kortfristiga skuld med 12,1 mnkr.  

Skulder till personalen i form av semesterlöneskuld, 
okompenserad övertid med mera, uppgår till 57,1 mnkr 
inklusive sociala avgifter. Avstämning och prognos för 
årets förändring av semesterlöneskuld och övriga lönes-
kulder till personalen upprättas efter sommarperioden, 
vid delårsbokslut augusti. 
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INVESTERINGSREDOVISNING  

Investeringar sedan årets början uppgår till 27,2 mnkr. 

Årets budgeterade investeringsvolym är på totalt 211,9 
mnkr, varav 112,5 mnkr avser nya objekt, beslutade i 
budget 2020 samt nya beslut på 12 mnkr. 87,4 mnkr har 
överförts från tidigare år enligt beslut.    

Den samlade bedömningen är att nettoinvesteringarna 
kommer att uppgå till 212,9 mnkr. Avvikelsen beror på 
ökade kostnader i samband med slutförandet av om-
byggnationen av Österröds avloppsreningsverk. Ny pro-
gnos kommer att göras i samband med augustibokslutet. 

 

mnkr 
Utfall  

200331 
Prognos 

2020 
Budget 

2020 
Avvikelse 

2020 

KS 1,1 5,4 5,9 0,5 

SN 0,6 4,6 4,6 0,0 

BUN 0,4 4,9 4,9 0,0 

TN skatt 12,0 71,6 71,9 0,3 

MBN 0,1 1,3 3,6 2,3 

S:a skattefi-
nans 14,2 87,8 90,9 3,1 

TN taxe 13,0 125,1 121,0 -4,1 

Summa to-
talt 27,2 212,9 211,9 -1,0 

 

Kommentarer till prognosen 

KS – Under år 2020 kommer införandet av nytt ekono-
misystem och e-handelssystem att slutföras. Investe-
ringar kommer även att göras i e-arkiv och i uppbyggna-
den av en gemensam servicefunktion, Kommuncenter. 
Kostnaden för införandet av e-arkiv är osäker då denna 
styrs av prioriteringar på regional nivå (E-arkiv Väst). Ut-
fallet per kommun hänger delvis samman med behov av 
köp av tjänster från avtalade leverantörer.   

I budget för 2020 finns avsatt investeringsmedel för digi-
talisering, men som tidigare rapporterat ser vi att de åt-
gärder som vidtas i stor utsträckning innebär ökade 
driftskostnader och inte investeringskostnader, progno-
sen pekar därför på att hela investeringsbudgeten för di-
gitalisering inte kommer att användas.   

BUN – Investeringar enligt plan 

SN – Investeringar enligt plan  

MBN – Investeringsmedel för två investeringar kommer 
att begäras överflyttas till 2021 för att frigöra likvida me-
del i Corona-tider. Dels på grund av gemensam upphand-
ling med Sotenäs och Tanum för 6-hjuling och att leve-
rans av befälsbilen inte kommer ske förrän 2021, dock 
sker upphandlingen 2020. De andra två investeringarna 
förväntas bli billigare än budgeterat. Servicebilen tack 
vare att vi kan avropa tekniska nämndens upphandling 
och därigenom få ett bättre pris. 

TN skatt – Arbetet fortgår med ombyggnationen av fär-
jeläget och kajanläggningen för Kustbevakningen och 
kommunen som ska slutföras under 2020. Dessutom ar-
betar hamnverksamheten med att slutföra en av de sista 
etapperna av strandpromenaden. I övrigt arbetar verk-
samheten med; årligt utbyte av bryggor och utveckling av 
gästhamnen och installation av ISPS-staket. Inom gatu-
verksamheten ligger fokus på att anlägga och renovera 
lekplatser. Dessutom kommer verksamheten att; genom-
föra årliga utbyten av belysningsarmaturer, göra tillgäng-
lighetsanpassningar och slutföra bulleråtgärderna på 
Tången. Prognosen på helår är att beviljade budgetmedel 
förbrukas. 

TN tax – Inom vatten- och avloppsverksamheten pågår 
utbyggnaden av avloppsreningsverket på Österröd samt 
dubbleringen av råvattenledningen från Färingen, ska 
slutföras under 2020. Dessutom pågår projektering av 
utbyggnaden av ledningar till och från Österröd samt till-
hörande pumpstationer. Verksamheten inväntar till-
stånd för att kunna starta byggnationen.  I övrigt arbetar 
verksamheten med; årlig relining av ledningar och utby-
ten av pumpar. Inom avfallsverksamheten på projekte-
ring och förberedelse för införande av matavfallsin-
samling 1 januari 2021. Byggnationen av den nya tvätt- 
och sorteringshallen pågår och ska slutföras 2020. I öv-
rigt ska verksamheten köpa in två sopbilar och kärl inför 
matavfallsinsamlingen. Prognosen på helår är att bevil-
jade budgetmedel förbrukas. 

 



   

EXPLOATERINGSREDOVISNING  

Exploateringarna sedan årets början uppgår till 0,5 mnkr. 

Årets budgeterade exploateringsvolym är 13,4 mnkr.    

Den samlade bedömningen är att totala exploateringssumman kommer att uppgå till 15,4 mnkr. Ny prognos kommer att 
göras i samband med augustibokslutet. 

 

mnkr 
Utfall  

200331 
Prognos 

2020 
Budget 

2020 
Avvikelse 

2020 

Canning 0,1 0,0 -3,0 -3,0 

Starekilens småbåtshamn 0,2 2,4 2,4 0,0 

Korsnäs (Tjärnö) 0,0 6,0 6,0 0,0 

Mällbygård 0,1 2,0 2,0 0,0 

Rådhusberget 0,0 1,0 2,0 1,0 

Projektering infrastruktu/park Myren 0,0 3,0 3,0 0,0 

Övrig exploatering 0,2 1,0 1,0 0,0 

Summa 0,5 15,4 13,4 -2,0 

 

 Canning, oklart vad som händer 

 För Mällbygård pågår utredningar som behövs för att kunna ta fram ett samrådsförslag för detaljplanen och är 
under slutförande. 

 Detaljplanen för Korsnäs är överklagad och det är oklart om kommunen kommer få ett avgörande under året eller 
ej, därav oklart hur mycket medel som kommer att förbrukas 2020. 

 Inget arbete för projektet Rådhusberget pågår i nuläget då detaljplanen för Strömstadsbyggens garage prioriterats. 
Budgeterade medel kommer troligtvis få skjutas fram
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RESULTATPROGNOS 2020 OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 

Prognosen för kommunen utgörs av de sammanlagda bedömningarna från respektive nämnd samt finansförvaltningen. 
Årsprognosen innehåller stor osäkerhet på grund av rådande omständigheter vad gäller vilka effekter Covid-19 kommer att 
ha på skatteintäkter, ökade kostnader samt minskade intäkter. Helårsprognosen för årets resultat utifrån kända faktorer 
när prognosen sammanställs innebär för den skattefinansierade verksamheten ett resultat på 42,4 mnkr i jämförelse med 
budget på 29,5 mnkr. Prognos för balanskravsresultatet när orealiserade vinster och förluster för finansiella omsättnings-
tillgångar är avräknade uppgår till 55,4 mnkr. Nämndernas prognoser för 2020 visar på underskott främst till följd av Covid-
19 som ger stora intäktsbortfall främst inom Tekniska nämnden. En statlig ersättning för sjuklön för dag 2-14 under april-
maj är utlovad av regeringen. Hur och när denna kommer till utbetalning är ännu inte fastlagd och nämnderna har gjort en 
prognos på förväntat utfall. Läs mer om respektive nämnds avvikelser nedan. Finansnettot förväntas göra ett underskott 
på grund av låga marknadsvärden på de finansiella omsättningstillgångarna. 

Årsbudgeten för taxekollektiven är +0,6 mnkr, ett underskott prognosticeras med 1,5 mnkr som regleras mot respektive 
fond.  

De kommunala bolagens sammanlagda resultatprognos före skatt tillför 17,7 mnkr till den sammanställda redovisningen, 
vilket ger en sammanlagd prognos för koncernen på 60,1 mnkr (tabell och text för bolagen se sista sidan). 

Nämnd, skattefinansierad verksamhet Utfall jan – mars 2020 Prognos 2020 

mnkr Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

Kommunstyrelsen -19,4 -18,2 -1,2 -74,6 -72,9 -1,7 

Socialnämnden -64,9 -62,9 -2,0 -262,2 -256,3 -5,9 

Barn- och utbildningsnämnden -95,8 -92,8 -3,0 -356,2 -356,5 0,3 

Tekniska nämnden, skattefinansierad vsh -1,8 -3,2 1,4 -24,0 -12,8 -11,2 

Miljö- och byggnämnden -8,0 -8,0 0,0 -31,7 -31,8 0,1 

Verksamhetsnetto nämnder -189,9 -185,1 -4,8 -748,7 -730,3 -18,4 

Finansförvaltningen, verksamhet -1,2 -7,7 6,5 -30,8 -30,8 0,0 

Skatter, statsbidrag och utjämning 206,4 198,2 8,2 825,1 793,3 31,8 

Semesterlöneskuld -11,1 0,0 -11,1 1,5 0,0 1,5 

Statlig ersättning för sjuklön (april-maj) 0,0 0,0 0,0 7,8 0,0 7,8 

Finansnetto -11,0 -0,6 -10,4 -12,5 -2,7 -9,8 

Resultat skattefinansierad vsh -6,8 4,8 -11,6 42,4 29,5 12,9 

Varav orealiserad vinst/förlust **) 12,7 0,0 12,7 13,0 0,0 13,0 

Balanskravresultat 5,9 4,8 1,1 55,4 29,5 25,9 

Taxekollektiven mnkr       

Tekniska nämnden, VA 4,3 4,9 -0,6 -0,4 0,6 -1,0 

Tekniska nämnden, Avfall 1,4 0,9 0,5 -0,5 0,0 -0,5 

Tekniska nämnden, Fjärrvärme 0,0 -0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 

Summa taxekollektiven *)    5,7  5,6 0,1 -0,9 0,6 -1,5 

*) Taxekollektivens samlade resultat bokas mot respektive kollektivs fond 

**) Nya Redovisningslagen from 190101 anger att finansiella omsättningstillgångar ska värderas enligt marknadsvärde 

  

 

 

 



   

Kommunstyrelsen 

Större avvikelse budget/prognos helår  

 Periodens resultat är ett underskott på 1,2 
mnkr. Utvecklingsavdelningen har ett ne-
gativt resultat mot budget på -0,7 mnkr. 
Den negativa avvikelsen beror på att bi-
drag till AB Strömstads badanstalt på 0,5 
mnkr har betalats ut och att fakturering 
för uthyrning av idrottshallar inte har 
gjorts ännu vilket innebär att intäkterna är 
lägre än budget. 

 Hr-avdelningen har en negativ avvikelse 
mot budget per mars på grund av ett antal 
engångsutgifter har betalats under årets 
första tre månader, så som exempelvis 
medarbetarundersökningen, pensions-
uppvaktningen och chefsutbildning. Flera 
anställda har även utnyttjat friskvårdsbi-
draget vilket påverkar resultatet. Budge-
ten för friskvårdbidrag har inte utökats 
mot föregående år och vi kunde då se en 
trend att fler använder sitt friskvårdbidrag 
vilket är positivt. Prognosen bygger på att 
friskvårdsbidraget kommer att nyttjas lika 
mycket under 2020 som under 2019. Hr-
avdelningens helårsprognosen är därför 
en negativ budgetavvikelse på -0,2 mnkr. 

 Sammanfattningsvis innebär detta en 
helårsprognos i dagsläget för kommunsty-
relsens verksamheter på -1,7 mnkr i jäm-
förelse med budget samt statlig ersättning 
för sjuklön på 0,1 mnkr vilket totalt är -1,6 
mnkr (aktivitetshallen -0,8 mnkr, närings-
livsutvecklare -0,4 mnkr, utebliven an-
nonsförsäljning -0,3 mnkr, ökad nyttjande-
grad av friskvårdsbidrag -0,2 mnkr). 

 

Planerade åtgärder för att klara budgeten 

 Återsökning av corona-relaterade utgif-
ter. 

 Se över och anpassa bemanningen av In-
focenter under sommaren. 

 Återhållsamhet när det gäller vikarier och 
konsulter vid sjukskrivning och föräldrale-
dighet. 

 Att åtgärda aktivitetshallens underskott. 

 Återhållsamhet när det gäller utbildningar 
och andra inköp 

 

Socialnämnden 

Större avvikelser budget/prognos helår 

 Idagsläget finns det stora osäkerhetsfaktorer 
som är svåra att förutse och det beror på hur 
Covid-19 utvecklas. Prognosen innehåller det 

som nämnden i dagsläget kan se som påverkar 
prognosen. 

 Den gemensamma administrationen gör ett 
underskott per siste mars som till stor del or-
sakas av ett underskott inom hemsjukvården, 
som sedan årsskiftet organisatoriskt ligger 
centralt. Ett antal sjuksköterskor har tillsatts 
under slutet av föregående år och man behö-
ver nu se över verksamheten för att öka effek-
tiviteten. En del i detta är att använda sig av 
digitala hjälpmedel, så som digitala signe-
ringslistor och mobil dokumentation med 
mera. 

 Problematik kvarstår även gällande blockför-
hyrningarna, där ett antal tomhyror, utöver 
de som budgeterats, resulterar i ett intäkts-
glapp vilket i sin tur riskerar leda till ett under-
skott vid årets slut. I dagsläget prognostiseras 
ett underskott motsvarande 1,6 mnkr härlett 
till blockförhyrningarna. 

 Förvaltningen har utgått ifrån mars månads 
sjuklöner med ett påslag om 10 procent för 
april, och ytterligare 5 procent i maj, för att 
beräkna den ersättning för sjuklöner för april 
och maj som regeringen har aviserat att er-
sätta kommunen för. 

 Individ och familjeomsorgen visar per siste 
mars en budget i balans. Den negativa progno-
sen beror delvis på underskott inom bistånds-
enheten på grund av personalbrist vilket re-
sulterar i att konsulter behöver tas in. Försörj-
ningsstödet förväntas överskrida driftsbudge-
ten men då den överskjutande delen härrör 
till flykting kompenseras detta med migrat-
ionsmedel. Enheten för Barn och Unga pro-
gnostiserar ett underskott till följd av place-
ringskostnader. 

 Daglig verksamhet prognostiserar ett under-
skott till delvis till följd av ökade beslut men 
också på grund av att kvalitén i verksamhet 
ökat som medfört att brukare som haft beslut 
sedan tidigare åter sökt sig till verksamheten. 
Även Boende LSS externa köp förväntas visa 
underskott vid årets slut på grund av place-
ringskostnader. 

 Insatser i hemmet och BC gör per siste mars 
ett underskott gentemot budget. Framförallt 
beror detta på ett underskott hos Korttiden 
Udden. Ett pågående arbete sker vilket för-
väntas stoppa det pågående underskott men 
enheten förväntas inte klara att hämta hem 
det redan upparbetade underskottet, därav 
den negativa prognosen. Även personlig assi-
stans prognostiserar ett mindre underskott 
vilket delvis härrör till sjuklönekostnader för 
externa assistansföretagen men också på 
grund av att den ökande assistansersätt-
ningen inte kunnat kompenseras i budget. 
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Hemtjänsten City prognostiserar ett under-
skott som härrör till att demensteamet sedan 
årsskiftet har flyttats över men där man efter 
översyn av befintliga beslut behövt tillsätta 
personal. Detta kompenseras dock delvis av 
lägre än budgeterade kostnader på Hemtjänst 
Landet. Även Hemtjänsten på Koster förvän-
tas ha en positiv budgetavvikelse vid årets slut 
då organisationsförändringen där är framflyt-
tad till september. 

Vidtagna åtgärder för att klara budgeten 

 Allmän återhållsamhet 

 Digitala lösningar – Digitala signeringslistor 
och mobil dokumentation 

 Aktivt arbete med schemaläggning, beman-
ning och optimering av densamma 

 Ej tillsätta vid sjukdom inom staben 
 

 

Barn- och utbildningsnämnden 

Större avvikelse budget/prognos helår  

 

 Förskoleverksamheten visar för perioden ett 
underskott på – 1,1 mnkr. Underskottet är 
bland annat fördelat på minskade intäkter gäl-
lande förskolaavgifter då många vårdnadsha-
vare har förändrat sina inkomstuppgifter, 
framförallt kopplat till uppsägningar och per-
mitteringar kopplat till Covid19. Resterande 
underskott är knutet till två av fyra förskole-
områden. Gällande Arkens förskola med tillhö-
rande förskoleområde så är budgeten felperio-
diserad för Arken och beräknad på helår. Ar-
ken stänger vid halvårsskiftet och budgeten för 
denna enhet beräknas därmed att återhämta 
sig på helåret. Gällande Skee med tillhörande 
förskoleområde så ligger bemanningstalen 
högre än budgetutrymme. I nuläget är alla 
stadsbidrag inte fördelade eller beslutade vil-
ket kommer att påverka årsresultatet för för-
skolan. Prognosen för hela förskolans verksam-
hetsområde är en budget i balans på helår. 

 Grundskolan inklusive förskoleklass visar ett 
underskott på – 1,3 Mnkr. Underskottet går 
främst att härleda till tre delar: 
- Processen kring äskningsförfarandet gällande 
särskilt stöd drog ut på tiden vilket har innebu-
rit att rektorer har tagit beslut kring särskilt 
stöd utan att veta om det finns täckning i bud-
get. Nämndbidrag för särskilt stöd var 3,1 
mnkr samt 1,5 mnkr för ökad lärartäthet (to-
talt nämndbidrag 4,6 mnkr) medan äskandet 
uppgick till 16 mnkr. Det särskilda stödet har 
täckts upp av stadsbidrag med 10,2 mnkr och 
förstärkning i klass med ökad lärartäthet med 
1,5 mnkr. 

- SVA (Svenska som andraspråk) och moders-
målsundervisningen har en kostnad som är 
större än den budgeterade. Här kommer en in-
ventering av antalet nyanlända, studiehand-
ledningstimmar och organisationen av SVA 
undervisningen att genomföras. 
- Inför hösten 2020 kommer troligtvis grund-
särskolans inriktning ämnen* erbjuda grupp 
även för de yngre åren vilket bör innebära en 
minskad kostnad mot att de yngre eleverna 
idag läser integrerat i grundskolan med ett 
eget riktat elevstöd. 

 Vuxenutbildningen visar ett underskott på - 0,9 
mnkr. 0,5 mnkr avser det etableringsstöd som 
barn och utbildningsförvaltningen söker in-
ternt från socialförvaltningen. Stödet är perio-
diserat per kvartal. Dialog förs mellan respek-
tive förvaltningschefer för att finna en gynn-
sam administration av Migrationsverkets eta-
bleringsstöd. 

 Med anledning av Covid 19 situationen i lan-
det. Barn- och utbildningsförvaltningen har 
gjort en prognos gällande personalkostnader 
som skulle kunna uppstå och vara berättigade 
för statlig ersättning för sjuklön inkl sociala av-
gifter dag 2-14, period 1 april-31 maj 2020. 
Förvaltningen har valt att utgå från Myndig-
heten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
prognos där kommunerna via sina krisbered-
skapssamordnare har fått i uppdrag att förbe-
reda sina verksamheter för en 20 procent sjuk-
frånvaro i personalstyrkan under april månad 
respektive och 40 procent frånvaro i maj. Pro-
gnosen bygger på den lägesbild som kommu-
nen fått i samverkanskonferenser där bland 
annat Länsstyrelsen, Smittskyddet Västra Göt-
aland deltar. Via dessa konferenser uppdateras 
kommunerna varje vecka om aktuellt läge för 
Covid 19 i regionen. 

 Helårsprognos för gymnasiet visar ett under-
skott på 1,0 mnkr. Prognosen utgår främst till 
från interkommunala mellanhavandena. Fler 
elever än som prognosticerat i budget 2019 
har sökt gymnasieutbildning i andra kommu-
ner, vilket innebär högre kostnader än budge-
terat. Prognostiserat underskott för interkom-
munalersättning avser höstterminen 2019. En 
annan osäkerhet gäller budgeterad nivå på 
statsbidrag för asylsökande elever. Förvalt-
ningen vet i dagsläget inte hur många individer 
som blir klara i sin migrationsprocess och får 
uppehållstillstånd. När individerna fått uppe-
hållstillstånd får kommunen inget statsbidrag.   

 Förskoleverksamheten har en omfattande ef-
fektivisering på 1,5 mnkr. Arbete pågår och 
kommer att genomföras dels genom ökade in-
täkter och dels genom avveckling av förskole-
avdelningar. Huruvida effektiviseringen kan ge-
nomföras fullt ut är beroende av antalet barn i 
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behov av förskoleplats. I dagsläget är kösituat-
ionen sådan att effektiviseringen kan genomfö-
ras fullt ut.  
 

Vidtagna åtgärder för att klara budgeten 

 Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar 
kontinuerligt med att hitta åtgärder som inne-
bär lägre kostnader och en effektivare verk-
samhet. Månadsvisa genomgångar av ekono-
min sker både enskilt med chefer samt i ar-
betsgrupper, vilket avser bidra till en förbätt-
rad ekonomisk kontroll i verksamheterna. 

Tekniska nämnden, skattefinansierad verk-
samhet 

Större avvikelse budget/prognos helår  

 Tekniska nämnd och förvaltning prognosticerat 
utfall på helår beräknas visa ett överskott på 
0,2 mnkr. Genom fortsatt arbete med att hålla 
nere driftskostnaderna. 

 Gator, vägar och parkering prognosticerade ut-
fall på helår till följd av Covid-19 uppgår till         
-1,6 mnkr, vilket förklaras av tappade intäkter 
från uteserveringsverksamheten på -1,1 mnkr 
som redan är beslutat, tappade parkeringsin-
täkter på -1,0 mnkr då bland annat gratistim-
men förlängts till och med 31 maj. Dock ser 
verksamheten en positiv utvecklingen för vin-
terväghållningen och prognosticerar 0,5 mnkr i 
minskade kostnader på helår förutsatt att det 
blir gynnsamt väder hösten/vintern 2020. 

 Sidoordnad verksamhet visar ett underskott på 
0,1 mnkr mot budget, vilket förklaras av mins-
kade intäkter för bilpoolen. På grunda av rå-
dande läge prognosticeras att intäktstappet 
fortsätter och verksamheten beräknas gå med 
0,2 mnkr i underskott på helår. 

 Hamnverksamheten visar ett överskott med 
0,4 mnkr mot budget, vilket delvis förklaras av 
något höger interna intäkter perioden samt 
något lägre driftskostnader. Externa intäkter 
ligger lägre än budget vilket förklaras av att 
färjetrafiken helt slutade gå från och med 15 
mars. På grund av rådande läge med Covid-19 
med nedstängd färjetrafik och minskad gräns-
pendling prognosticeras på helår ett under-
skott på totalt -9,6 mnkr, -8,7 mnkr för rederi-
trafiken, -0,2 mnkr för handelshamnen och -
0,8 mnkr för gästhamnsverksamheten. Bedö-
mer att gränsen mellan Sverige och Norge är 
stängd till och med 30 juni.  

Vidtagna åtgärder för att klara budgeten 

 På grund av rådande läge i världen med hänsyn 
till Covid-19 prognosticerar den skattefinansi-
erade verksamheten ett underskott på 11,2 
mnkr. Detta baseras på att gränsen mellan Sve-

rige och Norge för tillfället är stängd vilket re-
sulterar i stängda hamnar och stängd gräns-
pendling. Detta påverkar nämndens externa in-
täkter kraftigt och bedömningen är att detta 
pågår åtminstone till och med 30 juni. Det kom-
mer inte bli möjligt för nämnden att kunna han-
terar det prognosticerade budgetunderskottet 
inom befintlig ram. 

 Nämnden uppmanar dock samtliga verksam-
heter att i möjligaste mån hålla nere samtliga 
driftskostnader. Dessutom se över och arbeta 
med samordning mellan förvaltningens verk-
samheter för att finna lösningar som medför 
lägre kostnader och ett mer effektivt arbete. 

Miljö- och byggnämnden 

Större avvikelse budget/prognos helår  

 Planavdelningen visar på ett underskott jäm-
fört med budget per 31 mars. Detta beror del-
vis på att intäkterna inte når upp i budgeterad 
nivå. Prognosen för avdelningen är ett under-
skott på 0,9 mnkr som beror på minskade in-
täkter från exploatörer. 

 Avdelningen för miljö- och hälsoskydd har haft 
sjukfrånvaro under årets början som bidragit 
till en positiv budgetavvikelse. Årsavgifter har 
fakturerats och intäkterna bidrar också med 
ett litet överskott. Budgeten för övriga kostna-
der har inte kunnat utnyttjas till fullo då utbild-
ningar och seminarier skjuts på framtiden. 
Helårsprognosen talar för ett överskott på 0,2 
mnkr för sjukskrivningar. Svårt att sia om even-
tuella intäktsförluster så här prognostiseras för 
resultat enligt budget. 

 Räddningstjänsten har en vakant tjänst som 
påverkar budgeten positivt. Denna vakanta 
tjänst avser att jobba mycket med tillsyn, men 
oro för att företag inte vill ta emot dem för ar-
betet gör att man håller på anställningen. In-
täkterna når på grund av detta inte upp till 
budgeterad nivå, men det finns dock en trend 
genom åren för intäkterna att vara lite lägre i 
början av året. Håller man på den vakanta 
tjänsten ut året blir prognosen för räddnings-
tjänsten ett överskott på 0,6 mnkr såvida man 
får in sina intäkter enligt budget. 

Planerade åtgärder för att klara budgeten 

 Då miljö- och byggnämnden per delårsbokslut 
mars prognostiserar att hålla budget på helåret 
krävs inga åtgärder.  

.  

Finansförvaltningen 

Större avvikelse budget/prognos helår  

Skatteintäkter och bidrag visar en prognos på 
+25,9 mnkr delvis på grund av lägre antagen 
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befolkningsprognos än Sveriges kommuner och 
regioner (SKR) i budget 2020 samt högre intäkt 
för kommunal fastighetsavgift. Ett extra stöd 
har inkommit med 2,2 mnkr i mars. Våränd-
ringsbudgeten förväntas bidra med 17,9 mnkr 
samt 6,7 mnkr prognos för avsättningen till pe-
riodiseringsfond i ytterligare intäkt. Slutavräk-
ningarna för 2019 och 2020 visar på ytterligare 
– 20,9 mnkr. Stor osäkerhet finns i  prognosen 
av skatteintäkterna. Det fortsatt låga räntelä-
get ger ett överskott på kostnader för 
lån.Marknadsläget har gett lägre värdering av 
de finansiella omsättningstillgångarna vilket 
medför orealiserade förluster på prognosbasis 
med -13 mnkr. 

Planerade åtgärder för att klara budgeten 

 Då finansförvaltningen per delårsbokslut mars 
prognostiserar att hålla budget på helåret 
krävs inga åtgärder.  

 

Tekniska nämnden, taxefinansierad verksamhet 

VA, Avfall- och Fjärrvärme 

 Vatten- och avloppsverksamheten visar ett 
underskott på 0,6 mnkr jämfört med budget. 
Avvikelsen mot budget förklaras främst av 
lägre intäkter, vilket beror på lägre vatten- 
och avloppsavgifter för perioden. På grund av 
rådande situation med Covid-19 prognostice-
rar verksamheten ett tapp på 1,0 mnkr i intäk-
ter på helår.  

 Avfallsverksamheten visar ett överskott på 0,5 
mnkr för perioden. Främsta förklaringen till 
avvikelsen är lägre kostnader för destruktion. 
Viss variation kan även uppstå mellan peri-
oderna. På grund av rådande situation med 
Covid-19 prognosticerar verksamheten ett 
tapp på 0,5 mnkr i intäkter på helår. 

 Fjärrvärmeverksamheten visar ett överskott 
på 0,2 mnkr för perioden. Orsaken till över-
skottet kan delvis förklaras av lägre driftskost-
nader för perioden. Beräknar att verksam-
heten håller budget för 2020.  

 Samtliga resultat överförs till fondering och 
påverkar inte kommunens resultat. 

 

Inget  
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KOMMUNENS BOLAG 
 

 

Bolagen Utfall jan-mars 2020 Prognos 2020 

(före skatt samt periodiserad budget) 
mnkr Utfall Budget Avvikelse 

 
Prognos 

 
Budget 

 
Avvikelse 

Strömstadsbyggen 5,9 2,0 3,9 12,0 8,1 3,9 

Strömstadslokaler 2,8 1,0 1,8 6,0 4,1 1,9 

Strömstadsgaragen 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 

StrömstaNet 0,1 0,1 0,0 0,6 0,4 0,2 

Strömstads Badanstalt -0,4 -0,3 -0,1 -0,9 -0,9 0,0 

Resultat Bolagen 8,5 2,8 5,7 17,7 11,7 6,0 

 
 
 

AB Strömstadsbyggen 
 
Strömstadsbyggen redovisar ett positivt resultat på 5,9 
mnkr mot budgeterade 2 mnkr (rak budget). Bolaget har 
lägre underhållskostnader än budget för perioden, men ut-
fallet för året förväntas följa budget. En stor del under-
hållsåtgärder såsom fasadarbeten och målning har  inte 
påbörjats än. Energipriserna har fallit kraftigt, vilket märks 
tydligt på uppvärmningskostnaderna, per 31 mars har bo-
laget 2,4 mnkr lägre uppvärmningskostnader än budgete-
rat. De låga energipriserna gör att bolaget tror på ett 
bättre resultat än budgeterat. 
Det är svårt att förutse hur mycket Coronakrisen kommer 
att påverka bolaget men risk för lägre intäkter har beaktats 
i prognosen. 
Prognosen för helåret före skatt är 12,0 mnkr mot budge-
terat 8,1 mnkr. 
 

AB Strömstadslokaler 
 
Strömstadslokaler redovisar ett positivt resultat på 2,8 
mnkr mot budgeterade 1 mnkr (rak budget). Bolaget har 
liksom alltid efter första kvartalet lägre underhållskostna-
der än budgeterat, då mycket underhåll av skolor görs på 
sommaren då skolor är stängda. Energipriserna har fallit 
kraftigt, vilket märks tydligt på uppvärmningskostnaderna, 
per 0331 så har bolaget 1,2 mnkr lägre uppvärmningskost-
nader än budgeterat.  
De låga energipriserna gör att bolaget tror på ett bättre re-
sultat än budgeterat. Det är svårt att förutse hur mycket 
Coronakrisen kommer att påverka bolaget men risk för 
lägre intäkter har beaktats i prognosen. 
 
 
 

AB Strömstadsgaragen 

Strömstadsgaragen redovisar för perioden ett resultat som 
är 0,1 mnkr bättre än budget. Prognosen för året är ett re-
sultat i linje med budget. 

 

 

AB Strömstanet 
 
Strömstanet redovisar ett resultat som är i linje med bud-
get. Prognosen för året förväntas bli bättre än budgeterad 
då ett nytt avtal tecknats med bolagets Kommunikations-
operatör. 
 

AB Strömstads Badanstalt 
 

Bolaget lider stora intäktsbortfall på grund av rådande 
situation kring corona. Bolaget har vidtagit alla till buds 
stående medel för att sänka sina kostnader och beviljas 
söka bidrag finns en förhoppning om att klara budgeten 
på helårsresultatet. 
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KS/2020-0331

KS § 103 Finansiella rapporter 2020 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att godkänna finansrapporten för mars 2020

Reservationer och särskilda uttalanden
Protokollsanteckning

Marielle Alvdal´(FI) begär och beviljas protokollsanteckning:

I kommunfullmäktige i februari pratade jag om de etiska aspekterna av Öhmans 
fonder. Idag fokuserar jag på de ekonomiska aspekterna. När man ser grafen 
“Avkastning för totala portföljen och jämförelseindex sedan 2015-03-31 ligger vi 
konsekvent lägre än index i genomsnitt. Någon enstaka gång ligger vi lika bra som 
index eller till och med högre, men generellt ligger vi faktiskt under. Bedömningen 
görs jämfört med fonder i samma riskklass.  Jag ser inte varför vi ska behålla 
fonder som varken är fantastiska ur etisk synvinkel, eller ligger lika bra som eller 
bättre än index. 

För att ämnet inte ska tappas bort skrivs denna protokollsanteckning som ska följa 
med nästa gång vi tar upp finanspolicyn. Mitt önskemål är ett yrkande att 
kommundirektören får i uppdrag att, innan budget 2021 antas, efterforska 
möjligheten att byta fondbolag och/eller fondportfölj; med hänsyn till ekonomiska 
och etiska faktorer.

Sammanfattning av ärendet
Det totala marknadsvärdet på placerade medel uppgår till 121 mnkr 2020-03-31. 
Värdet på aktierna uppgick till 50 mnkr och på räntebärande värdepapper 71 
mnkr.

Totalt har värdet sjunkit på placeringarna med 8,5 % sedan årsskiftet och sedan 
start är värdeökningen 126,5%.

Jämfört med index (-6,8) gör vi det något sämre.

Beslutsunderlag
Finansrapport mars 2020
Öhmans månadsrapport 200331
Tjänsteskrivelse 2020-05-06 av ekonomichef Carsten Sörlie
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-05-13 § 141

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna finansrapporten för mars 2020
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Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2020-0331

KSau § 141 Finansiella rapporter 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att godkänna finansrapporten för mars 2020

Sammanfattning av ärendet
Det totala marknadsvärdet på placerade medel uppgår till 121 mnkr 2020-03-31. 
Värdet på aktierna uppgick till 50 mnkr och på räntebärande värdepapper 71 
mnkr.

Totalt har värdet sjunkit på placeringarna med 8,5 % sedan årsskiftet och sedan 
start är värdeökningen 126,5%.

Jämfört med index (-6,8) gör vi det något sämre.

Beslutsunderlag
Finansrapport mars 2020
Öhmans månadsrapport 200331
Tjänsteskrivelse 2020-05-06 av ekonomichef Carsten Sörlie

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att finansrapport för mars 2020 godkänns

Beslutet skickas till
KS Diariet
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Kommunledningsförvaltningen 2020-05-06 Ärende: KS/2020-0331
KS - Ekonomiavdelning

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Kommunstyrelsen

Finansiella rapporter 2020

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att finansrapport för mars 2020 godkänns

Sammanfattning av ärendet
Det totala marknadsvärdet på placerade medel uppgår till 121 mnkr 2020-03-31.  
Värdet på aktierna uppgick till 50 mnkr och på räntebärande värdepapper 71 
mnkr.

Totalt har värdet sjunkit på placeringarna med 8,5 % sedan årsskiftet och sedan 
start är värdeökningen 126,5%.

Jämfört med index (+6,8) gör vi det något sämre.

Perspektiv

Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
våra perspektiv.

Beslutsunderlag
Finansrapport mars 2020
Öhmans månadsrapport 200331

Carsten Sörlie
Ekonomi- och IT-chef
0526-192 02
carsten.sorlie@stromstad.se

Mats Brocker
Kommundirektör
0562- 190 10
mats.brocker@stromstad.se

Beslutet skickas till
KS Diariet
Ekonomichef
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2020-05-06 Ärende: KS/2020-0331

Redovisningsansvarig



Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen

Finansiell rapport mars 2020

Sammanfattning
Det totala marknadsvärdet uppgår till 121 mnkr 2020-03-31.  Värdet på aktierna 
uppgick till 50 mnkr och på räntebärande värdepapper 71 mnkr.

Totalt sjönk värdet på placeringarna med 8,5 procent men sedan start är 
värdeökningen 126,5 procent.

Kommunen nyttjar en kredit på koncernkonton som är kostnadsfri upp till 50 mnkr.

Avkastning

Total avkastning 2020 uppgår till -8,5 procent, medan jämförelseindex är -6,8 procent. 
Sedan starten 2000-09 har portföljen ökat med 126,5 procent, medan jämförelseindex 
har ökat 150,8 procent. Minst dåliga utvecklingen första kvartal står räntebärande 
fonder för med en minskning på -1,5 procent mot jämförelseindex 0,2 procent. Sämst 
har utvecklingen varit för svenska aktier jämfört med index.  

 

Värdeförändring under året

Portföljens marknadsvärde sjönk med 11 mnkr under första kvartalet.  Det totala 
värdet uppgår till 121 mnkr sista mars. 

Tabellen nedan visar utvecklingen under året av marknadsvärde och bokfört 
anskaffningsvärde.
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Fördelning i tillgångsslag

Andelen placering i räntebärande fonder ligger på 58,3 procent vid kvartalets slut. 
Andelen aktier ligger på 41,7 procent.  Inriktningen är att under kommande år öka 
andelen aktier. 

Likviditetsförvaltning

Under året har kommunen haft en stram likviditetssyrning vilket innebär att inte ha för 
höga innestående eller för högt nyttjande av kredit.  Kommunen belastas med 
kostnader för innestående likviditet samt för nyttjande av kredit över 50 mnkr. 

Sedan år 2013 finns ett likviditetsöverskott placerad i en bostadobligationsfond vars 
syfte är att användas till framtida investeringar. Saldot uppgår till 10 mnkr.

15 mnkr av överlikviditeten är placerade i en korträntefond.

Inga försäljningarna ur fonderna har skett under 2020.

Under perioden har externa lån tagits upp från Kommuninvest. Lånet är utformat som 
ett byggkreditiv där avrop görs vid behov för att balansera koncernvalutakontot. Totalt 
var offertförfrågan på byggkreditivet 100 mnkr. Under perioden har 50 mnkr lyfts från 
byggkreditivet, resterande 50 mnkr lyftes under år 2019.

Till trots för alla extraordinära beslut om stöd för lokala näringslivet till följd av Covid-
19 pandemin och förlorade intäkter till följd av stängda gränser bedöms 
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likviditetsrisken fortfarande som låg. Dock beaktas behov för likviditetsförstärkningar 
utifrån beredskapshänsyn.
Fondvärde per 200331 

Räntefonder Antal Anskaffningskurs Aktuell kurs Aktuellt värde Orealiserad 
vinst/förlust

Nordea Bostadsobligationsfond 93 476        109,15    111,50 10 422 233 219 127

Nordea Institutionell Kortränta 12 524     1 209,84 1 205,22 15 127 170 -57 999

Upplåningsuppföljning

Koncernens kontokredit var outnyttjad på balansdagen 31 mars. Kommunen och de 
kommunala bolagen ingår i ett gemensamt koncernvalutakonto där dess 
gemensamma behållning bedöms gentemot den kreditlimit som är beviljad.

De externa lånen uppgår per 200331 till 230 mnkr. Kommunen har andra långfristiga 
skulder uppgående till 173 mnkr. Dessa består av inbetalda anslutningsavgifter för 
vatten, avlopp och fjärrvärme och investeringsbidrag, vilka samtliga ska periodiseras 
över tid enligt gällande redovisningsregler. 

De kommunala bolagens upplåning uppgår till 1 339,7 mnkr fördelat på 915,7 mnkr i 
koncernen Strömstadsbyggen och 424 mnkr i Strömstadslokaler. Den höga belåningen 
i bolagen där motsvarande belopp är kommunal borgen innebär att det föreligger en 
viss men låg risk för infriande av borgensåtagandena. 
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Strömstad kommun
2120001405

Senaste

månaden Sedan startInnevarande årAvkastning %

Totala portföljen -6,7 -8,5 126,5

Jämförelseindex -4,9 -6,8 150,8

-1,7Avvikelse -1,8 -24,3

Avkastning för totala portföljen och jämförelseindex sedan 2015-03-31

Portfölj

Index

Sammanfattning per 2020-03-31

Marknadsvärde SEK per 2020-03-31 2020-02-29 2019-12-31

 121 083 828  129 744 542  132 341 085Totala portföljen

Fördelning marknadsvärde totala portföljen

Svenska aktier, 20%

Utländska aktier, 21,7%

Svenska räntebärande, 58,3%

Öhman     2 (8)



Strömstad kommun
2120001405

Marknadsvärde per 2020-03-31

Marknadsvärde Andel %Tillgångar

 24 172 948Svenska aktier  20,0

 26 304 466Utländska aktier  21,7

 50 477 414Summa aktier  41,7

 70 606 414Svenska räntebärande  58,3

 70 606 414Summa räntebärande värdepapper  58,3

Summa värdepapper  121 083 828  100,0

 0Likvida medel  0

 0Olikviderade transaktioner  0

 0Upplupen bankränta, beräknad  0

 0Upplupen värdepappersränta  0

 0Övrigt  0

 0Summa likvida medel m.m.  0

 121 083 828  100,0Totala portföljen

Avkastning per 2020-03-31

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

IndexPortföljenIndexPortföljenIndexPortföljen

Svenska aktier -14,8 -13,3 -21,2 -18,2 189,8 225,7

Utländska aktier -11,9 -11,6 -15,7 -16,8 122,9 108,6

Svenska räntebärande -2,3 -0,3 -1,5 0,2 89,7 107,0

Totala portföljen 150,8126,5-6,8-8,5-4,9-6,7

Öhman     3 (8)



Strömstad kommun
2120001405

Innehav per 2020-03-31

Valuta Antal
Kurs not. 

valuta
Marknadsvärde

portföljvaluta
Ansk. värde

portföljvaluta
Orealiserad
vinst/förlustAndelVärdepapper

SVENSKA AKTIER

Svenska Aktiefonder

SEK  1 533  948,21  1 453 385  2 000 000 -546 615 6,0%Öhman Sweden Micro Cap A

SEK  176 820  128,49  22 719 564  22 149 774  569 790 94,0%Öhman Sverige Hållbar A

 24 172 948  24 149 774  23 174 100,0%

 23 174 24 149 774 100,0% 24 172 948Summa svenska aktier

UTLÄNDSKA AKTIER

Utländska Aktiefonder

SEK  99 015  241,92  23 953 808  16 122 248  7 831 561 91,1%Öhman Global Hållbar A

-651 594 3 002 251 8,9% 2 350 657 78,30 30 021SEK

Öhman Global Småbolag

Hållbar A

 26 304 466  19 124 499  7 179 967 100,0%

 7 179 967 19 124 499 100,0% 26 304 466Summa utländska aktier

SVENSKA RÄNTEBÄRANDE

Räntefonder

SEK  246 598  105,43  25 998 841  26 766 070 -767 229 36,8%Öhman FRN Hållbar A

SEK  467 830  95,35  44 607 573  42 991 778  1 615 794 63,2%Öhman Obligationsfond SEK B

 70 606 414  69 757 849  848 565 100,0%

 848 565 69 757 849 100,0% 70 606 414Summa svenska räntebärande

 121 083 828  113 032 121  8 051 706Summa värdepapper

Öhman     4 (8)



Strömstad 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

 132 341 0852019-12-31

 133 319 523 0 02020-01-31 0,7 0,7 0,7 0,7

 129 744 542 0 02020-02-29 -2,7 -2,0 -2,6 -1,9

 121 083 828 0 02020-03-31 -6,7 -8,5 -4,9 -6,8

Avkastning för totala portföljen och jämförelseindex under 2020

Portfölj

Index

Fördelning jämförelseindex

OMRX BOND, 30%

OMRX MM, 30%

MSCI AC WORLD NDR, 20%

SIXPRX, 20%

Öhman     5 (8)



Strömstad 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

 23 499 2422019-12-31

 23 367 731 0 02020-01-31 -0,6 -0,6 1,0 1,0

 23 491 898 2 000 000 2 000 0002020-02-29 -7,0 -7,5 -6,6 -5,6

 24 172 948 6 000 000 4 000 0002020-03-31 -14,8 -21,2 -13,3 -18,2

Avkastning för svenska aktier och jämförelseindex under 2020

Portfölj

Index

Fördelning jämförelseindex

SIXPRX, 100%

Öhman     6 (8)



Strömstad 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

 33 062 2132019-12-31

 33 820 688 0 02020-01-31 2,3 2,3 1,8 1,8

 29 867 983-2 000 000-2 000 0002020-02-29 -6,5 -4,3 -7,5 -5,8

 26 304 466-2 000 000 02020-03-31 -11,9 -15,7 -11,6 -16,8

Avkastning för utländska aktier och jämförelseindex under 2020

Portfölj

Index

Fördelning jämförelseindex

MSCI AC WORLD NDR, 100%

Öhman     7 (8)



Strömstad 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

 75 779 6302019-12-31

 76 131 104 0 02020-01-31 0,5 0,5 0,3 0,3

 76 384 662 0 02020-02-29 0,3 0,8 0,3 0,6

 70 606 414-4 000 000-4 000 0002020-03-31 -2,3 -1,5 -0,3 0,2

Avkastning för svenska räntebärande och jämförelseindex under 2020

Portfölj

Index

Fördelning jämförelseindex

OMRX BOND, 50%

OMRX MM, 50%

Öhman     8 (8)



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (3)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-05-27

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2020-0135

KS § 104 Budget 2021 - Förslag till nämndsramar

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att preliminära ramar för nämnderna bestäms enligt nedanstående tabell och ska 
läggas till grund för nämndernas budgetskrivelser.

Reservationer och särskilda uttalanden
Protokollsanteckning:

Lars Tysklind (L), Åsa Torstensson (C), Bengt Bivrin (MP), Marie Edvinsson 
Kristiansen (M) och Jörgen Molin (M) begär och beviljas gemensam 
protokollsanteckning:

Vi ställer oss bakom liggande förslag till preliminära drifts- och investeringsramar. 
Det innebär inte att vi tagit ställning till de förslag på prioriteringar som 
presenterats under budgetdialogen. Vi anser vidare att ekonomiska åtaganden 
och dess konsekvenser ska redovisas i ett koncernperspektiv.

Mattias Gustafsson (SD) begär och beviljas protokollsanteckning:

Vi, Sverigedemokraterna ställer oss bakom liggande förslag till preliminära drifts- 
och investeringsramar. Vi tar däremot inte ställning till de förslag på prioriteringar 
som presenterats under budgetdialogen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens budgetprocess inleddes i mars när budgetberedningen fattade beslut 
om planeringsförutsättningar för budget 2021. Förvaltningar och nämnder har 
utifrån givna planeringsförutsättningar vid budgetdialogen beskrivit hur 
verksamhetens behov ser ut för kommande år, vilket har utgjort grund för 
budgetberedningens förslag till preliminära drifts- och investeringsramar för år 
2021. På grund av den pågående Corona pandemin är planeringsförutsättningarna 
osäkra. Budgetberedningen bedömer dock att budgetprocessen kan fortgå enligt 
plan med reservation för att förutsättningarna är osäkra och förändringar kan 
komma att ske. 

Budgetberedningens förslag till preliminära drifts- och investeringsramarna 
innebär för nämnderna en oförändrad budgetram jämfört med föregående år. 
Nämnderna föreslås även få kompensation för löne- och arvodesökning, 
hyresökning och indexuppräkning för övriga kostnader. Ramtillskott ges även till 
de nämnder som har volymökningar i verksamheten. 

Inom kommunens ekonomiska utrymme kommer nämnderna även att ges 
möjlighet att ansöka om medel för utvecklingsprojekt som innebär en ökad 
kvalitet i verksamheten för en bättre leverans samt fokus på övergripande 
kommungemensamma insatser i syfte att skapa bättre kvalitet och effektivitet. 
Utvecklingsprojekten ska vara tidsbegränsade och utvecklingsorienterade insatser 
och ha en koppling till nedanstående av kommunledningen framarbetade 
strategiska utvecklingsperspektiv som gäller för perioden 2019-2022. Möjlighet 
finns även att ansöka om medel för att åtgärda kvalitetsbrister i verksamheten.



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (3)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-05-27

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

(tkr)

Budget 
2020 exkl. 

kapital- 
kostnader

Uppräkning 
arvoden, 

hyror, 
övriga 

kostnader
Om-

disponeringar
Övriga 

justeringar
Tillfälliga 

satsningar
Volym-

ökningar
Förslag 

äskande

Preliminär 
ram 2021 

exkl kapital-
kostnader

Kommunstyrelsen   -68 160 -675 -2 200 -2 000 -1 000  -3 300 -77 335
Socialnämnden -254 729 -1 371 550   -500 -2 100   -258 150
Barn- och utbildningsnämnden -352 346 -1 808 550   -2 079    -800 -356 483
Tekniska nämnden skattef. vsh 1 999 -369 -23 050       -900 -22 320
Miljö- och byggnämnden -29 502 -192 550       -600 -29 744
Finansförvaltning -35 964  23 600 -19 429    -31 793
Summa: -738 702 -4 415 0 -21 429 -1 000 -2 579 -7 700 -775 825
         
Utvecklingsmedel        -800
Taxekollektivet        29 765
Avskrivningar och ränta        -53 324
Prognos skatteintäkter inkl. 
finansnetto        830 415
         
Budgeterat resultat        30 231

Investeringsramar:

(Tkr) 2021 2022 2023 2024
Gator, vägar och parkering 2 800 2 600 1 700 1 700
Fordon 300 1 000 300 0
Hamnverksamheten 19 600 4 100 4 100 4 100
Vatten och avloppsverksamheten 62 000 54 000 53 000 100 000
Avfallsverksamheten 2 000 12 900 3 900 5 100
SOC 2 900 2 200 4 700 1 000
BUN 4 200 3 160 3 160 3 810
MBN 5 200 2 800 2 075 2 075
KS 4800 2700 1200 1600
Exploatering 15 800 39 000 42 600 32 000
Totalt Kommunen 121 621 126 482 118 758 153 409

Beslutsunderlag
Preliminära drifts- och investeringsramar - Mål och budget 2021 och plan 2022- 
2024
Tjänsteskrivelse 2020-05-15 av controller Carina Dalenius
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-05-20 § 152



PROTOKOLLSUTDRAG 3 (3)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-05-27

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att preliminära ramar för nämnderna bestäms enligt nedanstående tabell och ska 
läggas till grund för nämndernas budgetskrivelser.

Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Tysklind (L), Mats Granberg (S), Mattias Gustafsson (SD) och Jörgen Molin (M) 
yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (3)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-05-20

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2020-0135

KSau § 152 Budget 2021 - Förslag till nämndsramar

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att preliminära ramar för nämnderna bestäms enligt nedanstående tabell och ska 
läggas till grund för nämndernas budgetskrivelser.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
att notera informationen till protokollet.

Protokollsanteckning
Lars Tysklind (L) och Åsa Torstensson (C) begär och beviljas protokollsanteckning:

Vi ställer oss bakom liggande förslag till preliminära drifts- och investeringsramar.

Det innebär inte att vi tagit ställning till de förslag på prioriteringar som 
presenterats under budgetdialogen

Vi anser vidare att ekonomiska åtaganden och dess konsekvenser redovisas i ett 
koncernperspektiv.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens budgetprocess inleddes i mars när budgetberedningen fattade beslut 
om planeringsförutsättningar för budget 2021. Förvaltningar och nämnder har 
utifrån givna planeringsförutsättningar vid budgetdialogen beskrivit hur 
verksamhetens behov ser ut för kommande år, vilket har utgjort grund för 
budgetberedningens förslag till preliminära drifts- och investeringsramar för år 
2021. På grund av den pågående Corona pandemin är planeringsförutsättningarna 
osäkra. Budgetberedningen bedömer dock att budgetprocessen kan fortgå enligt 
plan med reservation för att förutsättningarna är osäkra och förändringar kan 
komma att ske. 

Budgetberedningens förslag till preliminära drifts- och investeringsramarna 
innebär för nämnderna en oförändrad budgetram jämfört med föregående år. 
Nämnderna föreslås även få kompensation för löne- och arvodesökning, 
hyresökning och indexuppräkning för övriga kostnader. Ramtillskott ges även till 
de nämnder som har volymökningar i verksamheten. 

Inom kommunens ekonomiska utrymme kommer nämnderna även att ges 
möjlighet att ansöka om medel för utvecklingsprojekt som innebär en ökad 
kvalitet i verksamheten för en bättre leverans samt fokus på övergripande 
kommungemensamma insatser i syfte att skapa bättre kvalitet och effektivitet. 
Utvecklingsprojekten ska vara tidsbegränsade och utvecklingsorienterade insatser 
och ha en koppling till nedanstående av kommunledningen framarbetade 
strategiska utvecklingsperspektiv som gäller för perioden 2019-2022. Möjlighet 
finns även att ansöka om medel för att åtgärda kvalitetsbrister i verksamheten.



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (3)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-05-20

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

(tkr)

Budget 
2020 exkl. 

kapital- 
kostnader

Uppräkning 
arvoden, 

hyror, 
övriga 

kostnader
Om-

disponeringar
Övriga 

justeringar
Tillfälliga 

satsningar
Volym-

ökningar
Förslag 

äskande

Preliminär 
ram 2021 

exkl kapital-
kostnader

Kommunstyrelsen   -68 160 -675 -2 200 -2 000 -1 000  -3 300 -77 335
Socialnämnden -254 729 -1 371 550   -500 -2 100   -258 150
Barn- och utbildningsnämnden -352 346 -1 808 550   -2 079    -800 -356 483
Tekniska nämnden skattef. vsh 1 999 -369 -23 050       -900 -22 320
Miljö- och byggnämnden -29 502 -192 550       -600 -29 744
Finansförvaltning -35 964  23 600 -19 429    -31 793
Summa: -738 702 -4 415 0 -21 429 -1 000 -2 579 -7 700 -775 825
         
Utvecklingsmedel        -800
Taxekollektivet        29 765
Avskrivningar och ränta        -53 324
Prognos skatteintäkter inkl. 
finansnetto        830 415
         
Budgeterat resultat        30 231

Investeringsramar:

(Tkr) 2021 2022 2023 2024
Gator, vägar och parkering 2 800 2 600 1 700 1 700
Fordon 300 1 000 300 0
Hamnverksamheten 19 600 4 100 4 100 4 100
Vatten och avloppsverksamheten 62 000 54 000 53 000 100 000
Avfallsverksamheten 2 000 12 900 3 900 5 100
SOC 2 900 2 200 4 700 1 000
BUN 4 200 3 160 3 160 3 810
MBN 5 200 2 800 2 075 2 075
KS 4800 2700 1200 1600
Exploatering 15 800 39 000 42 600 32 000
Totalt Kommunen 121 621 126 482 118 758 153 409

Kommundirektör Mats Brocker informerar om status i målstyrningsprocessen. 

Beslutsunderlag
Preliminära drifts- och investeringsramar - Mål och budget 2021 och plan 2022- 
2024
Tjänsteskrivelse 2020-05-15 av controller Carina Dalenius



PROTOKOLLSUTDRAG 3 (3)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-05-20

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att preliminära ramar för nämnderna bestäms enligt nedanstående tabell och ska 
läggas till grund för nämndernas budgetskrivelser.

Förslag till beslut under sammanträdet
Mats Granberg (S) yrkar bifall till liggande förslag.

Ajournering
Mötet ajourneras mellan kl 9.50 - 9.55 och 10.25 - 10.30.

Beslutet skickas till
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (3)

Kommunledningsförvaltningen 2020-05-15 Ärende: KS/2020-0135
KS - Ekonomiavdelning

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Kommunstyrelsen

Mål och budget 2021 samt plan 2022-2024

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att preliminära ramar för nämnderna bestäms enligt nedanstående tabell och ska 
läggas till grund för nämndernas budgetskrivelser.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens budgetprocess inleddes i mars när budgetberedningen fattade beslut 
om planeringsförutsättningar för budget 2021. Förvaltningar och nämnder har 
utifrån givna planeringsförutsättningar vid budgetdialogen beskrivit hur 
verksamhetens behov ser ut för kommande år, vilket har utgjort grund för 
budgetberedningens förslag till preliminära drifts- och investeringsramar för år 
2021. På grund av den pågående Corona pandemin är planeringsförutsättningarna 
osäkra. Budgetberedningen bedömer dock att budgetprocessen kan fortgå enligt 
plan med reservation för att förutsättningarna är osäkra och förändringar kan 
komma att ske. 

Budgetberedningens förslag till preliminära drifts- och investeringsramarna 
innebär för nämnderna en oförändrad budgetram jämfört med föregående år. 
Nämnderna föreslås även få kompensation för löne- och arvodesökning, 
hyresökning och indexuppräkning för övriga kostnader. Ramtillskott ges även till 
de nämnder som har volymökningar i verksamheten. 

Inom kommunens ekonomiska utrymme kommer nämnderna även att ges 
möjlighet att ansöka om medel för utvecklingsprojekt som innebär en ökad 
kvalitet i verksamheten för en bättre leverans samt fokus på övergripande 
kommungemensamma insatser i syfte att skapa bättre kvalitet och effektivitet. 
Utvecklingsprojekten ska vara tidsbegränsade och utvecklingsorienterade insatser 
och ha en koppling till nedanstående av kommunledningen framarbetade 
strategiska utvecklingsperspektiv som gäller för perioden 2019-2022. Möjlighet 
finns även att ansöka om medel för att åtgärda kvalitetsbrister i verksamheten.
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2020-05-15 Ärende: KS/2020-0135

(tkr)

Budget 
2020 exkl. 

kapital- 
kostnader

Uppräkning 
arvoden, 

hyror, 
övriga 

kostnader
Om-

disponeringar
Övriga 

justeringar
Tillfälliga 

satsningar
Volym-

ökningar
Förslag 

äskande

Preliminär 
ram 2021 

exkl kapital-
kostnader

Kommunstyrelsen   -68 160 -675 -2 200 -2 000 -1 000  -3 300 -77 335
Socialnämnden -254 729 -1 371 550   -500 -2 100   -258 150
Barn- och utbildningsnämnden -352 346 -1 808 550   -2 079    -800 -356 483
Tekniska nämnden skattef. vsh 1 999 -369 -23 050       -900 -22 320
Miljö- och byggnämnden -29 502 -192 550       -600 -29 744
Finansförvaltning -35 964  23 600 -19 429    -31 793
Summa: -738 702 -4 415 0 -21 429 -1 000 -2 579 -7 700 -775 825
         
Utvecklingsmedel        -800
Taxekollektivet        29 765
Avskrivningar och ränta        -53 324
Prognos skatteintäkter inkl. 
finansnetto        830 415
         
Budgeterat resultat        30 231

Investeringsramar:

(Tkr) 2021 2022 2023 2024
Gator, vägar och parkering 2 800 2 600 1 700 1 700
Fordon 300 1 000 300 0
Hamnverksamheten 19 600 4 100 4 100 4 100
Vatten och avloppsverksamheten 62 000 54 000 53 000 100 000
Avfallsverksamheten 2 000 12 900 3 900 5 100
SOC 2 900 2 200 4 700 1 000
BUN 4 200 3 160 3 160 3 810
MBN 5 200 2 800 2 075 2 075
KS 4800 2700 1200 1600
Exploatering 15 800 39 000 42 600 32 000
Totalt Kommunen 121 621 126 482 118 758 153 409

Perspektiv
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
dessa perspektiv.

Beslutsunderlag
Preliminära drifts- och investeringsramar - Mål och budget 2021 och plan 2022- 
2024
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2020-05-15 Ärende: KS/2020-0135

Carina Dalenius
controller
0526-194 31
carina.dalenius@stromstad.se

Carsten Sörlie
Ekonomichef
0526-192 02
carsten.sorlie@stromstad.se

Beslutet skickas till
Diariet
Samtliga förvaltningar
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INLEDNING
Kommunens budgetprocess inleddes i mars när budgetberedningen fattade beslut om planeringsförutsättningar för 

budget 2021. Förvaltningar och nämnder har utifrån givna planeringsförutsättningar vid budgetdialogen beskrivit 

hur verksamhetens behov ser ut för kommande år, vilket har utgjort grund för budgetberedningens förslag till 

preliminära drifts- och investeringsramar för år 2021. På grund av den pågående coronapandemin är 

planeringsförutsättningarna osäkra. Budgetberedningen bedömer dock att budgetprocessen kan fortgå enligt plan 

med reservation för att förutsättningarna är osäkra och förändringar kan komma att ske. 

Budgetberedningens förslag till preliminära drifts- och investeringsramarna innebär för nämnderna en oförändrad 

budgetram jämfört med föregående år. Nämnderna föreslås även få kompensation för löne- och arvodesökning, 

hyresökning och indexuppräkning för övriga kostnader. Ramtillskott ges även till de nämnder som har 

volymökningar i verksamheten. 

Inom kommunens ekonomiska utrymme kommer nämnderna även att ges möjlighet att ansöka om medel för 

utvecklingsprojekt som innebär en ökad kvalitet i verksamheten för en bättre leverans samt fokus på övergripande 

kommungemensamma insatser i syfte att skapa bättre kvalitet och effektivitet. Utvecklingsprojekten ska vara 

tidsbegränsade och utvecklingsorienterade insatser och ha en koppling till nedanstående av kommunledningen 

framarbetade strategiska utvecklingsperspektiv som gäller för perioden 2019-2022. Möjlighet finns även att ansöka 

om medel för att åtgärda kvalitetsbrister i verksamheten.
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BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR
Ekonomisk omvärldsanalys
De senaste månaderna har inneburit vad som beskrivs som en global konjunkturkollaps, med exceptionella ras för 

produktion, inkomster och sysselsättning i de flesta regioner och länder världen över. BNP för helåret 2020 

beräknas landa på en minskning om hela 4,1 procent. Nästa år antas fasen av hög tillväxt fortgå, innebärande ett 

BNP-lyft på 3,3 procent. Jämförs den beräknade BNP-nivån 2021 med den före krisen (2019) syns ett tapp om 

nästan en procent. 

I scenariot antas att lågkonjunkturen består ända till 2023. Ett ihållande lågt resursutnyttjande i den svenska 

ekonomin antas således bli följden av den krisartade utvecklingen 2020. Inte förrän mot slutet av 2023 antar SKR att 

timgapet är slutet; det vill säga gapet mellan faktiskt antal arbetade timmar och den beräknade timpotentialen. 

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin

Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1 visar siffror från 2018 till 2023 på BNP, sysselsättning, arbetslöshet

2018 2019 2020 2021 2022 2023

BNP* 2,3 1,3 –4,1 3,3 3,6 3,3

Sysselsättning, timmar* 1,8 –0,3 –3,3 1,8 1,2 1,2

Relativ arbetslöshet, % 6,3 6,8 8,9 8,9 8,3 7,6

*Kalenderkorrigerat.

Sveriges kommuner och regioner bedömer att konjunkturåterhämtningen börjar redan i höst, med en stark rekyl för 

antalet arbetade timmar. Tillsammans med den kraftiga inbromsningen 2019–2020 blir dock den ackumulerade 

effekten att skatteunderlagets nivå år 2023 landar ett par procentenheter lägre än den prognos som lämnades i 

februari.

Skatteprognos
Nedan presenteras skatteintäktsprognosen för år 2021-2024 för Strömstads kommun. Prognosen utgår från SKR:s 

prognos med justerad bedömning av befolkningsutvecklingen där prognosen bygger på 13 218 invånare 2021 och 

en ökning med 0,5 procent eller 65 invånare varje efterföljande år. 



5

I och med införandet att ett nytt system för kommunalekonomisk utjämning ökade Strömstads kommuns 

skatteintäkter från och med år 2020. Under den första delen av år 2020 har ett antal beslut fattats för att stärka 

kommunernas ekonomi. Till följd av coronapandemin sjönk de prognostiserade skatteintäkterna för år 2020 men 

regeringen har gått in med ett antal åtgärder för att kompensera kommunerna för intäktsbortfallet. 

För är 2021 har SKRs prognos för skatteintäkter justerats ner med drygt 1 procent mot prognosen i februari. 

2020 2021 2022 2023 2024
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Ekonomiska konsekvenser för Strömstad av pandemin åren 2020 och 2021
För Strömstad innebär pandemin konsekvenser i form av: 

 Realt minskande skatteunderlag (SKR anslår 1,5% för landet)
 Minskade intäkter inom kultur och idrott
 Omställningskostnader inom vård och skola
 Värdeminskning i finansiella tillgångar
 Förlorade intäkter hamn, arrenden och hyror

Vi vet att näringslivet i Strömstad påverkas oerhört mycket av den stängda gränsen till Norge så vi får en högre 

procentuell ökning i ledighet i gruppen yrkesaktiva än landet i övrigt. Det kan på längre sikt påverka kommunens 

utbetalningar av försörjningsstöd och andra sociala kostnader.

Befolkningsutveckling
Strömstad har under flera år haft en mycket positiv befolkningstillväxt. Under år 2018 och 2019 har det dock skett 

ett trendbrott i befolkningsökningen, både för Västra götalandsregionen (VGR) som helhet och så även för 

Strömstads kommun. Den senaste prognosen som presenterades av VGR juli 2019 prognosticerade 14 200 invånare 

i Strömstads kommun år 2030. Befolkningsutvecklingen påverkar i förlängningen hur Strömstads kommuns 

skatteintäkter utvecklas, varför denna behöver följas noga. Nedan presenteras senaste tillgängliga 

befolkningsprognos.
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Enligt befolkningsprognosen från Västra Götalandsregionen kommer antal barn inom förskola att minska under 

budget- och planperioden. Elevantalet inom grundskola kommer att öka och mest markant bland 

högstadieeleverna. Elever i gymnasieåldern kommer att vara stabil år 2021 och 2022 för att öka något år 2023 och 

2024. 

 Antalet invånare mellan 65-74 kommer att minska under budget- och planperioden. En större ökning kan vi se när 

det gäller invånare mellan 75 och 84 år. Invånare över 85 ökar marginellt under planperioden. 

Priskompensation och internräntor
Nämnderna kompenseras enligt förslag till preliminära driftramar fullt ut för löneökningar 2021 som budgeteras 

centralt, samt avskrivningar och ränta. Efter vad som är känt idag beräknas ingen höjning av PO-pålägget för 2021. I 

budget 2021 kommer nämnderna även att kompenseras för övriga prisökningar med 1 procent. Internräntan 

justeras från år 2021 och framåt till att vara en enhetlig internränta för kommunen på 1 procent. 

Arvoden till förtroendevalda 2,8 %
Priskompensation övriga externa kostnader 1,0 %
Priskompensation hyror 2,0 %
Internränta 1,0 % 

PRELIMINÄR DRIFTSBUDGETRAM
Nedan presenteras förslag till preliminära driftsbudgetramar för år 2021. För varje nämnd har arvoden, hyror och 

övriga kostnader räknats upp enligt index. En omdisponering av budget görs för införande av kommuncenter där 

belopp motsvarande en tjänst flyttas från varje nämnd till kommunstyrelsen. En omdisponering görs även för 

tekniska nämnden för färjeintäkter, som istället budgeteras på kommunen centralt. En justering görs för 

kommunstyrelsen om 2 mnkr vilket avser aktieägartillskott till AB Strömstads Badanstalt samt drifttillskott till 

1 Källa Västra Götaland Befolkningsprognos 2019-2030 kommuner med basår 2018 
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Nordby Supermarket hallen. I kolumnen övriga justeringar för finansförvaltningen ingår lönerevision för år 2021 

samt ökade kostnader för pensionsutbetalningar samt pensionsavsättning. Kommunstyrelsen fick även i budget 

2020 ett budgettillskott om 1 mnkr per år för åren 2020, 2021 och 2022 för kompetenshöjande insatser som riktar 

sig till samtliga förvaltningar.

Barn- och utbildningsnämnden har ett ökat antal elever år 2021 i jämförelse med år 2020 och tillförs därför 2 mnkr. 

Även socialnämnden tillförs budgetmedel för ökade kostnader för försörjningsstöd om 0,5 mnkr.

Kommunstyrelsen föreslås få en utökad ram för äskanden på totalt 3 300 tkr som innefattar fritidsgårdsverksamhet, 

ökat friskvårdsbidrag, företagshälsovård, näringslivsutveckling och lokalförsörjning. Samtliga av äskandena avser 

satsningar som kommer hela kommunen till godo.

Socialnämnden föreslås få en utökad ram för äskanden på totalt 2 100 tkr som innefattar lokaler AME, utökad 

bemanning i form av LSS-handläggare, daglig verksamhet och Opalen samt utökade medel för digitalisering. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås få en utökad ram för äskanden för utökad ekonomtjänst och särvux. 

Tekniska nämnden föreslås få en utökad ram för äskanden avseende ökad hyra i samband med flytt av TP och ökat 

behov av att öppna upp och underhålla kommunens tätortsnära skog. 

Miljö- och byggnämnden föreslås få en utökad ram för äskanden avseende utveckling av e-tjänster. 

Till utvecklingsmedel avsätts 800 tkr till e-arkiv och utökade medel för att komma tillrätta med tillsynsskulden inom 

miljö- och byggnämndens ansvarsområde. 

(tkr)

Budget 2020 
exkl. kapital- 

kostnader

Uppräkning 
arvoden, 

hyror, övriga 
kostnader

Om-
disponeringar

Övriga 
justeringar

Tillfälliga 
satsningar

Volym-
ökningar

Förslag 
äskande

Preliminär 
ram 2021 

exkl kapital-
kostnader

Kommunstyrelsen -68 160 -675 -2 200 -2 000 -1 000  -3 300 -77 335
Socialnämnden -254 729 -1 371 550   -500 -2 100 -258 150
Barn- och 
utbildningsnämnden -352 346 -1 808 550   -2 079 -800 -356 483
Tekn. nämnden 
skattefinans. vsh 1 999 -369 -23 050    -900 -22 320
Miljö- och 
byggnämnden -29 502 -192 550    -600 -29 744
Finansförvaltning -35 964  23 600 -19 429    -31 793
Summa: -738 702 -4 415 0 -21 429 -1 000 -2 579 -7 700 -775 825
         
Utvecklingsmedel        -800
Taxekollektivet        29 765
Avskrivningar och 
ränta        -53 324
Prognos skatteintäkter 
inkl. finansnetto        830 415
         
Budgeterat resultat        30 231
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PRELIMINÄR INVESTERINGSBUDGET
Strömstad kommun har de senaste åren haft höga investeringsnivåer i förhållande till kommunen storlek. För att 

klara av att investera utan lånefinansiering krävs goda resultat. Ju högre investeringssumman är desto högre 

behöver resultatet vara för att inte minska vår finansiella styrka för mycket. Nyckeltalet självfinansieringsgrad 

beskriver hur stor andel av årets investeringar som vi kan finansiera med egna medel. Ett värde på minst 100 

innebär att kommunen inte behöver ta upp lån, vilket stärker det långsiktiga finansiella handlingsutrymmet. Den 

genomsnittliga självfinansieringsgraden över de senaste fyra åren uppgick till 54 procent. 

Finansieringen av investeringar påverkar även kommunens kassaflöde och kostnader och bidrar till att 

kostnadsnivån behöver ses över i hela kommunkoncernen. Framtida investeringar kommer att delvis behöva 

lånefinansieras. Utrymmet för fortsatt lånefinansiering är dock begränsat, bland annat då Strömstads kommun har 

en hög låneskuld. Det är en långsiktig utmaning att minska belåningsgraden för att begränsa sårbarheten inför 

framtida räntehöjningar.

(Tkr) 2021 2022 2023 2024
Gator, vägar och parkering 2 800 2 600 1 700 1 700
Fordon 300 1 000 300 0
Hamnverksamheten 19 600 4 100 4 100 4 100
Vatten och avloppsverksamheten 62 000 54 000 53 000 100 000
Avfallsverksamheten 2 000 12 900 3 900 5 100
SOC 2 900 2 200 4 700 1 000
BUN 4 200 3 160 3 160 3 810
MBN 5 200 2 800 2 075 2 075
KS 4800 2700 1200 1600
Exploatering 15 800 39 000 42 600 32 000
Totalt Kommunen 121 621 126 482 118 758 153 409
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BILAGA 1
Utvecklingsprojekt

Under budgetåren 2021 och 2022 kommer en punktinsats att genomföras där kommunens förvaltningar kan ansöka 

om medel för utvecklingsprojekt. Ansökan kan göras inom följande fyra områden.

Kommungemensamma satsningar inom de strategiska 
utvecklingsperspektiven:

1. Arbetsgivaren
2. Servicegivare
3. Platsutveckling

4. Kvalitativa brister för att klara leveranskrav

Ansökan om medel ska avse utvecklingsprojekt som är begränsade i tid. Utvecklingsmedlen kan beviljas för ett eller 

två år. När projektet övergår till drift ska eventuell kostnad rymmas inom nämndens tilldelade ram. 

Budgetberedningen prioriterar och beslutar om vilka utvecklingsprojekt som ska beviljas medel. Prioriteringen 

kommer att göras utifrån de etappmål som antas av kommunfullmäktige i och med beslut om preliminära ramar 

den 16 juni 2020. 

Ansökan om medel för utvecklingsprojekt ska innehålla:

- Vilket av de fyra utvecklingsområdena nämnden ansöker inom
- Bakgrund och syfte med projektet
- Kvalitativ konsekvens (hur kommer projektet att leda till ökad kvalité)
- Ekonomisk konsekvens (medel nämnden ansöker om med bakomliggande kalkyl, samt vilka ekonomiska 

konsekvenser som projektet kommer att leda till på längre sikt)
- Annan särskild större konsekvens
- Vilken effekt kommer att nås och när

Mallar kommer att tas fram för ansökan och tillhandahålls av ekonomiavdelningen. 

Ansökan ska lämnas in i samband med nämndens budgetskrivelse den 30:e september och beslut om att bevilja 

medel kommer att tas i samband med att kommunstyrelsens arbetsutskott bereder budget 2021.
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BILAGA 2
Tidplan fortsatt budgetprocess

(På grund av det nu rådande läget vill vi göra er uppmärksamma på att förändringar i tidplanen kan behöva göras 

med kort varsel)

25 mars – Budgetberedningen beslutar om planeringsförutsättningar

27 och 28 april – Budgetdialog med nämnder och ägardialog med kommunala bolag

På budgetdialogen ska samtliga nämnder och bolag presentera hur förvaltningen med tilldelad budgetram kommer 
att arbeta för att uppnå kommunfullmäktiges beslutade mål. 

Mallar för presentation tillhandahålls av ekonomiavdelningen. 

23 april – Information kommunfullmäktige etappmål för 2021 och 2022

16 juni  – Kommunfullmäktige beslutar om nämndernas preliminära drifts- och investeringsramar och etappmål för 

2021 och 2022

30 september – Sista dag för nämnder och bolagsstyrelser att skicka in politiskt behandlade budgetskrivelser till 

kommunstyrelsens diarie. Samt ansökningar om medel för utvecklingsprojekt och medel för att åtgärda 

kvalitetsbrister.

Bolag och nämnder ska via diariet inkomma med politiskt behandlade budgetskrivelser senast 30:e september. 
Dessa ska följa anvisningarna och innehålla förslag till uppdaterade nämndmål kopplade till kommunfullmäktiges 
etappmål, översiktlig verksamhetsplan, fördelning av driftbudget samt underlag till investeringsbudget och 
exploateringsplan i förekommande fall. I investeringsbudgeten skall varje enskild investering specificeras med 
förväntat utfall under år 2021. Mallar till budgetskrivelserna tillhandahålls av ekonomiavdelningen. 

21 oktober – Beslut om Mål och budget 2021 och plan 2022-2024 i kommunstyrelsens arbetsutskott

4 november – Beslut om Mål och budget 2021 och plan 2022-2024 i kommunstyrelsen

26 november - Beslut om Mål och budget 2021 och plan 2022-2024 i kommunfullmäktige



Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Kent Hansson 
från Kerstin Karlsson (L) 
 

I augusti 2016 presenterades för barn- och utbildningsnämnden en omfattande 

utredning gällande måltidsförsörjning inom förskola, skola och äldreomsorg.  

Utredarens uppdrag var att utifrån ett brukarperspektiv visa på olika alternativ; 

alltifrån många tillagningskök, till att öppna tidigare tillagningskök, till att bygga 

ett nytt centralkök eller göra direktinköp av färdig mat från lokala eller 

regionala distributörer. Utredningen skulle visa på konsekvenser av olika 

modeller, omfattande bland annat näringsinnehåll, brukarupplevelse och en 

preliminär kostnadsberäkning. 

Syftet var finna en organisation som skulle förbättra och säkra 

måltidsförsörjningen i kommunen samt tillgodose alla de krav gällande kvalitet, 

näringsinnehåll, säkerhet, miljö med mera som rätteligen kan och måste ställas. 

Bakgrunden till utredningen var att de tre tillagningsköken, Strömstierna, 

sjukhuset och Beatebergsgården var gamla och slitna. Måltiderna levererades 

varma och tiderna för varmhållning översteg Livsmedelsverkets 

rekommendationer. 

Strömstiernaskolans kök hade redan då nått taket kapacitetsmässigt (1500 

portioner) och bedömdes som slitet, trångt och tungarbetat. Det var trångt vad 

gällde förvaringsutrymmen, kylar och frysar. Varumottagningen var 

svårarbetad och belägen vid sopcontainer och stadstrafik. Från 

varumottagningen skedde dessutom alla utleveranser vilket inte var att 

rekommendera ur trafiksäkerhetssynpunkt.  

SITUATIONEN ÄR PRECIS LIKADAN IDAG, TRE OCH ETT HALVT ÅR SENARE! 

Beträffande sjukhusköket konstaterades att köket höll en standard från 1985 

vad gällde utrustning, förråd, kylar och frysar. För fortsatt produktion behövdes 

en ny kylanläggning samt ett par större kokgrytor. Enligt uppgift klarade 

befintlig elanläggning inte av denna utökning. 

Sjukhusköket har också utsatts för angrepp av svartmögel. 

 

I december 2016 presenterade utredaren ett samlat beslutsunderlag som 

innehöll två konkreta förslag; det ena ett förslag om ett multikök och det andra 

ett förslag om fler tillagningskök. I tabellform presenterades beräkningar och 



underlag för båda alternativen och dessa jämfördes med rådande organisation. 

Kapaciteten beräknades också  

Kostnaden för renovering, om- och tillbyggnad för de båda alternativen 

beräknades till 29,8 miljoner kr (multikök) respektive 36,7 miljoner kr (fler 

tillagningskök).  

Utredningen utgick ifrån att multiköket skulle tillaga 3 500 portioner. 

Alternativet fler tillagningskök skulle kunna ge 3 402 portioner. Idag lagas drygt 

3 000 portioner i de tre tillagningsköken vilket anges vara det absoluta taket, 

det vill säga den maximala kapaciteten är nådd. 

Ett köks kapacitet är inte samma sak som antalet tillagade portioner. Givetvis 

lagas inte fler portioner än vad som går åt. Utredaren beräknade att 

kapaciteten skulle behöva utökas till 4 500 – 5 000 inom 10 – 25 år.  

Intressant att notera ur miljösynpunkt är att distributionen med dagens 

organisation kräver 83 mil transporter per vecka. Med ett multikök minskar 

transporterna till 21 mil per vecka och med flera tillagningskök till 36 mil per 

vecka.  

ALTERNATIVET FLER TILLAGNINGSKÖK FINNS ALLTSÅ MED REDAN I 

UTREDNINGEN FRÅN 2016. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 mars 2018 att ge Strömstadslokaler i 

uppdrag att projektera och bygga ett multifunktionellt kök i fastigheten 

Mekanikern inom angiven kalkyl. 

IDAG – TVÅ ÅR SENARE HAR INGENTING HÄNT! 

Personalen sliter fortfarande i tungarbetade och icke ändamålsenliga lokaler. 

Kraven på ökad säkerhet, höjd kvalitet och bättre näringsvärden är fortfarande 

lika aktuella. 

 

Det har nu kommit till min kännedom att AB Strömstadslokaler överprövat 

både barn- och utbildningsnämndens och kommunfullmäktiges beslut från 

2018. Hur är detta möjligt? Det är väl i köksorganisationen som behovet av 

antal portioner kan beräknas? Vilken kunskap har AB Strömstadslokaler om 

detta? Samtidigt ställs krav på nya utredningar från olika håll.  



Med min interpellation vill jag ha ett tydligt svar på hur en kvalitativ 

måltidsförsörjning sett ur perspektiv som näringsvärde, säkerhet och miljö ska 

garanteras Strömstads barn, skolelever och äldre. 

• Har kommunstyrelsens ordförande för avsikt att bidra till att 

fullmäktigebeslutet från mars 2018 verkställs? 

• När kan det beslutade multifunktionella köket stå klart? 

• Om beslutet från mars 2018 inhiberas när kan då ett nytt beslut tas? 

• Är kommunstyrelsens ordförande beredd att ta det fulla ansvaret när 

nuvarande köksorganisation inte längre förmår uppfylla kraven på 

kvalitativ och näringsriktig mat? 

• Är kommunstyrelsens ordförande beredd att ta det fulla ansvaret när 

säkerheten gällande specialkost inte längre kan upprätthållas? 

 

Strömstad 9 mars 2019 

 

Kerstin Karlsson (L) 

Ledamot i kommunfullmäktige 
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KS § 106 Pilen 5 (sjukhusfastigheten)

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att acceptera Västra Götalandsregionens bud och förvärva Sjukhusfastigheten 
Pilen 5.

Reservationer och särskilda uttalanden
Lars Tysklind (L), Åsa Torstensson (C), Bengt Bivrin (MP), Marie Edvinsson 
Kristiansen (M) och Jörgen Molin (M) reserverar sig för beslutet om återremiss, se 
bilaga.

Lars Tysklind (L), Åsa Torstensson (C), Bengt Bivrin (MP), Marie Edvinsson 
Kristiansen (M) och Jörgen Molin (M) deltar inte i beslutet att acceptera Västra 
Götalandsregionens bud och förvärva Sjukhusfastigheten Pilen 5.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande har per 2020-05-14 gett Kommundirektören i 
uppdrag att upprätta en tjänsteskrivelse.

Strömstads kommun inkom 2019-06-27 med en framställan till Västra 
Götalandsregionen om att påbörja en dialog avseende ett eventuellt övertagande 
av sjukhusfastigheten Pilen 5 i Strömstads kommun.

En viljeförklaring upprättades av parterna Strömstads kommun och Västra 
Götalandsregionens fastighetsbolag Västfastigheter per 2019-10-01 där parterna 
kom överens om att gemensamt arbeta för att ta fram förutsättningar för en 
överlåtelse av fastigheten Pilen 5 till Strömstads kommun. Ett övertagande avser 
en försäljning av fastigheten från Västra Götalandsregionen till kommunen.

En extern värderingsrapport är framtagen och en teknisk besiktning har 
genomförts.

Västfastigheter har per 2020-05-11 upprättat en tjänsteskrivelse där dess 
Fastighetsnämnd föreslår Regionstyrelsen att besluta föreslå Regionfullmäktige 
att avyttra Pilen 5 till Strömstads kommun för ett belopp om femtiofem (55) 
miljoner kronor.

Beslutsunderlag
Teknisk besiktningsrapport
Värdeutlåtande
Tjänsteskrivelse 2020-05-18 av kommundirektören Mats Brocker
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-05-20 § 153



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (4)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-05-27

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att acceptera Västra Götalandsregionens bud och förvärva Sjukhusfastigheten 
Pilen 5.

Förslag till beslut under sammanträdet
Mats Granberg (S), Marielle Alvdal (FI), Rose-Marie Fagerberg (KD), Leif Andersson 
(S) och Mattias Gustafsson (SD), yrkar bifall till förslaget.

Lars Tysklind (L), med instämmande från Åsa Torstensson (C), Bengt Bivrin (MP), 
Marie Edvinsson Kristiansen (M), yrkar på återremiss för att få ett bredare 
beslutsunderlag.

Ajournering
Mötet ajourneras mellan 19.35-19.45

Beslutsgång
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner 
att ärendet ska avgöras idag.

Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för att ärendet ska 
avgöras idag och nej-röst för återremittering.

Omröstningsresultat
Med 6 ja-röster för att ärendet ska avgöras idag mot 5 nej-röster för återremiss 
beslutar kommunstyrelsen att ärendet ska avgöras idag.

Ledamot Parti Ja Nej

Mats Granberg S Ja  

Leif Andersson S Ja  

Rose-Marie Fagerberg KD Ja  

Marielle Alvdal FI Ja  

Mattias Gustafsson SD Ja  

Lars Tysklind L  Nej

Jörgen Molin M  Nej

Marie Edvinsson Kristiansen M  Nej

Åsa Torstensson C  Nej

Bengt Bivrin MP  Nej

Kent Hansson S Ja  

Summa 6 5



PROTOKOLLSUTDRAG 3 (4)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-05-27

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifall eller avslår förslaget och finner 
att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Beslutet skickas till
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 4 (4)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-05-27

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

Bilaga



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (3)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-05-20

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2019-0469

KSau § 153 Pilen 5 (sjukhusfastigheten)

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att acceptera Västra Götalandsregionens bud och förvärva Sjukhusfastigheten 
Pilen 5.

Reservationer och särskilda uttalanden
Lars Tysklind (L) och Åsa Torstensson (C) reserverar sig mot beslutet, se bilaga.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande har per 2020-05 -14 gett Kommundirektören i 
uppdrag att upprätta en tjänsteskrivelse.

Strömstads kommun inkom 2019-06-27 med en framställan till Västra 
Götalandsregionen om att påbörja en dialog avseende ett eventuellt övertagande 
av sjukhusfastigheten Pilen 5 i Strömstads kommun.

En viljeförklaring upprättades av parterna Strömstads kommun och Västra 
Götalandsregionens fastighetsbolag Västfastigheter per 2019-10-01 där parterna 
kom överens om att gemensamt arbeta för att ta fram förutsättningar för en 
överlåtelse av fastigheten Pilen 5 till Strömstads kommun. Ett övertagande avser 
en försäljning av fastigheten från Västra Götalandsregionen till kommunen.

En extern värderingsrapport är framtagen och en teknisk besiktning har 
genomförts.

Västfastigheter har per 2020-05-11 upprättat en tjänsteskrivelse där dess 
Fastighetsnämnd föreslår Regionstyrelsen att besluta föreslå Regionfullmäktige 
att avyttra Pilen 5 till Strömstads kommun för ett belopp om femtiofem (55) 
miljoner kronor.

Beslutsunderlag
Teknisk besiktningsrapport
Värdeutlåtande
Tjänsteskrivelse 2020-05-18 av kommundirektören Mats Brocker

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att acceptera Västra Götalandsregionens bud och förvärva Sjukhusfastigheten 
Pilen 5.

Förslag till beslut under sammanträdet
Mats Granberg (S) yrkar bifall till förslaget.

Lars Tysklind (L) och Åsa Torstensson (C) yrkar avslag på förslaget.



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (3)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-05-20

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

Ajournering
Mötet ajourneras mellan kl 11.20 - 11.25.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifall eller avslår förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller förslaget.

Beslutet skickas till
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 3 (3)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-05-20

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

Bilaga

KSAU 2020-05-20

Reservation angående förvärv av Pilen 5 

Undertecknade yrkar avslag på förslaget att Strömstads kommun förvärvar 
fastigheten

Pilen 5.

-Förhandling har skett i en liten krets utan insyn. 

-Det saknas skäl att avgöra fråga på detta skyndsamma sätt.

-Det saknas underlag för vad byggnaden ska användas till. Utgångspunkten måste 
alltid vara verksamhetens behov.

-Fastigheten är idag till 40% outhyrd. Det saknas underlag om investeringsbehov 
för att få dessa lokaler till marknadsmässig standard.

-Fastigheten har enligt besiktning och Västfastigheter stort underhållsbehov och 
det saknas underlag om framtida driftskostnader.

-Generellt ifrågasätter vi om det är rätt att kommunen belastar koncernens 
skuldsättning utan att ha svar på behovet av fastigheten.

Lars Tysklind(L)     Åsa Torstensson(C)



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2020-05-18 Ärende: KS/2019-0469
KS - Administrativ avdelning

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Kommunstyrelsen

Pilen 5 - Dialog med Västra Götalandsregionen om 
övertagande av Strömstads sjukhus

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att acceptera Västra 
Götalandsregionens bud och förvärva Sjukhusfastigheten Pilen 5.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande har per 2020-05 -14 gett Kommundirektören i 
uppdrag att upprätta en tjänsteskrivelse, läs detta dokument. 

Strömstads kommun inkom 2019-06-27 med en framställan till Västra 
Götalandsregionen om att påbörja  en dialog avseende ett eventuellt övertagande 
av sjukhusfastigheten Pilen 5 i Strömstads kommun

En viljeförklaring upprättades av parterna Strömstads kommun och Västra 
Götalandsregionens fastighetsbolag Västfastigheter per 2019-10-01 där parterna 
kom överens om att gemensamt arbeta för att ta fram förutsättningar för en 
överlåtelse av fastigheten Pilen 5 till Strömstads kommun. Ett övertagande avser 
en försäljning av fastigheten från Västra Götalandsregionen till kommunen.

En extern värderingsrapport är framtagen och en teknisk besiktning har 
genomförts. 

Västfastigheter har per 2020-05-11 upprättat en tjänsteskrivelse där dess 
Fastighetsnämnd föreslår Regionstyrelsen att besluta föreslå Regionfullmäktige 
att avyttra Pilen 5 till Strömstads kommun för ett belopp om femtiofem (55) 
miljoner kronor.
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2020-05-18 Ärende: KS/2019-0469

Beslutsunderlag
Teknisk besiktningsrapport 
Värdeutlåtande 

Mats Brocker
kommundirektör
0526-190 10
mats.brocker@stromstad.se

 
 
 
 

Beslutet skickas till
Klicka eller tryck här för att ange text.



 

 

 

 

 

 

 

Västra Klevgatan 4, 452 30 Strömstad 
Telefon: 0526 - 494 00 
Fax: 0526- 

E-post:  
Webb: www.stromstadslokaler.se 
Org nr: 

Strömstadslokaler är ett kommunalt bolag som 
arbetar för att platsen Strömstad ska bli ännu 

bättre att bo och leva på. Vi utvecklar Strömstad! 

 

Datum  2020-03-13 
Sida 1 (12) 

Statusbesiktning Pilen 5, Strömstads lasarett 
 
1. Inledning och bakgrund 
2. Genomförande av granskning/besiktning 
3. Kortfattad översiktlig beskrivning av fastigheten och dess skick 
4. Sammanställning av konstaterade ”större – viktigare” brister som kräver 

åtgärd på kort sikt 
5. Driftsförutsättningar 
6. Numrering av byggnadsdelar 
7. Lediga lokalers utbredning placering 
8. Foto 
9. Bilagor 
10. Underlag/källa 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

   
   

 
 

Datum 2020-03-13 
Sida 2 (12) 

1. Inledning och bakgrund 

AB Strömstadslokaler har av Strömstads kommun fått uppdraget att 
granska/besiktiga fastigheten inför ett eventuellt förvärv av fastigheten. 

Fastigheten ägs idag av Västra Götalandsregionen och förvaltas av Västfastigheter. 

Fastigheten är uppdelad i 6-7 huskroppar och indelad i 17 byggdelar och totalt 7 plan, 
byggnaden är uppförd i etapper mellan 1936 och 1991.  

Totalt bebyggd och uppvärmd yta (Atemp1) är 15 862 m2,  

Totalt uthyrningsbar yta enligt hyresgästspecifikation2 är 12 166 m2 

Uthyrd yta är 7 260 m2 

 

2. Genomförande av granskning/besiktning 

Undersökningen har skett i tre steg: 

1. Installationstekniker från Strömstadslokaler samt undertecknad har granskat 
överlämnad dokumentation3 och översiktligt gått igenom byggnaderna, bilaga 
bifogas4 I samband med detta har takytor fotograferats med drönare5. 
 

2. Tre externa konsulter har granskat överlämnad dokumentation samt utfört en 
visuell statusbesiktning av fastigheten, i vissa fall även utrett någon/några frågor 
efter besiktningen, besiktningsmännen är: 
Kenneth Larsson KL-Projektteknik, BYGG, utlåtande bifogas6 
Thomas Johansson T2 installationskonsult, VS & VE, utlåtande bifogas7 
Lars Andersson AFRY, ÅF Infrastructure AB, EL & LARM ETC utlåtande bifogas8 
 

3. Strömstads Räddningstjänst genom brandsyn, yttrande bifogas9 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

   
   

 
 

Datum 2020-03-13 
Sida 3 (12) 

3. Kortfattad översiktlig beskrivning av fastigheten och dess skick 

Mark: 

- Sättningar på många av plattytorna runt fastigheten och på innergårdarna, behöver 
justeras 

- Sättning kring dag-/spillvattenbrunn vid entré till matsalen 
- Granitstenmur längs Uddegatan på väg att ramla ut i gatan, behöver sättas om 

Tak: 

- Taket består dels av plåt och dels av tegelpannor, byggnadsdel 1-10 samt 13 som 
har plåttak bedöms vara i gott skick, delarna 12, 14-17 med tegeltak är i dåligt skick.  

- Plåtinklädd hisstopp på del 15-16 i mycket dåligt skick 

Fasader: 

- Fasader består av tegel, betongtegel samt putsade ytor, äldre tegelytor är i behov av 
omfogning, byte av tegelbalkar över fönster och dörrar samt hydrofobering. 

- Fönster, till största delen i ok skick, ett mindre antal äldre fönster i del 15-17 som över 
tid bör bytas samt ett vattenskadat i del 10 

- Dörrar och portar är till största delen i ok skick, behov av byte av några ståldörrar 
samt en port 

Invändigt:  

- uthyrda delar av fastigheten är generellt sett i bra skick.  
- De outhyrda delarna är slitna och i många fall med delvis demonterad utrustning. För 

att kunna hyra ut krävs förutom byte av samtliga ytskikt, även större åtgärder av 
ventilations- och elanläggningen. 

- Det finns tre stycken skyddsrum i drift i fastigheten, enligt uppgift finns all utrustning i 
lokalerna. 

- Vid besiktningen framkom klagomål på bristande värme i byggnadsdel 16-17, här 
kunde konstateras att ytterväggen i några av dessa rum var klart kallare än övriga 

- Kraftig ”källarlukt” i korridor mot träverkstad 
- Fuktskador på vägg/i tak utanför träverkstad, del 15 
- Fuktskador på vägg/i tak i utrymmet vänster om träverkstad, del 15 
- Fuktskador i taket utanför hiss i del 15, (troligen läckage från taket) här har enligt 

uppgift diskuterats åtgärd under 2020 
- Fuktskador i tak och väggar i övre delen av trapphus i del 14, plan 7, 6, 5 (troligen 

läckage från taket) 



 

 

 

 
 
 
 

   
   

 
 

Datum 2020-03-13 
Sida 4 (12) 

Värme - vatten: 

- Fastighetens huvudsakliga uppvärmning sker via värmeväxling (11 pumpar) av 
sjövatten samt 2 st. större oljepannor som spets. 

- Av de 11 värmepumparna är det 2 st som havererat/står still. Enligt driftsavdelningen 
finns det behov/planer på att byta 5 pumpar under 2020 och resterande under 2021. 

- Enligt uppgift injusterades och byttes det termostat på ca 60 % av fastighetens 
radiatorer under 2018.  

- Det finns ett uttalat behov av att byta 3 st stora bufferttankar till värmen, tankarna 
ligger på plats i källaren, oklart när byte sker. 

- Oljetank till värmepannor är på 30 m3, besiktigad 2017 enligt skylt, oklar status/behov 
av ombesiktning. 

- Sjövattenintag i källaren, backspolning skall ske minst en gång per månad, det finns 
larm för driftsstopp. 

- Sjövattenintagets växlare och automation är enligt uppgift bytt för ca två år sedan 
- Enligt uppgift förekommer problem med igen isning av anläggningen vintertid  
- Avloppsstammar, i samband med byggnation för Udden i del 10-11 framkom mycket 

problem med sönderrostade stammar, dessa har enligt uppgift bytts. 
Enligt uppgift från västfastigheter skall nu mycket av avloppsstammarna vara filmade 
och det som var dåligt är antingen relinat, det saknas dock dokumentation på detta!  
 
I många wc-stolar i huset som inte nyttjas dagligen fanns det tomma vattenlås, trots 
att de var tomma fanns ingen avloppslukt! Är alla avlopp anslutna eller inte??  
 
I de lägre planen samt källare ses mycket rostiga och trasiga avloppsrör, oklart vad 
som används eller inte.  

- I fd kommunarkiv/fd obduktion kunde konstateras mycket stängda rörändar med 
vattentryck, risk för legionella! Problemet finns troligen på många fler ställen. 

- Fastigheten har tre separata anslutningspunkter till det kommunala nätet, dessa är 
kopplade så att hela huset kan försörjas från de olika anslutningspunkterna. 

Ventilation: 

- Många aggregat i fastigheten, samtliga aggregat är äldre och har behov av byte eller 
åtgärder 

- Enligt dokumentation bedöms inga anläggningar vara godkända idag, för samtliga har 
tiden för ny OVK passerats. 

- Minerga aggregatet i badhusdelen är diskuterad att byta 
- Ventilationen i operationssalarna körs ”för fullt” trots att där inte finns någon 

verksamhet,  
- Ventilationen i badhuset bedöms gå med övertryck, dvs trycker ut fukt i lokalen. 



 

 

 

 
 
 
 

   
   

 
 

Datum 2020-03-13 
Sida 5 (12) 

El: 

- Mycket äldre belysningsarmaturer med problem att få tag på reservdelar 
- All fasad- och stolpbelysning är enligt uppgift bytt till LED.  
- Fastigheten försörjs via egen högspänningsanläggning 
- Fastigheten har egen reservkraft i form av två stora diselgeneratorer från tidigt 90-tal. 

En 20 m3 oljetank för dessa aggregat, tank besiktigad 2017 enligt skylt, oklar 
status/behov av ombesiktning.  

- Utrymningsskyltar, äldre och utan batteribackup 

Styr: 

- Ny styrutrustning 2017-2018, dock mycket äldre enheter i reglercentraler  

Brandlarm: 

- Brandlarmet är gammalt och behöver bytas, det är enligt OR (orienteringsritningarna) 
427 rökdeckare och 554 värmedeckare i anläggningen, de senare är dessutom 
olämpliga för verksamheten i huset.  

Hissar: 

- Fastigheten har sex hissar, en av hissarna har missljud som enligt uppgift skall 
åtgärdas av Kone enligt deras driftsavtal. 

Badhuset: 

- Badhuset renoverades enligt uppgift för ca två år sedan, innefattande omfogning av 
skvalpränna, bassäng och närmast omgivande yta. 

- Vattenreningen byttes för ca två år sedan, utrustad med sandfilter  Vid byte av 
vattenreningsanläggning installerades även styrcentral för dito. 

- Manuell backspolning måndag, onsdag och fredag. 
- Bassängen ligger till stor del nedbyggd i marken, en långsida med skvalpränna synlig 

via kryputrymme, en gavel synlig i teknikrummet. Skvalprännorna visar tecken på 
gamla/pågående vattenläckage med saltsprängd armering. 

- Det tränger in en mindre mängd vatten vid rörgenomföringar från marken på utsidan 
av teknikrummet, inre delen. 
 
 
4. Sammanställning av konstaterade ”större – viktigare” brister som kräver 

åtgärd på kort sikt 
 

Byggnadsrelaterat 



 

 

 

 
 
 
 

   
   

 
 

Datum 2020-03-13 
Sida 6 (12) 

- Tegeltak på byggnadsdelarna 12, 14 – 17, pågående läckage 
- Läckage ner i korridorer/källare byggnadsdel 15 (trasig Platon matta på fasad mot 

söder)  
- Sättning i marken kring brunn vid entré på byggnadsdel 10/13 (ger invändig  

pågående fuktskada) 
- Kallras/kallt kontor byggnadsdel 17 mot öst 
- Byte/ändrat utförande på stor tegelbalk över balkong i bd 10 plan 6 
- Fuktskador – pågående läckage i fasad bd 10 plan 3 
- Laga tegelfogar, byte tegelbalkar, putslagningar etc samt hydrofobering av fasader, 

(behovet olika på olika delar av fasaderna) 
- Dörrar som inte har erforderlig avskiljande brandklass,  
- Dörrar som inte går i hållning (krav att dörrar skall klara stänga helt) 
- Dörrar som tar i golvet, dvs inte går att öppna fullt ut 
- En del utrymningsdörrar har felaktiga/ej godkända utrymningsbehör. 
- Framtagande av uppdaterad brandskyddsdokumentation 
- Balkong och fasad på byggnadsdel 14-15, mycket sprickor i både golv och väggar 

 
Installationsrelaterat 

- Byte av värmepumpar 
- Injustering – OVK med korrigering av brister på de aggregat/anläggningar som 

betjänar uthyrda byggnadsdelar 
- Äldre brandlarm och med fel typ av deckare ca 980 st, bör bytas omgående 
- Utrymningsskyltar saknar batteribackup, bör bytas omgående 
- Äldre högspännings- och lågspänningsanläggningar, behov av större översyn och 

utbyte då det pga ålder är svårt att få tag på reservdelar, plan för byte behöver tas 
fram  

- Äldre reservkraftsanläggning, läckage förekommer, behov av reservkraft och 
kondition på anläggningen behöver utredas, omfattning på åtgärd osäker 

- Samtliga tilluftsaggregat bör förses med rökdeckare kopplade till nytt brandlarm 
- El nischer bör förses med deckare 
- Övernattnings/jourrum bör förses med rökdeckare 

 

5. Driftsförutsättningar 
- En stor fastighet med ett omfattande underhållsbehov, dels stora kostnader initialt för 

att lösa de alvarligare bristerna men även kostsamt över tid 
- Många olika nivåer och byggnadsdelar, kostnadsdrivande vid skötsel och underhåll  



 

 

 

 
 
 
 

   
   

 
 

Datum 2020-03-13 
Sida 7 (12) 

- Behov av minst 1,75 till 2,0 tjänst på plats 
- Alla entrédörrar öppnar och stänger på klocka. 
- I princip ligger hela huset i ett låssystem 
- Tungjobbat då det saknas passersystem för skalskydd och/eller olika zoner 
- Sjövattenintag, driftskostnad/större översyn vart 3 år, ca 0,25 milj. /gång  
- Högspänningsanläggning och reservkraft, kräver särskild kompetens och dyrt 
- Driftskostnaden som angivets i kr/m2 bedöms vid jämförelse med AB 

Strömstadslokaler vara för låg!  
- Städning av fastigheten sköts antingen av respektive hyresgäst eller av ISS     

 enligt ramavtal mot regionen. 
- Totalt bebyggd och uppvärmd yta (Atemp1) är 15 862 m2,  
- Totalt uthyrningsbar yta enligt hyresgästspecifikation2 är 12 166 m2 
- Uthyrd yta är 7 260 m2, dvs ca 46% av totalt uppvärmd och ventilerad yta är uthyrd 
- Stor och omfattande byggnad, mycket tomma lokalytor att hyra ut 
- Ett omfattande arbete att flytta över fastighetsövervakningen från Västfastigheters till 

annat 
- De uthyrda delarna är väldigt spridda, kostsamt att behöva hålla värme o ventilation i 

delar som inte används 
  
6. Numrering av byggnadsdelar 

 
I dokumentet ovan hänvisas till olika byggnadsdelar, de ses nedan 

 



 

 

 

 
 
 
 

   
   

 
 

Datum 2020-03-13 
Sida 8 (12) 

 
 

7. Lediga lokalers utbredning placering 
 
Nedan visas plan för plan hur uthyrningssituationen ser ut, grönt markerar uthyrda 
lokaler. Plan ett överst. Plan tre och fyra har förhållandevis mycket mörka ytor i 
bakkant av byggnaderna, suterrängvåningar. På plan sju finns det teknikrum, ett 
outhyrt omklädningsrum samt en äldre outhyrd övernattningslägenhet. 
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8. Foto 
 
Det finns både välskötta och ändamålsenliga delar och mindre välskötta eller 
ändamålsenliga delar av fastigheten, drygt 200 foto ligger i egen bilaga 
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9. Bilagor 
4.Anteckningar Strömstadslokalers inledande syn 
5.Fotodokumentation från drönare 
6. Utlåtande från statusbesiktning bygg* 
7. Utlåtande från statusbesiktning rör 
8. Utlåtande från statusbesiktning luft 
9. Utlåtande från statusbesiktning el, larm och styr 
10. Fotosamling 
 

10. Underlag/källa 

1. Energideklaration 2019-10-04 
2. Hyresgästspecifikation från tidig version (2019-12-19) av värdeutlåtande 
3. Energideklaration 2019-10-04,  
    Revisionsbesikt. brandlarm 2018-04-09 & 2019-06-14,  
    Intyg revisionsbesiktning av el-anläggn. 2018-12-20 
      

 
 
 
Gary Lyckell 
Strömstadslokaler AB 
gary@stromstadslokaler.se 
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Strömstads Sjukhus 
 
BILAGA STB 1 – LUFT 
TILL UTLÅTANDE ÖVER STATUSBESIKTNING 

 
Rubriker med siffermarkering inom parentes ( ) hänför sig till ABT 06 7:14. 
 
 

Typ av besiktning (1) 

Statusbesiktning 
 

Besiktningens omfattning (2) 

Besiktningen omfattar okulär kontroll av luftbehandlingsinstallationer. 
 

Tid för besiktningen (3) 

2020-01-24  
 

Närvarande (5, 6) 

Bitr. besiktningsman: Thomas Johansson  
 
För fastighetsägaren: Bengt Turesson Västfastigheter 
 
Övriga närvarande: Gary Lyckell Strömstadslokaler 
 Kenth Hansson Strömstadslokaler 
 Bo Olausson Strömstadslokaler 
 Thomas ??????? Västfastigheter  
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Fel, bristfälligheter, anmärkningar och förhållanden (13–17, 23) 

 
DEL / RUM NR NOTERINGAR 

  DOKUMENTATION, PROVNINGAR MM. 

OVK 1.1. Luftbehandlingsaggregat LA20-TF Förbehandling/ ej i drift 
Luftbehandlingsaggregat LA21/22 Plan 3,4,5/ ej i drift 
Luftbehandlingsaggregat LA23-FF EG (ej godkänt)  
Luftbehandlingsaggregat LA24-FF Plan 3/ ej i drift  
Luftbehandlingsaggregat LA27-FF Godk. tom. 2020-01-27 
Luftbehandlingsaggregat LA31 EG (ej godkänt)  
Luftbehandlingsaggregat LA32 Godk. tom. 2020-01-27 
Luftbehandlingsaggregat LA33 EG (ej godkänt) 
Luftbehandlingsaggregat LA34 Godk. tom. 2020-01-27 
Luftbehandlingsaggregat LA41 Godk. 2020-01-10  
Luftbehandlingsaggregat LA42 Godk. 2020-01-10  
Luftbehandlingsaggregat LA51 Godk. tom. 2020-01-10 
Luftbehandlingsaggregat LA52 Godk. tom. 2020-01-10 
Luftbehandlingsaggregat LA53 Godk. tom. 2020-01-10 
Luftbehandlingsaggregat LA54 Godk. tom. 2020-01-10 
Luftbehandlingsaggregat LA55 Godk. tom. 2020-01-10 
Luftbehandlingsaggregat LA56 Godk. tom. 2020-01-10 
Luftbehandlingsaggregat LA57 Godk. tom. 2020-01-10 
Luftbehandlingsaggregat LA63 EG (ej godkänt)  
Luftbehandlingsaggregat LA62 EG (ej godkänt) 
Luftbehandlingsaggregat LA61 EG (ej godkänt) 
Frånluftsfläkt FF2   Godk. tom. 2020-01-10 
Frånluftsfläkt FF3   Godk. tom. 2020-01-10 
Frånluftsfläkt FF02   Godk. tom. 2020-01-10 
Frånluftsfläkt FF04   Godk. tom. 2020-01-10 
 

Kom. 

Ett antal aggregat har ej godkänd OVK-besiktning. Enligt de note-
ringar som finns i OVK-protokoll, så förkommer en hel del obalan-
ser mellan till- och frånluftsflöden, nedsmutsade don, delar av sy-
stemen som är stängda, och en del spjäll som har bristande funkt-
ion. 

Generellt borde OVK-besiktning utförts för samtliga system vid års-
skiftet, då de flesta har nästa besiktningsdatum 2020-01-10, vilket 
inte är utfört. 
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DEL / RUM NR NOTERINGAR 

Generellt 1.2. Luftbehandlingsaggregatens ålder varierar det äldsta är ifrån 1979 
och det yngsta ifrån 1995. 

Samtliga fläktar i luftbehandlingsaggregat är utrustade med rem-
drift, planremsdrift. 

Samtliga aggregat har passerat sin tekniska livslängd på ca. 20 År.  

LA52 1.3. Korrosionsskador, vid intagsdelar. 

LA54 1.4. Klimataggregat (1988) för bassängrum. Skall ersättas med nytt en-
ligt driftpersonalen.  

LA41 1.5. • Missljud i fläktmotor TF01-LA41. 

• Korrosionsskador i intagsdel. 

LA31 1.6. Hög tryckuppsättning för FF01, trots lågt luftflöde (bör utredas).  

LA21/22 1.7. • Missljud i frånluftsfläkt FF01. 

• Köldbärare från återvinningsbatteri kall, borde ge värme 
(bör utredas). 

LA33 1.8. Missljud i fläktmotor. 

LA62 1.9. Missljud i frekvensomformare för fläktmotor TF01. 

LA61 1.10. Aggregat för operation, ej i drift. 

Kök 1.11. Kökspersonalen upplever dålig funktion av osuppfångning för im-
kåpa i kök.  

Bassäng-
rum 

1.12. Tilluftsdon i bassängrum har försetts med filter i tilluftsdon för att fil-
trera bort partiklar som tillförs via ventilationssystemet (anledning 
bör utredas). 
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Sändlista (25) 

Detta dokument har 2020-02-02 per e-post sänts enligt nedan. 
 

Företag Namn Adress 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
2020-01-24 
 
 
 
Thomas Johansson 
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Strömstads Sjukhus 
 
BILAGA STB 1 – RÖR 
TILL UTLÅTANDE ÖVER STATUSBESIKTNING 

 
Rubriker med siffermarkering inom parentes ( ) hänför sig till ABT 06 7:14. 
 
 

Typ av besiktning (1) 

Statusbesiktning 
 

Besiktningens omfattning (2) 

Besiktningen omfattar okulär kontroll av röranläggning (ej gas). 
 

Tid för besiktningen (3) 

2020-01-24  
 

Närvarande (5, 6) 

Bitr. besiktningsman: Thomas Johansson  
 
För fastighetsägaren: Bengt Turesson Västfastigheter 
 
Övriga närvarande: Gary Lyckell Strömstadslokaler 
 Kenth Hansson Strömstadslokaler 
 Bo Olausson Strömstadslokaler 
 Thomas ??????? Västfastigheter  
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Fel, bristfälligheter, anmärkningar och förhållanden (13–17, 23) 

 
DEL / RUM NR NOTERINGAR 

  DOKUMENTATION, PROVNINGAR MM. 

Värmecen-
tral 

1.1. Byggnaden värms vi värmepumpar med sjövatten som energikälla, 
som spetsvärme nyttjas 2 st. oljepannor. 

Värmepumpar har tillverkningsår: 

4 st.  2005 

1 st. 2007 

6 st.  2004 

2 st. av värmepumparna var ej i drift, p.g.a. de var defekta. 

Den tekniska livslängden på värmepumpar är ca. 15 – 20 år. Äldre 
värmepumpar har i regel kortare tid, så en trolig längd på dessa är 
ca 15 år. För merparten av värmepumparna har den tekniska livs-
längden passerats.  

• Ackumulatortankar skall ersättas med nya. 

• Vätskeläckage i pump VP02-CP1A/B. 

Generellt 1.2. • Delvis äldre avstängningsventiler med läckage. 

• Delvis äldre brunnar i teknikutrymmen med korrosionsska-
dor. 

• Asbestsanering ej utförd på äldre isolerade rörledningar? 

Värmesy-
stem 

1.3. • Radiatorer delvis ersatta med nya. Befintliga radiatortermo-
stater är ersatta med nya. De flesta shuntgrupper är ersatta 
med nya. 

• I husdel 16 och 17 är det delvis svårt att erhålla önskad 
rumstemperatur. 

Spillvatten-
system 

1.4. Spillvattenstammar vid husdel 10 och 11 är relinade. Spillvattensy-
stem för husdel 14 och 15 (1938) är enligt uppgift rörfilmat, och be-
dömdes ej (av fastighetsägaren) vara i behov av åtgärd. 

Övriga husdelar ingen uppgift.   

Tappvatten 1.5. • VVC-funktion (lång väntetid varmvatten), delvis bristfällig. 

• En del ”blindändar” finns i husdel 16 och 17. 

 

Sändlista (25) 

Detta dokument har 2020-02-02 per e-post sänts enligt nedan. 
 

Företag Namn Adress 
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2020-01-24 
 
 
 
Thomas Johansson 
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Strömstads Sjukhus, Strömstad 
 

 
 
 
Statusbesiktning 2020-01-24  
 
KL Projektteknik AB 
Strandvägen 27A 
444 31 STENUNGSUND 
 
Tel: 0303-245045 
         070-5245055 
www.klprojektteknik.se 
klp@klprojektteknik.se 

 
/Kenneth Larsson 
av Rise Certifierad besiktningsman 

 
 
 
 

http://www.klprojektteknik.se/
mailto:klp@klprojektteknik.se
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Underlag och fakta 
Uppdragsgivare: Strömstads Lokaler AB 
  Gary Lykell  
 
Fastighetsbeteckning:   Strömstads sjukhus, Strömstad 
 
Fastighetens adress: Västra Hamngatan 10, 452 37 Strömstad 
 
Tid för besiktning: 2020-01-24 
 
Byggår:  Från 1935 i olika etapper 
 
Byggnadstyp: Sjukhus 
 
Antal byggnader: 17 st, se översiktsplan  
 
Lokalyta:  Ej känd 
 
Tomtareal:  Ej känd   
 
Uppvärmning: Se bilaga VVS 
 
Driftkostnader: Ej känd 
 
Vatten: Kommunalt vatten 
 
Avlopp: Kommunalt avlopp 
 
Planförutsättning: Ej kontrollerad 
 
Hyreskontrakt: 40% vakansgrad. 

Närhälsa Rehab 
Fotvård 
Äldreboende (kommunen) 
Vuxen psyk 
Yoga 
Praktiker tjänst 

 
Närvarande:  Gary Lykell  Strömstadslokaler AB 

Kenneth Larsson KL Projektteknik AB 
 
BM:  Kenneth Larsson, av Rise Certifierad besiktningsman 
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Byggnaden användningssätt: 
Byggnaden används idag till äldreboende, vårdcentral, kontor, mm 
 
 
Byggnadstekniska egenskaper: 
Byggnaderna bedöms vara utförda med ur underhålls synpunkt bra material. 
Grundläggning på berg. 
Betong konstruktioner, fasader i tegel, bandtäckta tak. 
Tak på byggnader 12, 14, 15, 16 och 17 är utfört med tegel som behöver bytas. 
 
 
Underhållsåtgärder: 
Underhållsplan upprättad av Västfastigheter. 
 
 
Installationer: 
Se VVS 
 
 
Markytor: 
Sättningar mot byggnader bör åtgärdas 
 
 
 
Byggnadsteknisk redovisning byggnadsvis: 
 
Byggnad 15 
Plan 2 
In läckage korridor utifrån 
Inläckage tak + ytterhörn 
 
Byggnad 17  
Plan 4  
Tillbyggnads del 
Trapphus klinker       
Bost del plastmatta, u-tak målning bra skick 
Svets skarvar matta åtgärdas 
 
Plan 5 
Arkiv klass utreds 
Balkong puts skador 
Golv riskkonstruktion balkong 
 
Plan 6 
Golv ojämnt trapphus-entré 
Invändigt renoverat 2019 
Delvis gamla fönster 
Kallras kontorsrum 1 st. hörnrum 
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Byggnad 16 
Plan 5 
Underhåll fönster erfordras 
Plastmatta, målning, u-tak 
 
Byggnad 15 
Plan 6 
Vårdrum 
Plastmatta, tapet, målning tak 
Underhåll krävs beträffande ytskikt 
 
Plan 7 
Bef kanaler utförda i asbest 
Asbets skivor på vind 
Luftare ej ansluten vind 
Fukt genomslag yttertak (tegel ej i läge) 
Vind ej isolerad 
Läckage tak fläktrum 
 
Plan 5 
Plastmatta, målning, u-tak 
Operation 
Underhåll krävs 
 
Byggnad 14 
Plan 6 
Plastmatta, målning, u-tak 
Sprickor balkong 
Tegel yttertak ur läge 
Putsskador fasad 
Behandlingsrum 
Plastmatta, tapet, målning tak 
 
Plan 5 
Operation 
Underhåll krävs 
Plastmatta, målning, u-tak 
 
Plan 4 
Praktikertjänst 
Plastmatta, målning, u-tak 
Sprickor terrasso golv 
Sprickor kakel-golv 
 
Plan 3 
Plastmatta, målning, u-tak 
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Byggnad 15 
Plan 4 
Plastmatta, målning,  u-tak     
 
Plan 3 
Gång till schakt 
Fuktgenomslag väggar 
Tätningar väggar ej kompletta 
 
Fotvård 
Plastmatta, målning, u-tak     
 
Bårhus 
Plastmatta, målning, målat tak     
 
Tvätt 
Klinker, målning, u-tak 
Underhåll krävs 
 
Byggnad 1 
Trapphus 
Klinker, tegel, u-tak      
 
Vakant 
Plastmatta, målning, u-tak, målat tak     
 
Plan 2 
Vakant 
Plastmatta, målning, u-tak, målat tak     
 
Plan 1 
Vakant 
Plastmatta, målning, u-tak, målat tak  
    
Byggnad 2 
Plan 3 
Röntgen 
Plastmatta, målning, u-tak, målning tak    
 
Plan 2 
Vakant 
Plastmatta, målning, måning tak, u-tak    
 
Plan 1 
Vakant 
Platmatta, målning, målning tak, u-tak           
 
Byggnad 3 
Plan 3 
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Vakant 
Plastmatta, målning, målning tak     
 
Plan 2 
Praktikertjänst 
Plastmatta, målning, u-tak      
 
Plan 1 
Psykavdelning 
Plastmatta, målning, u-tak, målning tak    
Sprickor skarvskruvar i tak 
                                                                                                                                   
Byggnad 13 
Storkök 
Klinker, kakel, u-tak, om fogning golv + mjukfogar 
 
Byggnad 12 
Plan 5 
Matsal 
Plastmatta, tapet, u-tak, fuktintrång vid dörr, fukt i tak 
 
Plan 4 
Omklädningsrum 
Plastplattor, målning, målning tak,  
ev. asbest i lim golvplattor 
Bom i yttervägg  
svacka i golv omkl. 41207,  
golvbrunn fel i rum 41208, utbyte ytskikt 
 
Plan 6 
Yogastudion 
Plastmatta, målning, målning tak, braskamin besiktigad (utreds) 
 
Byggnad 10 
Plan 7 
Vakant 
Plastmatta, målning, målning tak, byte ytskikt,  
Avloppsstam kontrolleras för wc, fukt i tak, fläktaggregat,  
Fukt vid fönster trapphus, byte fönster vilrum krävs 
 
Plan 6 
Äldreboende 
Plastmatta, målning, målning tak, u-tak, renorent 2016,  
Balkong tegelbalk i fasad byts 
 
Plan 5 
Vakant 
Linoleum, målning, u-tak,  
renovering balkong parti 
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BUP 
Linoleum, målning, u-tak 
 
Plan 4 
Vakant 
Plastmatta, målning, u-tak plåt, målning tak 
Spricka golv, balkongdörr 
Spricka vägg, balkongdörr 
Byte ytskikt 
Fuktgenomslag trapphus 1 
 
Byggnad 6 
Rehab 
Platta, målning, u-tak, målning tak 
Fukt i vägg personalrum 
 
Byggnad 10 
Plan 3 
Plastmatta, målning, u-tak, målning tak 
Byte ytskikt 
Fukt korridor 
Fukt i passage 
 
 
 
Utvändigt 
Byggnad 6-7-8 
Partier rostiga 
Armering loss btg pelare 
Mur frostsprängd 
Armering loss sockel 
 
Byggnad 9 
Tegelfogar ej kompletta 
Tegel loss hörn 
 
Byggnad 10 
Tegelbalkar byts 
Tegel frostspärrad 
Fogar loss btg element 
Sockel frostsprängd 
Platon anslutning grund otät- 
Sprickor puts 
 
Byggnad 14-17 
Byte tegeltak 
Målning takfot  
Byte fönster delvis 
Läckage takfot 
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Byggnad 12 
Målning takfot 
 
 
Sammanfattning: 
Vakansgraden är 40% för uthyrbar yta. 
Renovering av dessa ytor krävs för att kunna hyra ut dessa delar till 
marknadsanpassade hyror. 
Underhållsbehovet för utvändiga delar handlar om yttertak (tegeltak), fuktinträngning i 
källare/souterängplan (byte dränering+platon på källarmurar), byte tegelfogar och 
tegelbalkar. 
Invändigt underhållsbehov handlar om ytskikt och anpassning av lokaler till 
verksamheter och hyrsegäster. 
 
 
 
 
 
KL Projektteknik AB 
 

 
Kenneth Larsson 
av Rise Certifierad besiktningsman 



Strömstads Lasarett 

 

Genomgång inför diskussion om köp 2020-01-13 

Närvarande: 

Kenth Hansson Std lokaler 
Thomas Karlsson VG regionen 
Gary Lyckell Std lokaler 

 

Noteringar nedan omfattar både funktioner och brister. 

Fastigheten består av flera olika huskroppar, dels en äldre del från första halvan av 1900-talet, en del 
från tidigt 70-tal samt de västra och norra delarna från tidigt 90-tal. 

Övergripande: 

Fastigheten sköts idag via ca 1,75 % tjänst, diftstekniker och elektriker 

Det finns tre stycken skyddsrum i drift i fastigheten, enligt uppgift finns all utrustning i lokalerna. 

Fastigheten försörjs med högspänning, reservkraft i form av två stora diselgeneratorer från tidigt 90-
tal. En 20 m3 oljetank för dessa aggregat, tank besiktigad 2017 enligt skylt, oklar status/behov av 
ombesiktning. Reservaggregaten har i under de senaste åren utrustats med en ny driftspanel 
placerad i lågspänningsrummet för att kunna köra reservkraft utan att fysiskt vara i rummet. 

Fastigheten har sex hissar, en av hissarna har missljud som enligt uppgift skall åtgärdas av Kone enligt 
deras driftsavtal. 

Fastigheten har tre separata anslutningspunkter till det kommunala nätet, dessa är kopplade så att 
hela huset kan försörjas från de olika anslutningspunkterna. 

Städning av fastigheten sköts antingen av respektive hyresggäst eller av ISS enligt ramavtal mot 
regionen. 

Alla entrédörrar öppnar och stänger på klocka. 

I princip ligger hela huset i ett låssystem, gäller socialens lokaler och fd lokaler för ensamkommande 
ungdomar. 

Värme - vatten: 

Fastighetens huvudsakliga uppvärmning sker via värmeväxling av sjövatten, det är 11 st 45 kw 
värmepumpar installerade. Som spets finns två st oljepannor. 

Av de 11 värmepumparna är det 2 st som havererat/står still. Enligt driftsavdelningen finns det 
behov/planer på att byta 5 pumpar under 2020 och resterande under 2021. 

Enligt uppgift byttes ca 60 % av fastighetens radiatorer under 2018, även ett mindre antal 
shuntgrupper.  

Det finns ett uttalat behov av att byta 3 st stora bufferttankar till värmen, tankarna ligger på plats i 
källaren, oklart när byte sker. 



Oljetank till värmepannor är på 30 m3, besiktigad 2017 enligt skylt, oklar status/behov av 
ombesiktning. 

Sjövattenintag i källaren, backspolning skall ske minst en gång per månad, det finns larm för 
driftsstopp. 

Växlare och automation enligt uppgift bytt för ca två år sedan 

Enligt uppgift har huskropp 10-11 nya spillstammar (i samband med och efter uppstart av 
korttidsboendet). 

Stammar i del 14-15 enligt uppgift ok 

Stammar del 16-17, mer oklar status här, har eventuellt filmats. 

I fd kommunarkiv/fd obduktion kunde konstateras mycket stängda rörändar med vattentryck, risk för 
legionella! Problemet finns troligen på ett antal fler ställen. 

Ventilation: 

Många aggregat i fastigheten, de flesta ventilationsrum besöktes under dagen, samtliga aggregat är 
äldre, gamla delarna troligen från 70-talet förutom köket från 86 och byggnaderna från 90-talet har 
kvar sina originalaggregat. 

Enligt dokumentation bedöms inte OVK vara gjort på samtliga aggregat. De OVK som föreligger är lite 
gamla. Det går inte fullt ut utläsa om alla OVK är godkända eller inte. 

Minerga aggregatet i badhusdelen borde enligt uppgift bytas 

Ventilationen i operationssalarna körs ”för fullt” trots att där inte finns någon verksamhet, här 
bedöms det förutom badaggregatet vara störst behov av byte av aggregat) 

Ventilationen i badhuset bedöms gå med övertryck, dvs trycker ut fukt. 

Frostutsatt oisolerat vatten/värmerör för förvärmning i tilluftskammaren till huskropp 10-11 

 

El: 

All fasad- och stolpbelysning är enligt uppgift bytt till LED.  

 

Brandlarm: 

Det har enligt uppgift att diskuterats att brandlarmscentralen behöver bytas, dock inget bestämt när 
det skall ske, diskussionen har legat på inom 1-2 år. Det sker förhållande många falsklarm i 
fastigheten som kan relateras till brandlarmets status/ålder. 

Deckare behöver bytas i större delen av fastigheten, endast ett fåtal av nyare status. 
Det är enligt OR 427 rökdeckare och 554 värmedeckare. 

Status på kablage är oklart 

Badhuset: 



Badhuset renoverades för ca två år sedan, innefattande omfogning av skvalpränna, bassäng och 
närmast omgivande yta. 

Vattenreningen likaså, utrustad med sandfilter (tidigare Diatomitfilter, något som inte 
rekommenderas). Vid byte av vattenreningsanläggning installerades även styrcentral för dito. 

Bassängen ligger till stor del nedbyggd i marken, en långsida med skvalpränna synlig via 
kryputrymme, en gavel synlig i teknikrummet. Skvalprännorna visar tecken på gamla/pågående 
vattenläckage med saltsprängd armering. 

Det tränger in en mindre mängd vatten vid rörgenomföringar från marken på utsidan av 
teknikrummet, inre delen. 

Manuell backspolning måndag, onsdag och fredag. 

Uppe i bassängrummet 

 

Övrigt: 

Lustgasanläggning nedstängd, finns i ett rum vid oljepannorna. 

 

Noterade brister invändigt: 

Kraftig ”källarlukt” i korridor mot träverkstad 

Fuktskador på vägg/i tak utanför träverkstad, del 15 

Fuktskador på vägg/i tak i utrymmet vänster om träverkstad, del 15 

Fuktskador i taket utanför hiss i del 15, (troligen läckage från taket) här har enligt uppgift diskuterats 
åtgärd under 2020 

Fuktskador i tak och väggar i övre delen av trapphus i del 14, plan 7, 6, 5 (troligen läckage från taket)  

Fasader: 

Behov av omfogning på västra fasaden kring lastintag och främst ÅV-central 

Porten till åv-central rostig 

Betongelement/portal runt åv-port är frostsprängd 

Sprucken tegelbalk ovan pannrum 

Östra gaveln på badhuset har behov av omfogning på del av ytan 

Sydöstra hörnet på badhuset sprucket, främst i övre delen 

Ett flertal spruckna tegelbalkar över fönster på södra badhusfasaden 

UK takfot blöt ovan gymnastiksal till rehab 

Sättningar på många av plattytorna runt fastigheten och på innergårdarna, behöver justeras 

Tillfälligt lagad spricka i anslutning mark/vägg vid övre entré i huskropp 11/6 (på insida finns här 
tydliga tecken på läckage) 



Två spruckna tegelbalkar ovan entré enligt ovan 

Spricka i sockel del 11 mot nordost 

7-8 spruckna tegelbalkar på östra fasaden del 11 

Sättning kring dag-/spillvattenbrunn vid entré till matsalen 

Dåligt fönster i sockel samma plats 

Sprucken tegelbalk ovan entré till matsal 

Mosspåväxt och fuktskador på nordsockeln på köket vid stuprör 

Spruckna fasadelementskarvar ovan lastkaj till kök 

Fukt-/frostskadad mursten o sockel vänster om lastkaj till kök 

Takfot behov av målning fasad mellan kök och del 16-17 

Fuktskadad takfot samt rinn på vägg under ”plåtkub” på taket byggdel 15 

”plåtkub” på taket del 15, ser ut att vara i behov av större åtgärd 

Rostskador på bandfalsad plåt i uk burspråk till matsal 

Ett antal gamla dåliga fönster kvar att byta i del 16-17 ca 8-10 st 

Takfot del 14-17 behov av målning, bägge sidor av huset 

Granitstenmur längs Uddegatan på väg att ramla ut i gatan, behöver sättas om 

Platonmatta på sockel sprucken på fasad 15-16, med största sannolikhet orsaken till 
fuktskador/läckage in i träverkstaden. 

Genomrostad hängränna gavel/del 14-15 ovan balkong 

Flera sprickor i fasaden kring balkong på västra fasaden del 14/15 

4 st hål i vägg i anslutning till fönster gavel 15 mot väst 

Frostsprängning i gavel på rabatt/stödmur mot ambulansintag 

Takfot del 16-17  

Rostsprängning i fasadelement på stora innergården del 10-11 

Tak: 

Taket på byggnad 14-17 i stort behov av byte, trasiga/nedkanade tegelpannor på 5-6 ställe. 

 

 

 

 

 



 

 

Handläggare 

Lars Andersson 
Datum 

2020-02-17 
Vår referens 

Lars Andersson 

Tel 010-505 70 58   

Mobil 072-550 91 05 

Lars.andersson@afry.com 

 

Gary Lyckell 

Strömstads kommun 

 

 

Utlåtande Elbesiktning  

 

Detta utlåtande är utfärdat på uppdrag av Gary Lyckell 
 

på Strömstads kommun. 

 

Anläggningen är Strömstad Sjukhus i Strömstad.  

Besiktningen utfördes 2020-01-24 

 

Anledningen till utlåtandet är att bedöma tillståndet hos den elektriska 

installationen i anläggningen. 

 

Besiktningen har utförts som en okulärbesiktning av centraler, 

ledningar och apparater. Vidare har okulärbesiktning av status för 

infrastrukturnät och telesystem som ex. brandlarm och passersystem 

utförts.  Den gör inte anspråk på att vara fullständig.  

 

När alla elinstallationerna är utförda gick inte att utröna vid 

besiktningstillfället. Det är därför svårt att avgöra vilka 

föreskrifter som är gällande. Detta utgör ingen större skillnad på 

utförandet av elinstallationerna. 

 

Kraft Högspänning: 

Idag försörjs huset av ett högspänningsnät med två transformatorer på 

800 KVA styck. Transformatorerna ägs av Västfastigheter men servas 

av Vattenfall. Fullständig status av dessa kräver en djupare kontroll 

men torkmedel är förbrukat och behöver bytas(Se bild 1). Då torkmedel 

inte längre tar upp fukt från oljan bör ett oljeprov göras för att se status 

på oljan. Vidare upptäcktes mörka fläckar i gruset vilket kan vara 

någon form av oljeläckage(Se bild 2). Enligt Västfastigheter ska en 

översyn och prov av  anläggningen utföras av Vattenfall i år. Datum ej 

bestämt. 
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Bild 1: 

 
Bild 2:  
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Kraft lågspänning: 

Ställverk är från 1988 då huset byggdes. Det innehåller fyra rum. Ett 

rum med brytare (Så kallade truckbrytare). Det finns i dagsläget inga 

reservbrytare att byta med om fel skulle uppstå. 

Vidare ett rum med ställverksfack där alla utgående grupper är 

placerade. I Huset finns två kraftsystem, ÖL och VL. ÖL (vilket står för 

Övrig last) matas direkt och har ingen backup. VL(vilket står för viktig 

last) matas via reservkraft som ska starta inom 15-30 sec. Det är oklart 

hur mycket reservdelar det finns till ställverksfack. Då utrustningen är 

från 1988 bör en plan för att inom en framtid byta ut befintliga 

ställverksfack. Några anmärkningar på befintlig anläggning 

uppmärksammades inte.  

I nästa rum är reservkraften placerad. Den består av två dieselmotorer 

med tillhörande styrskåp(Se bild 3). Oljespill på golvet på flera ställen 

ger misstänkt oljeläckage(Se bild 4). Som med transformatorer bör en 

djupare kontroll av motorer göras för att få en fullständig status. 

Funktion för att kunna starta/styra dieselmotorerna externt installerades 

för några år sedan. Styrskåp är dock befintligt med gammal utrustning. 

(Se bild 5) 

 

 
Bild 3 
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Bild 4 

 
Bild 5 
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Sista rummet består av startbatterier till dieselmotorerna. Batterier 

installerade 2017 och verkar vara i gott skick.( Se bild 6) 

 
Bild 6 

Som nämnts tidigare så finns två olika system av kraft i huset(VL och 

ÖL). Dessa finns representerade i hela huset i alla elrum/nischer. 

Dokumentation på denna anläggning finns och har uppdaterats genom 

åren vilket gör att man har en god överblick över befintligt elnät. 

Centraler är av äldre modell i de delar som ej är i drift. Vid ombyggnad 

behöver dessa byggas om/bytas ut för att klara dagens krav med 

jordfelsbrytare (Se bild 7). 

 
Bild 7 
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Belysning: 

I de delar som byggt om är belysningen utbytt. I många trapphus finns 

armaturer med lågenergiarmaturer med stiftlampor. Kan vara svårt att 

hitta reservdelar då modeller har utgått ur sortimentet. I delar utan 

verksamhet finns en skiftande kvalitet och ålder på armaturer. De flesta 

armaturer är av ”lysrörsmodell” och kommer på sikt att behöva bytas 

ut. 

Hänvisningsskyltar har inte batteribackup. De ligger över VL-kraft och 

vid strömavbrott till fastigheten lyser de igen så fort dieselaggregaten 

startat. Dock är det så att får man ett strömavbrott efter ställverket så 

slocknar belysningen. Enligt Västfastighet så fanns en 

överenskommelse med räddningstjänsten när detta system installerades 

att detta var godkänt. Med dagens regelverk så är det tveksamt om detta 

skulle gälla. En genomgång av gällande anläggningsintyg samt kontroll 

av utrymningsvägar bör göras om man flyttar in ny verksamhet för att 

se vilka typer av nya krav och skyltar som behövs. 

 

Infrastrukturnät: 

I huset finns ett infrastrukturrum på våning 3 hus 10. Hit kommer 

inkommande fiber. I huset finns ett infrastrukturnät med fiber mellan 

telerum/nischer. Det finns ett märksystem men tyvärr verkar 

dokumentationen saknas. Västfastigheter kan inte i nuläget hitta detta. 

Vid uppbyggnad av nätet har ingen genomgående standard använts. Det 

finns både multi och singelmode-fiber mellan olika noder. 

Nätverksuttag finns med både kat. 5E och kat. 6. En inventering av 

befintligt system måste göras för att få klarhet i uppbyggnaden (Se bild 

8 och 9). 

 
Bild 8 
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Bild 9 

 

Brandlarm: 

 

Brandlarm är installerat i byggnaden. Enligt anläggarintyg så är 

omfattningen ”Klass D-Begränsad övervakning av vissa utrymmen”. 

Vid inflyttning behöver detta med säkerhet ses över då andra krav 

gäller idag. Branddetektorer är bytta i de delar som är renoverade. Om 

kablage byttes i samband med detta finns inga uppgifter om. I andra 

delar finns äldre modeller, Vissa ej bytta sedan start(Se bild 10). 
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Bild 10 

Passagesystem: 

I fastigheten finns inget övergripande passagesystem. Vissa 

verksamheter har individuella system men de är av olika modell och 

omfattning. 

 

Inbrottslarm: 

I fastigheten finns inget övergripande inbrottssystem. Vissa 

verksamheter har individuella system men de är av olika modell och 

omfattning. 

 

Allmänt styr: 

Under 2017-2018 utfördes ett byte av styrutrustning för fastighetens 

VVS system. Dock byttes bara utrustning i apparatskåp ut. Befintliga 

ventiler, brytare och kablage till dessa är befintligt. Garantitiden löper 

till 2023-02-23. 

 

Allmänt:  

 

Som helhet är elsystemet bra i ordning. Inga akuta insatser behövs. 

Man bör se över effektbehovet och se om man kanske kan byta till ett 

lågspänningsabonnemang. Då man inte har egen personal för 

högspänning slipper man det problemet plus att man inte äger 

transformatorerna med allt underhåll och service det medför. 
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Omklassning av brandlarm bör göras av en brandingenjör för att utröna 

ny klass efter ny verksamhet. Ser ut att vara för lågt idag.  

Brandlarmscentralen är inte helt ny så den är snart dags att byta. Då 

flera detektorer även de är gamla behöver hela systemet bytas ut på sikt. 

Enligt besiktningsprotokoll används mycket värmedetektorer och det är 

inte optimalt ur skyddssynpunkt.  

Vid inflyttning av ny verksamhet så bör man se över vilken typ av 

anläggning man behöver och om befintlig brandlarmscentral klarar 

kraven. 

 

Hänvisningsskyltar måste bytas ut då de inte har batteribackup. 

Omfattning får tas med brandingenjör i samband med klassning 

 

Dokumentation och ritningar är det inte så gott om. Det finns pärmar 

med ritningar men hur mycket som finns digitalt är svårt att säga. Även 

med den information som finns i pärmarna är det svårt att avgöra om 

den är aktuellt eller en äldre version. Ett möte med västfastigheter för 

att se över detta bör tas speciellt. 

Just nu så är det västfastigheters personal på plats som har 

lokalkännedom och hittar.  

 

Med vänlig hälsning 

 

Lars Andersson 

AFRY, ÅF-INFRASTRUCTURE AB 

 

 
2020-02-17 

 

Av SBF:s Elektriska Nämnd 

Auktoriserad Besiktningsingenjör   
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UPPDRAG 
 
Uppdragsgivare Västra Götalandsregionen genom Dan Bäckström. 
 
Syfte Att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde och att utgöra 

underlag för försäljning. 
 
Värderingsobjekt Pilen 5 i Strömstads kommun. 
 
Värdetidpunkt Värdetidpunkt är mars 2020. 
 
Förutsättningar För uppdraget gäller bilagda ”Allmänna villkor för värdeutlå-

tande”. 
 
 Alla intäkter är angivna exklusive mervärdesskatt. Kostnaderna in-

kluderar mervärdesskatt endast för bostäder och för lokaler där ej 
mervärdesskattepliktig verksamhet bedrivs. 

 
Underlag - Besiktning av värderingsobjektet 2019-11-28 av undertecknad 

tillsammans med Bengt Turesson. 
 - Utdrag ur fastighetsdatasystemet (FDS). 
 - Hyreslista. 
 - Uppgifter om drift- och underhållskostnader. 
 - Taxeringsuppgifter. 
 - Planhandlingar. 
 - Marknadsinformation. 
 

 
BESKRIVNING 
 
Lagfaren ägare Västra Götalandsregionen. 
 
Fastighetstyp Sjukhus, projekt. 
 
Läge Värderingsobjektet är beläget i norra delen av centrala Strömstad. 

Gatuadressen är Lasarettsgatan 7, Surbrunnsgatan 13-15 och 
Västra Hamngatan 10-12. 

 
 Näromgivningen utgörs av kaj med parkering, äldre och nyare fler-

bostadshus, industri under sanering och småhus. Alla servicefunkt-
ioner finns inom gångavstånd. 
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Planförhållanden Markanvändningen inom fastigheten regleras i huvudsak av en 

stadsplan från 1984-09-06. Planen anger allmänt ändamål. Ge-
nomförandetiden har gått ut. Fastigheten berörs även av en stads-
plan från 1969 och en detaljplan från 1997. 

 

  
 1984 års plan 
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 1969 års plan 
  

  
 1997 års plan 
 
 För områdena angränsande till Pilen 5. Planområdet sträcker sig 

från Norra Hamnen i söder till Bojarkilen i norr och innefattar det 
tidigare industriområdet Canning, berget Röudden och Skepps-
bron. Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en 
utveckling av Canningområdet till en stadsdel med bostäder, verk-
samheter och offentliga ytor. Samråd om detaljplanen hölls i feb-
ruari 2018. Anpassningar har gjorts därefter, dessa syns inte i plan-
handlingarna nedan. Bland annat har byggnationen på Skeppsbron 
utgått. Efter miljökonsekvensbeskrivning och kompletterande ar-
bete väntas en ny detaljplan vara klar för prövning och senare an-
tagande under 2020. 

 
 Planförslaget inrymmer omfattande ny bebyggelse huvudsakligen 

för bostäder.  
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 Strömstads kommun har tagit fram ett förslag till fördjupad över-

siktsplan (FÖP) för Centrum-Skee. Förslaget anger att utbyggna-
den ska lokaliseras så att den stärker underlaget för befintlig infra-
struktur och service.  
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 Utgångspunkten är att en utbyggnad av bostäder och verksam-
heter ska ske i anslutning till befintlig bebyggelse och infrastruk-
tur. Samrådsredogörelsen godkändes av kommunstyrelsen i april 
2019.  

 
 För Pilen 5 redovisas ingen förändrad användning, se nedan. 
 

  
 

  
 
 
Servitut, samfälligheter, 
inteckningar etc. Eventuella servitut, nyttjanderätter, gemensamhetsanläggningar, 

samfälligheter och inteckningar etc. framgår översiktligt av bilagda 
utdrag ur fastighetsdatasystemet (FDS). 
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Uthyrningsbara areor De uthyrningsbara areorna fördelade på lokaltyp och antalet en-
heter per lokaltyp framgår av tabellen. 

  
Lokaltyp Uthyrningsbar area Antal 

  m² %  enheter 

Kontor 282 2 2 

Vård 10 806 89 14 

Fritid 402 3 1 

Övrigt - - 1 

Specialboende 676 6 2 

Summa 12 166 100 20 

 
 Areauppgifterna härrör från hyreslistan. Kontrollmätning har ej ut-

förts. 
 
Tomtbeskrivning Värderingsobjektets areal uppgår till 17797 kvm. Befintlig bebyg-

gelse upptar omkring en tredjedel av tomten. Den obebyggda de-
len utgörs av asfalterade ankomstytor och parkeringsplatser, vi-
dare av grönytor och innergårdar. Tomten ligger knappt 100 meter 
från strand i väster.  
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Byggnadsbeskrivning Värderingsobjektet har bebyggelse uppförd under perioden 1936 

till 1991.  
 
 Byggnaden markerad med blå pil uppfördes 1988, den inrymmer 

bland annat panncentral och en rehabavdelning med lokaler och 
bassäng för sjukgymnastik. 
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 Även byggnaden som är markerad med röd pil är uppförd 1988. 
Lokalerna har tidigare i huvudsak använts som vårdcentral. 
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 Övriga byggnader, grön pil, är uppförda på 1930- och 1950-talen. I 

dessa byggnader finns bland annat tomställda operationslokaler, 
ett leveranskök och specialanpassade mottagningar för bland an-
nat psykiatri.   
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 Byggnaderna är grundlagd på berg. Stommar i äldre delar troligen 

av tegel, betong i de yngre. Fasaderna är klädda med tegel eller 
puts. Fönstren är av modern isolerglastyp. Taken är täckta med 
bandplåt eller lertegelpannor. 

 
 Uppvärmning sker med sjövärmepumpar, spetsvärme med två 

biooljepannor, vattenradiatorer och värmebatterier. Mekanisk till- 
och frånluft med värmeåtervinning. Hiss finns i flertalet trapphus. 
Byggnaderna är ansluten till nät för el och VA. 

 
 Byggnaderna har i genomsnitt ett gott utvändigt underhållsskick. 
 
 

HYRESINTÄKTER OCH KOSTNADER 
 
Hyror Värderingsobjektets aktuella hyror och bedömda marknadshyror 

redovisas detaljerat i bilagd tabell (Hyresgästspecifikation). Hy-
rorna kan sammanfattas enligt tabellen. 

  
Lokaltyp Total Uthyrd Aktuell hyra 

  

Marknads- Vakant Vakant m-hyra 

  area Area Totalt 
  

hyra Totalt Area Totalt 

  m² m² kr/m² kr 
  

kr/m² kr m² kr/m² kr 

Kontor 282 282 1 041 293 557 
  

1 041 293 557 - - - 

Vård 10 806 5 900 1 280 7 551 793 
  

1 280 7 551 793 4 906 1 400 6 868 400 

Fritid 402 402 1 861 748 162 
  

1 861 748 162 - - - 

Övrigt - - - 288 000 
  

- 288 000 - - - 

Specialboende 676 676 1 115 753 970 
  

1 115 753 970 - - - 

Genomsnitt / Summa 12 166 7 260 1 327 9 635 482 
  

1 327 9 635 482 4 906 1 400 6 868 400 
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 Lokalhyreskontraktens återstående kontraktstid och respektive 
tidsintervalls andel av aktuell hyra framgår av tabellen. 

  
Kontrakts- Antal Andel av 

längd kontrakt hyra % 

<= 1 år 8 32 

> 1 - <= 3 år 10 61 

> 3 - <= 5 år - - 

> 5 - <= 10 år 1 7 

> 10 år - - 

Totalt 19 100 

 
Vakans / Hyresrisk För närvarande är vakansläget som framgår av tabellen nedan. 
   

Lokaltyp % vid kalkylstart 

  Hyra Area 

Kontor - - 

Vård 48 45 

Fritid - - 

Övrigt - - 

Specialboende - - 

Genomsnitt 42 40 

  
 Av tabellen framgår för vilka lokaler framtida vakansantaganden 

har gjorts. 
   

Hyresgäst etc. Lokal- Area 
  

Vakansantagande 

  typ   
  

    

    m² 
  

fr.o.m. t.o.m. 

Vakant Vård 4 906 
  

2020-01-01 2020-12-31 

 
 Gjorda vakansantaganden och åsättanden av hyresrisker innebär 

en vakans/hyresrisk per lokaltyp och år enligt tabellen. 
   

Vakans/hyresrisk (%) Lång- 

  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 siktig 

Kontor - 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

Vård 49,7 26,9 27,7 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

Fritid - - - - - - - - - - - 

Övrigt - - - - - - - - - - - 
Specialbo-
ende - - - - - - - - - - - 

Totalt 43,4 24,0 24,7 26,8 26,8 26,8 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 
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Drift och underhåll Kostnaderna för drift och underhåll är baserade på erfarenhets-
mässiga grunder och föregående års faktiska utfall och avser kost-
nader som belöper på fastighetsägaren och exkluderar kostnader 
som betalas av hyresgästen. Kostnaderna bedöms komma att ut-
vecklas med inflationen. Kostnadsbedömningen framgår av tabel-
len. 

  
Lokaltyp D&UH 

Totalt 

Drift & löp. UH Periodiskt 
UH   Admin. Media Övr. 

  kr/m² tkr kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² 

Kontor 404 114 30 204 70 100 

Vård 404 4 361 30 204 70 100 

Fritid 404 162 30 204 70 100 

Övrigt - 29 - - - - 

Specialboende 404 273 30 204 70 100 

Genomsnitt/Summa 406 4 939 30 204 70 100 

 
 I kostnaderna ingår ej kostnader för eftersatt underhåll eller hyresgästanpassningar som beaktas 

genom separata engångskostnader. Observera att det periodiska underhållet skall ses som ett årligt 
genomsnitt. Hänsyn har tagits till värderingsobjektets faktiska och förväntade framtida grad av 
mervärdeskatteregistrering. Vid vakanser väljer vi ibland att tillfälligt hålla ned kostnaden. 

 
Extraordinärt under- 
håll / Investeringar  
 Större hyresgästanpassningar bedöms utfalla enligt tabellen (redo-

visas antingen som extraordinärt underhåll eller som investering). 
  

Hyresgäst etc. Lokal- Area Hyresgäst- 
  

År 

  typ   passning 
  

  

    m² (tkr) 
  

  

Vakant Vård 4 906 24 530 
  

2020 

 
Fastighetsskatt etc Värderingsobjektet är taxerat med typkod 825 (specialenhet, vård) 

och saknar därför taxeringsvärde och är skattebefriat. 
 
Driftnetto Aktuella och bedömda intäkter och kostnader ger driftnetto enligt 

tabellen. 
  

Driftnetto     

  kr/m² kr  

Aktuell hyra 768 9 340 578 

Drift & underhåll -406 -4 939 000 

Fastighetsskatt - - 

Driftnetto år 1 (helår) -1 654 -20 128 422 

Driftnetto, normaliserat 588 7 150 757 

 
 Initialt driftnetto är omräknat till helår utifrån det momentana läget. Det normaliserade driftnettot 

är räknat på marknadshyra, långsiktig vakans och långsiktig fastighetsskatt etc. samt utan hänsyn 
till eventuellt extraordinärt underhåll. 
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VÄRDERING Metodtillämpning 
 
 Syftet med värderingen är att bedöma värderingsobjektets mark-

nadsvärde. Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset 
vid en normal försäljning av värderingsobjektet på den öppna 
marknaden. 

 
 Marknadsvärdet bedöms med en marknadsanpassad flerårig av-

kastningsanalys, dvs. en analys av förväntade framtida betalnings-
strömmar där alla indata (hyror, vakans/hyresrisk, drift- och un-
derhållskostnader, fastighetsskatt etc, direktavkastningskrav, kal-
kylränta mm) ges värden som överensstämmer med de bedöm-
ningar marknaden kan antas göra under rådande marknadssituat-
ion. Som grund för våra bedömningar om marknadens direktav-
kastningskrav mm ligger ortsprisanalyser av gjorda jämförbara fas-
tighetsköp. 

 
 

 Marknadsanalys  
 
Allmänt Den ekonomiska utvecklingen i Sverige har, liksom i omvärlden, 

gått in i en fas med lägre tillväxt. Avmattningen innebär en norma-
lisering av ett ekonomiskt läge som varit starkt i många år med 
hög tillväxt och god utveckling på arbetsmarknaden. Med anled-
ning av inbromsningen beslutade Riksbanken i oktober att låta re-
poräntan vara oförändrad på -0,25 %. Riksbanken räknar dock 
med att höja reporäntan nästa gång vid slutet av året alternativt 
början av 2020 under förutsättning att konjunkturläget inte för-
sämras. 

 
  Den globala konjunkturen har under senare tid mattats av i en 

snabbare takt än väntat, och rådande handelskonflikter i omvärl-
den och det oklara läget kring Storbritanniens utträde ur EU ökar 
osäkerheten i konjunkturutvecklingen. Även om den globala till-
växten mattats av bedömer Riksbanken att den ska vara tillräckligt 
hög för att inte påverka arbetsmarknaden nämnvärt i många län-
der. 

 
 Under hösten noterade aktiekurserna årets toppnoteringar men 

marknaden har haft en volatil utveckling under året.  Fastighets-
aktierna har haft en mer jämn och starkare utveckling än övriga 
börsen. Statsobligationsräntor med längre löptider har stigit något 
under den senaste perioden medan kronan har försvagats. 
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 Riksbanken bedömer att konjunkturen i Sverige kommer att vara 
fortsatt stark framöver men att den lägre BNP-tillväxten kommer 
att bestå. Tidigare har BNP-tillväxten drivits av en stark bostads-
marknad och när bostadsinvesteringarna sjönk dämpades tillväx-
ten. 

 
Fastighetsmarknaden Under de tre första kvartalen 2019 uppgick transaktionsvolymen 

på den svenska fastighetsmarknaden till ca 156 miljarder kr. (avser 
transaktioner > 40 MSEK), vilket är ca 25 % högre än motsvarande 
period föregående år. Den växande e-handeln har medfört att in-
tresset för logistikfastigheter växt medan renodlade handelsfastig-
heter har tappat i attraktivitet. Under de tre första kvartalen 2019 
omsattes logistikfastigheter till ett värde om ca 25 miljarder kr, vil-
ket är drygt 70 % mer än motsvarande period föregående år. 

 
 Finansieringsvillkoren är fortsatt goda med låga räntenivåer och 

tillgången till skuldfinansiering har förbättrats under hösten. Enligt 
en undersökning utförd av Catella har fastighetsbolagen och ban-
kerna en alltmer positiv syn på kreditmarknaden.  

 
 De börsnoterade fastighetsbolagen har varit aktiva på marknaden 

vilka gynnats av en stark utveckling på aktiemarknaden i kombi-
nation med låga räntor. Den svaga kronan och positiva hedging-
effekter har medfört ett ökat intresse bland de utländska investe-
rarna. Intresset är även stort bland de svenska institutionerna. 

 
 Marknadens avkastningskrav på fastighetsinvesteringar har under 

ett antal år gradvis sjunkit och är på många orter nere på rekord-
låga nivåer.  Detta gäller framförallt för objekt i de större städerna 
och i tillväxtregionerna. Tillgången till kapital är god vilket medför 
att avkastningskraven fortsätter att pressas nedåt trots det sva-
gare konjunkturläget. 

 
 KPI steg med 1,6 % oktober 2019 vilket medför att merparten av 

lokalhyrorna stiger med motsvarande nivå. 
 
Hyresmarknaden Kontorshyresgäster letar i allmänhet efter moderna och yteffek-

tiva lokaler i etablerade kontorsområden med bra kollektivtrafik. 
Efter en lång period av stark hyrestillväxt på kontorsmarknaden, 
särskilt i storstäderna och i större regionsstäder, har hyrestillväx-
ten planat ut. Det äldre kontorsbeståndet tappar i attraktionskraft.   

 
 Butikshyrorna runt om i landet har under en tid haft en svag eller 

negativ hyresutveckling.  Antalet butiker i detaljhandeln minskade 
med ca 6 000 mellan 2011 och 2018 och under 2018 tillföll all till-
växt inom sällanköpsvaruhandeln inom e-handeln. 
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 E-handelns expansion har medfört en stor efterfrågan på mo-
derna logistiklokaler och segmentet har under de senaste åren 
uppvisat en stark hyresutveckling.  

 
 Omflyttningen av industrihyresgäster till nyskapade industri-

områden i kombination med en stor efterfrågan för industrilo-
kaler, har medfört till en stark hyrestillväxt även för det äldre 
beståndet. Hyrestillväxten ser dock ut att mattas av för både 
logistik- och industrifastigheter. 
 
Den genomsnittliga hyreshöjningen för landets bostadshyror 2019 
hamnade på ca 1,9 %, vilket nästan är dubblering jämfört med fö-
regående år.  

 
Kommunen Nedan redovisas viss statistik rörande Strömstad som är hämtad 

från SCB. Allmänt kan sägas att Strömstad utmärker sig jämfört 
med de flesta orter på västkusten genom att en mycket stor andel 
norska medborgare bor i orten periodvis och vidare att orten för 
övrigt har samma påverkan av sommarsäsongsboende svenskar 
som många andra attraktiva kustsamhällen.   

 
 Tabellen pekar ut att befolkningstillväxten är svag men det får an-

tas att norrmän som mer eller mindre bor stadigvarande i Ström-
stad inte räknas med och hur denna grupp ökat eller minskat är 
osäkert. Arbetslösheten är lägre jämfört med snitten för regionen 
och riket men inkomst- och utbildningsnivåerna är lägre.   

 
 Nyproduktionen av bostäder har de senaste åren legat väsentligt 

lägre än region- och rikssnitten. 
 
 Andelen boende i småhus är högre i Strömstad jämfört med snit-

ten för regionen och riket. Andelen specialbostäder är lägre vilket 
skulle kunna indikera en brist på exempelvis äldrebostäder. I 
många andra kommuner pågår utveckling av nya äldrebostäder 
och en sådan användning inom värderingsobjektet diskuteras ne-
dan.  

  
  Strömstad Västra Götalands län Riket 

Befolkning, kv 1 2019 13 225 1 723 548 10 313 447 

Befolkningstillväxt* -0,1% 1,0% 1,0% 

Arbetslöshet, jul 2019 5,1% 6,3% 7,0% 

Medianinkomst, 2017 238 300 259 500 259 000 

Andel högutbildade** 10% 16% 16% 
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Antal bostä-
der 

Ström-
stad 

An-
del 

Västra Götalands 
län 

An-
del 

Riket 
An-
del 

Småhus 3 815 57% 350 109 43% 
2 081 

112 
42% 

Flerbostadshus 2 502 38% 412 142 51% 
2 508 

679 
51% 

Övriga hus 129 2% 12 473 2% 81 180 2% 

Specialbostä-
der 

222 3% 38 105 5% 253 821 5% 

Totalt 6 668 100% 812 829 100% 
4 924 

792 
100% 

 
 Hyresmarknad Hyrorna för nyare konventionella bostäder i Strömstad uppförda 

under perioden 2010 till 2015 ligger kring 1 600 kr/kvm. Allmänt 
har hyrorna i nyproduktion sedan dess ökat i många kommuner, 
med kanske 100 till 300 kr/kvm. För nya bostäder inom Pilen 5 kan 
mellan 1 700 och 1 800 kr/kvm bedömas vara en möjlig nivå. 

 
 I många kommuner pågår projekt med nya äldrebostäder, hyrorna 

återfinns ofta inom intervallet 2 000 till 2 200 kr/kvm.   
 
 

 Omdöme om värderingsobjektet 
 
 Enligt Forum kan värderingsobjektets läge i orten klassas enligt: 
 
 Bostäder A 
 Kontor A 
 Butiker C 
 
 Efter avveckling av regionens vårdverksamhet inom Pilen 5 är idag 

knappt hälften av lokalerna tomställda. De uthyrda lokalerna är  

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

Befolkningstillväxt per år

Strömstad Västra Götalands län Riket



Pilen 5 19(24) 
Strömstads kommun 

 

 

 fördelade på ungefär hälften vardera interna och externa hyres-
gäster. Såvitt det har förståtts har kommunen som köpare en am-
bition att omvandla fastigheten till ett Hälsans Hus.  

 
 Det har inte legat inom ramen för detta uppdrag att utreda hur 

stort behovet av lokaler för vård eller vårdnära verksamhet är i 
centrala Strömstad. Bedömningen har dock gjorts att utbudet som 
finns med de idag vakanta lokalerna är väsentligt större än efter-
frågan.  

 
 Fastigheten har värderats med utgångspunkten att en köpare räk-

nar med fortsatt vårdverksamhet eller annan som medges med 
dagens planförhållande, allmänt ändamål. Köparen bedömas för-
vänta sig hyror ungefär i nivå med dagens, kostnader för anpass-
ning av lokaler för nya hyresgäster och en hög långsiktig vakans.  

 
 De aktuella hyrorna bedöms i stort vara marknadsmässiga. 
 
 Byggnaderna har i genomsnitt ett gott underhållskick. 
  
 Nedan görs en värdebedömning med fortsatt vårdverksamhet 

med en aktiv förvaltning utan planändring där del av lokalerna 
ställs om till äldrebosatäder, metoden är en kassaflödeskalkyl.  

 

 Kassaflödesanalys 
 
 Metoden innebär en analys av de framtida betalningsströmmar 

som en förvaltning av värderingsobjektet kan antas generera. Ett 
avkastningsbaserat nuvärde framräknas utgående från kalkylperi-
odens driftnetton efter investeringar och restvärdet (dvs. det to-
tala kapitalet vid kalkylslut). I förekommande fall görs olika värde-
tillägg eller värdeavdrag. Som beräkningshjälp användes en kassa-
flödeskalkyl. Kalkylens indata och utdata framgår nedan. 

 
Kalkylränta / 
Direktavkastningskrav  

Kassaflödesindata     

      

Direktavkastning restvärde 8,00 % 

- Kontor 8,00 % 

- Vård 8,00 % 

- Fritid 8,00 % 

- Övrigt 8,00 % 

- Specialboende 8,00 % 

Kalkylränta på totalt kapital 10,16 % 

Inflation/KPI: 2% per år.     

Kalkylperiod: 10 år (2020-01-01 - 2029-12-31)   
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 Kalkylräntan motsvarar marknadens krav på total avkastning och 
består av realränta, kompensation för inflation samt risktillägg. 
Kalkylräntans storlek beror på marknadens krav på risktillägg vilket 
varierar med värderingsobjektets typ, läge, alternativa använd-
ningsmöjligheter, hyresgäst- och kontraktssammansättning mm. 

 
Nyckeltal Kassaflödeskalkylen ger med givna förutsättningar resultat enligt 

tabellen. 
  

Nyckeltal     

      

Marknadsvärde 66 000 000 kr 

- Nuvärde av restvärde 41 369 386 kr 

- Nuvärde av driftnetton 25 128 315 kr 

Direktavkastning, år 1 -30,50 % 

Direktavkastning vid kalkylslut 8,00 % 

Värde kr/m² 5 425 kr/m² 

Värde/taxeringsvärde -   

      

 Direktavkastningen är beräknad på kalkylresultatet med justering för eventuella värdetillägg och 
värdeavdrag. 

 
 Bedömd utveckling av effektiv hyra och driftnetto efter investe-

ringar under kalkylperioden framgår av nedanstående diagram. 
 

  
 
 

 Alternativ, delvis omvandling  
 
 Vid en omvandling har det förenklat antagits att det långsiktiga  
 behovet för vård kan inrymmas i de äldre huskropparna och att 

omvandling i huvudsak görs inom byggnaden markerad med röd 
pil tidigare och med gul färg nedan.  
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 Denna byggnad antas ha en stomme med pelardäck eller stor 
spännvidd mellan bärande väggar som medger en enklare om-
byggnad jämfört med äldre stomkonstruktioner. Byggnadsarean 
har mätts upp till ungefär 1700 kvm BYA, 5100 kvm BTA vid tre vå-
ningar. 

 

   
 
Hyra Bedömda hyror för äldrebostäder redovisas tidigare. 
 
Drift och underhåll Kostnaderna för drift och underhåll är baserade på erfarenhets-

mässiga grunder och avser kostnader som belöper på fastighetsä-
garen och exkluderar kostnader som betalas av hyresgästen. Hy-
rorna har antagits vara inklusive värme men exklusive el.  

 
Byggkostnad  Ombyggnadskostnaderna har översiktligt bedömts till 20 000 

kr/kvm BTA. 
 
Parkering  Parkeringsbehovet har antagits kunna lösas med befintlig parke-

ring. 
 
Effektivitet  Förhållandet BOA/BTA har bedömts till 0,8. För äldrebostäder kan 

rymliga allmänna ytor vara en fördel och ytorna ingår ofta i för-
hyrd area. 

 
Direktavkastningskrav Direktavkastningskravet har bedömts till 4,75 % för äldrebostäder. 
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Exploateringskostnader Vanligen väsentliga poster för exploateringskostnader är mark-
åtkomst, åtaganden överenskomna i planavtal, åtagande för ut-
byggnad av allmän plats med mera överenskomna i exploaterings-
avtal, vidare kostnader för sanering, exempelvis evakuerings- och 
rivningskostnader och kostnader för marksanering. Det är här 
fråga om en ombyggnad utan planändring vilket borde innebära 
relativt låga kostnader. 

 
Premie  Med ovanstående bedömningar kan ett nettoprojektvärde beräk-

nas som ska fördelas mellan fastighetsägaren (säljaren) och pro-
jektutvecklaren (köparen). Utan föreliggande bygglov kan premien 
till projektutvecklaren bedömts till 50 % för äldrebostäder. 

 
  Nedan sammanställs kalkylen. 
 

  
 
 
 
 
 
 

Äldre-

bostäder

Bruttoarea, kvm 5100

Antal bostäder, bedömt cirka

Relation BOA-LOA/BTA, bedömd 0,80

BOA-LOA, kvm 4080

Genomsnittlig BOA-LOA, kvm

+Hyra kr/kvm BOA-LOA-plats 2 000

-Drift- och underhållskostnad kr/kvm BOA-LOA 350

=Driftnetto, kr/kvm BOA-LOA-plats 1 650

Direktavkastningskrav, % 4,75

=Värde vid genomförd plan, kr/kvm BOA-LOA 35 000

-Byggkostnad, kr/kvm BTA 20 000

Antal parkeringsplatser per bostad

-Parkeringslösen, kr/kvm BTA 0

Projekpremie, % 50

=Projektvärde brutto, kr/kvm BTA 4 000

-Lov och exploateringskostnader, kr/kvm BTA 500

=Projektvärde netto, kr/kvm BTA 3 500

=Projektvärde netto, Mkr 18
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Kvarvarande vård För den kvarvarande vården kan ett marknadsanpassat avkast-
ningsvärde beräknas som nedan. Här kan hyrorna bedömas något 
högre, vakanserna och avkastningskravet lägre jämfört med om 
någon omvandling inte görs då lokalbehovet antas vara marknads-
anpassat. 

 
 Hyra 1 500 kr/kvm 
 Vakansrisk  20 % 
 Drift och underhåll 400 kr/kvm 
 Driftnetto 800 kr/kvm 
 Direktavkastningskrav 7 % 
  
 Avkastningsvärde 11 400 kr/kvm 
 Hyresgästanpassningar 5 000 kr/kvm 
 Marknadsanpassat avkastningsvärde 6 400 kr/kvm 
 
 Bruttoarea hela fastigheten 14200 kvm 
 Bruttoarea omvandling 5100 kvm 
 Bruttoarea kvarvarande vård 9100 kvm 
 
 Relation LOA/BTA 0,8 
 
 Lokalarea kvarvarande vård 7300 kvm 
 
 Marknadsanpassat avkastningsvärde 47 Mkr 
 
Sammanfattning Summan av projektvärdet för ombyggnad till äldrebostäder, 18 

Mkr, och värdet av kvarvarande vård, 47 Mkr, uppgår till 65 Mkr.  
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MARKNADSVÄRDE 
 
 Marknadsvärdet av fastigheten Pilen 5 i Strömstads kommun be-

döms vid värdetidpunkten mars 2020 till: 
 

[ Mellan 55 000 000 och 75 000 000 kr ] 

 
 Värdet ska ses med försiktighet och med stort osäkerhetsintervall 

då flera av antaganden i värdebedömningarna är mycket ungefär-
liga. Värdet vid ombyggnad bygger på ett förenklat resonemang 
där det kan finnas alternativ som visar andra nivåer.     

 
 
Göteborg 2020-02-25 
 

FORUM FASTIGHETSEKONOMI AB 

 
Torgny Gunnarsson 
Civilingenjör 

 
 
Bilagor; 
1. Hyresgästspecifikation 
2. Utdrag ur fastighetsdatasystemet (FDS) 
3. Allmänna villkor för värdeutlåtande 
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HYRESGÄSTSPECIFIKATION 
Hyresgäst etc. Lokal- Total    Löptid Aktuell hyra   Bedömd marknadshyra   

  typ area t.o.m. Exkl. tillägg   Hyrestillägg   Skattetillägg     Exkl. tillägg   Totalt exkl. f-skatt   

    m²   kr kr/m² index%   kr   kr     kr kr/m²   kr kr/m² Not 

Osteopatkliniken, plan 3 Vård 17 20-02-28 13 800 812 -   -   -     13 800 812   13 800 812 - 

Karins fotvård, plan 3 Vård 30 20-04-30 27 000 900 -   -   -     27 000 900   27 000 900 - 

Fri Fot, plan 4 Vård 11 20-12-31 18 000 1 636 -   -   -     18 000 1 636   18 000 1 636 - 

Praktikertjänst, plan 2-4 Vård 1 225 20-10-31 1 710 305 1 396 -   -   -     1 710 305 1 396   1 710 305 1 396 - 

Strömstad Kommun, Korttidsboende Udden, plan 6 Omsorgsbo 605 25-12-31 673 970 1 114 -   -   -     673 970 1 114   673 970 1 114 - 

Strömstad Kommun, Korttidsboende Udden, plan 6 Omsorgsbo 71 20-12-31 80 000 1 127 -   -   -     80 000 1 127   80 000 1 127 - 

Praktikertjänst, plan 2-4 Vård 195 20-10-31 272 057 1 395 -   -   -     272 057 1 395   272 057 1 395 - 

Keramikgruppen, plan 3 Vård 122 20-01-31 36 000 295 -   -   -     36 000 295   36 000 295 - 

Strömstad kommun, Socialförvaltningen, plan 5 Vård 1 264 22-09-30 1 501 269 1 188 -   -   -     1 501 269 1 188   1 501 269 1 188 - 

Strömstad kommun, storkök, plan 4 Vård 539 20-03-31 729 776 1 354 -   -   -     729 776 1 354   729 776 1 354 - 

Strömstad kommun, förråd Vård 65 20-01-31 45 547 701 -   -   -     45 547 701   45 547 701 - 

Gunnel Wåhlstrand AB, plan 5 Vård 76 20-12-31 39 000 513 -   -   -     39 000 513   39 000 513 - 

ISS Facility Service AB, plan 3 Vård 23 20-12-31 25 200 1 096 -   -   -     25 200 1 096   25 200 1 096 - 

Nu-Sjukvården Vård 1 773 20-12-31 2 489 422 1 404 -   -   -     2 489 422 1 404   2 489 422 1 404 - 

Bassäng Närhälsan, plan 3 Simhall 402 20-12-31 748 162 1 861 -   -   -     748 162 1 861   748 162 1 861 - 

Sjukgymnastik Närhälsan, plan 3 Vård 560 20-12-31 644 417 1 151 -   -   -     644 417 1 151   644 417 1 151 - 

Drift Västfastigheter, plan 2 Kontor 227 20-12-31 225 317 993 -   -   -     225 317 993   225 317 993 - 

VGR it, plan 3 Kontor 55 20-12-31 68 240 1 241 -   -   -     68 240 1 241   68 240 1 241 - 

Vakant Vård 4 906 - - - -   -   -     6 868 400 1 400   6 868 400 1 400 - 

Parkering, 60 platser Övrigt - 20-01-31 288 000 - -   -   -     288 000 -   288 000 - - 

Summor / Genomsnitt   12 166   9 635 482 1 327     -   -     16 503 882 1 357   16 503 882 1 357   
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VÅRA KONTOR 
 
Stockholm 
Kungsgatan 29, Box 7044, 103 86  Stockholm 
Tel 08 696 95 50 
 
Göteborg 
Drottninggatan 36, 411 14  Göteborg 
Tel 031 10 78 50 
 
Malmö 
Södra Promenaden 59, 211 38  Malmö 
Tel 040 12 60 70 
 
Norrköping 
Kungsgatan 56 C, 601 86  Norrköping 
Tel 011 12 61 21 
 
Nyköping 
Västra Kvarngatan 64, 611 32  Nyköping 
Tel 0155 778 70 
 
Sundsvall 
Södra Förmansvägen 12, 857 53 Sundsvall 
Tel 070 229 05 15 
 
Umeå 
Svidjevägen 8, 904 40  Röbäck 
Tel 076 846 99 55 
 
Västerås 
Sigurdsgatan 23, 721 30 Västerås 
Tel 021 665 53 15 
 
Östersund 
Kyrkgatan 60, 831 34  Östersund 
Tel 076 114 99 88 
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KS/2020-0299

KS § 111 Redovisning av motioner 2020

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att notera informationen till protokollet.

Kommunstyrelsens beslut
att uppdra åt Kommundirektören att ta fram en systematiserad arbetsordning för 
motioner och medborgarförslag.

Sammanfattning av ärendet
Enligt Arbetsordning för kommunfullmäktige ska styrelsen, till fullmäktiges sista 
möte före sommaren respektive sista möte för året, redovisa de motioner som ej 
beretts färdigt. Enligt kompletterande beslut KS/2016-0265 ska även besvarade 
motioner redovisas.

Motioner – ej besvarade

Ärende-
nummer Reg.datum Ärendemening Status

KS/2018-
0203 2018-04-10 Motion om 6 timmars 

arbetsdag från Vänsterpartiet

Uppdrag lagt till 
kommundirektören 
2019-03-18, ej besvarade med 
en handläggnings-tid på över ett 
år.

KS/2018-
0427 2018-09-18 Motion om Gender Budget 

från Centerpartiet

Remitterad till 
kommundirektören 2019-02-
13, ej besvarade med en 
handläggningstid på över ett år.

KS/2018-
0516 2018-11-06 Motion om reservvattentäkt 

från Liberalerna

Remitterad till Tekniska 2018-12-
28, inget svar än, ej besvarade 
med en handläggningstid på 
över ett år.

KS/2018-
0529 2018-11-09

Motion om arbete med 
hedersrelaterat förtryck och 
våld i Strömstads kommun 
från Feministiskt initiativ

Uppdrag lagt till 
kommundirektören 2019-05-03 
att sammanställa svaren, ej 
besvarade med en 
handläggningstid på över ett år. 

KS/2018-
0584 2018-12-06

Motion om 6 timmars 
arbetsdag från Feministiskt 
initiativ

Uppdrag lagt till 
kommundirektören 
2019-03-13 ej besvarade med 
en handläggningstid på över ett 
år.
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KS/2018-
0612 2018-12-21

Motion om utredning av 
tillagningskök från 
Kristdemokraterna

Svar på väg till KS 2020-04-29, ej 
besvarade med en 
handläggningstid på över ett år.

KS/2019-
0028 2019-01-07

Motion om organisatorisk 
placering av enheten för 
måltid och städ från 
Liberalerna

Uppdrag lagt till 
kommundirektören 
2019-03-13, ej besvarade med 
en handläggningstid på över ett 
år.

KS/2019-
0067 2019-01-22

Motion om vikariesituationen 
på bl.a. Strömstiernaskolan 
från Kristdemokraterna

Svar på väg till KS 2020-08-26, ej 
besvarade med en 
handläggningstid på över ett år.

KS/2019-
0107 2019-02-01

Motion om att säkerställa att 
kommunfullmäktiges Vision, 
Mål och Värderingar för 
utbildning är förankrade och 
bärs upp av samtliga berörda, 
från Liberalerna

Remitterad till Barn- och 
utbildningsnämnden 2019-02-
22, ej besvarade med en 
handläggningstid på över ett år.

KS/2019-
0154 2019-02-15

Motion om att skjuta på 
renoveringen av 
badhusanläggningen från Ola 
Persson (M)

Svar på väg till KSAU 2020-05-
13, ej besvarade med en 
handläggningstid på över ett år.

KS/2019-
0155 2019-02-15

 Motion om att Strömstads 
kommun börjar med sop-
sortering hos varje hushåll och 
inom all kommunal verk-
samhet från Ola Persson (M) 

Remitterad till Tekniska 2019-04-
08, ej besvarade med en 
handläggningstid på över ett år.

KS/2019-
0171 2019-02-22 Motion om internatskola på 

Koster från Dag Wersén (M)

Svar på väg till KS 2020-08-26, ej 
besvarade med en 
handläggningstid på över ett år.

KS/2019-
0198 2019-03-05

Motion om att förenkla för 
bostadsbyggande på 
landsbygden.

Ska upp till KSAU 2020-05-13, ej 
besvarade med en 
handläggningstid på över ett år.

KS/2019-
0215 2019-03-12

Motion om att införa 
Huskurage i 
Strömstadsbyggen från 
Feministiskt Initiativ

På väg till KF 2020-06-16, ej 
besvarade med en 
handläggningstid på över ett år.

KS/2019-
0221 2019-03-13

Motion om översyn av 
kommunens politiska 
organisation från 
Moderaterna

Remitterad till 
kommundirektören
2019-05-08, ej besvarade med 
en handläggningstid på över ett 
år. 
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KS/2019-
0227 2019-03-15

Motion om att 
uppmärksamma 100 år av 
kvinnlig rösträtt

Remitterad till 
kommundirektören 2019-05-08, 
ej besvarade med en 
handläggningstid på över ett år.

KS/2019-
0278 2019-04-08

Motion om att miljöcertifiera 
lokalvården och minska 
användandet av plastpåsar 
inom kommunens 
verksamheter

Ska upp till KSAU 2020-05-13, ej 
besvarade med en 
handläggningstid på över ett år.

KS/2019-
0283 2019-04-10

Motion om 
kompetensförsörjning, 
rekrytering av personal i 
Strömstads kommun

Remitterad till 
kommundirektören 2019-05-
15, ej besvarade med en 
handläggnings-tid på över ett 
år.

KS/2019-
0290 2019-04-12

Motion om integrerad 
verksamhet för barn och 
dementa äldre

Remitterad till 
kommundirektören 2019-05-
15, ej besvarade med en 
handläggningstid på över ett år.

KS/2019-
0377 2019-05-12

Motion om att 
ålderspensionärer i 
Strömstads kommun ska ges 
möjlighet att äta lunch i skolan 
från Kristdemokraterna

Remitterad till Barn- och 
utbildnings-nämnden och 
Socialnämnden 2019-08-14

 KS/2019-
0388 2019-05-15

Motion om Strömstad 
Sveriges renaste kommun från 
Liberalerna

KF beslutade 2020-02-13 att 
återremittera till KS 

KS/2019-
0423 2019-05-27

Motion om att avskaffa 
nötkött i Strömstads skolor 
från Feministiskt Initiativ

Remitterad till Barn- och 
utbildnings-nämnden 
2019-08-14

KS/2019-
0436 2019-06-04

Motion om hjälp till att hålla 
rent i Strömstad från 
Centerpartiet

Remitterad till 
kommundirektören 2020-02-12

KS/2019-
0440 2019-06-09

Motion om att bygga 
solföljare och 
solcellsparkeringar i Strömstad 
från Vänsterpartiet

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2019-10-09

KS/2019-
0441 2019-06-09

Motion om att bygga 
solcellspark på Bastekärr från 
Vänsterpartiet På väg till KF 2020-06-16
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KS/2019-
0481 2019-07-30

Motion om att det utreds vilka 
följderna skulle bli för 
kommunens 
bostadsförsörjning med 
hyreslägenheter, ekonomi och 
relevanta förhållanden i 
övrigt,  vid försäljning av delar 
av AB Strömstadsbyggens 
fastighetsinnehav från 
Moderaterna

På väg till KF 2020-06-16

KS/2019-
0482 2019-08-01 Motion om ängsmarker från 

Miljöpartiet På väg till KF 2020-06-16

KS/2019-
0507 2019-08-23

Motion om att Strömstads 
kommun genomför en 
återkommande fortbildning, 
till alla förvaltningar, som 
belyser hållbarhetsfrågor och 
klimatomställning i Strömstad 
- från Centerpartiet

Remitterad till 
kommundirektören 2019-10-09

KS/2019-
0515 2019-08-28

Motion om översyn av 
organisation och 
ansvarsfördelning inom 
Strömstads kommun från 
Liberalerna

Remitterad till 
kommundirektören 2019-10-09

KS/2019-
0564 2019-09-19

Motion om avgiftsfri 
färjetrafik för Kosterbor från 
Feministiskt Initiativ

Uppdrag lagt till 
kommundirektören att utreda 
motionen och återkomma med 
förslag

KS/2019-
0586 2019-10-07

Motion om utveckling av 
skolutbildningen och 
besöksnäringen i Strömstads 
kommun från Moderaterna

Remitterad till Barn- och 
utbildningsnämnden 2019-11-14

 

KS/2019-
0647 2019-11-11

Motion om kampanjen 
"Våldet går inte i pension" 
från Feministiskt Initiativ

Remitterad till Socialnämnden 
2019-12-11

KS/2019-
0692 2019-11-28

Motion om införande av 
alkolås i fordon som nyttjas av 
Strömstads kommun från 
Miljöpartiet

Remitterad till Tekniska 
nämnden och Strömstadsbyggen 
2020-03-11

KS/2020-
0071 2020-01-16 Motion om central badplats i 

Strömstad från Liberalerna
Remitterad till Tekniska 
nämnden 2020-03-11
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KS/2020-
0099 2020-01-24 Motion om semestertia från 

Vänsterpartiet

Uppdrag lagt till 
kommundirektören att svara på 
motionen

KS/2020-
0115 2020-01-30

Motion om tillsättning av 
tjänsten som 
näringslivsutvecklare från 
Moderaterna, Liberalerna, 
Centerpartiet och Miljöpartiet

På väg till KS 2020-05-27

KS/2020-
0119 2020-01-30

Motion om att anställa en 
jämställdhetsstrateg från 
Marielle Alvdal, Feministiskt 
Initiativ

Uppdrag lagt till 
kommundirektören att svara på 
motionen

KS/2020-
0120 2020-01-30

Motion om 
jämställdhetsintergrering från 
Marielle Alvdal, Feministiskt 
Initiativ

Uppdrag lagt till 
kommundirektören att svara på 
motionen

KS/2020-
0140 2020-02-05

Motion om att utreda 
möjligheten för 
Strömstadsbyggen att bygga 
ägarlägenheter från 
Kristdemokraterna

KF remitterat motionen till KS 
2020-04-23

KS/2020-
0211 2020-03-05

Motion om effektivare 
utnyttjande av lastzonerna 
och parkeringsplatserna i 
centrum från Bengt Bivrin, 
Miljöpartiet

KF remitterat motionen till KS 
2020-04-23

KS/2020-
0233 2020-03-12

Motion om att som en del av 
att uppmärksamma 100 år av 
demokrati, förlägga 
kommunfullmäktigesammantr
äden till olika kommundelar 
från Centerpartiet

KF remitterat motionen till KF 
presidium
2020-04-23

KS/2020-
0234 2020-03-12

Motion om att utveckla 
attraktiviteten hos 
kulturmiljöer/besöksmål inom 
Strömstads kommun med 
fungerande 
sanitetsanläggningar från 
Centerpartiet

KF remitterat motionen till KS 
2020-04-23
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KS/2020-
0240 2020-03-13

Motion om att skapa rättvisa 
förutsättningar för personer i 
Strömstad som omfattas av 
gymnasielagen från 
feministiskt initiativ

KF remitterat motionen till KS 
2020-04-23

KS/2020-
0241 2020-03-13

Motion om att utvärdera och 
systematisera 
integrationsarbetet i 
Strömstad från feministiskt 
initiativ

KF remitterat motionen till KS 
2020-04-23

Besvarade motioner 2019

KS/2018-0322 Motion om korsningen Karlsgatan - Ringvägen från Bengt 
Simonsson Fröjd (S) – Beslut KF 2020-02-13 att anse motionen besvarad

KS/2019-0223 Motion om byte av namn på "Kommunala Handikapp- och 
pensionärsrådet" från Feministiskt Initiativ – Beslut KF 2019-12-12 att anse 
motionen besvarad

KS/2019-0336 Motion om strategi för Agenda 2030 och FN´s 17 hållbarhetsmål 
från Centerpartiet – Beslut KF 2020-04-23 att anse motionen besvarad.

KS/2019-0378 Motion om ny placering av lekplats i centrum från Centerpartiet – 
Beslut KF 2020-02-13 att anse motionen besvarad.

KS/2019-0421 Motion om miljödifferentierade hamnavgifter och taxor från 
Feministiskt initiativ – Beslut KF 2020-02-13 att avslå motionen.

KS/2019-0432 Motion om utökade öppettider på återvinningscentralen från 
Liberalerna – Beslut KF 2020-04-23 att avslå 4 punkter i  motionen och anse 2 
punkter besvarade..

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-05-05 av kommunsekreterare Ulrika Haugland
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-05-13 § 144

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att notera informationen till protokollet.

Förslag till beslut under sammanträdet
Marielle Alvdal (FI) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar åt Kommundirektören att 
ta fram en systematiserad arbetsordning för motioner och medborgarförslag.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Marielle Alvdals 
förslag och finner att så sker.
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KS - Administrativ avdelning
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Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Kommunstyrelsen

Redovisning av motioner 2020

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

Sammanfattning av ärendet
Enligt Arbetsordning för kommunfullmäktige ska styrelsen, till fullmäktiges sista 
möte före sommaren respektive sista möte för året, redovisa de motioner som ej 
beretts färdigt. Enligt kompletterande beslut KS/2016-0265 ska även besvarade 
motioner redovisas.

Motioner – ej besvarade
Ärendenummer Reg.datum Ärendemening Status

KS/2018-0203 2018-04-10 Motion om 6 timmars arbetsdag 
från Vänsterpartiet

Uppdrag lagt till 
kommundirektören 
2019-03-18, ej besvarade 
med en handläggnings-
tid på över ett år.

KS/2018-0427 2018-09-18 Motion om Gender Budget från 
Centerpartiet

Remitterad till 
kommundirektören 2019-
02-13, ej besvarade med 
en handläggningstid på 
över ett år.

KS/2018-0516 2018-11-06 Motion om reservvattentäkt från 
Liberalerna

Remitterad till Tekniska 
2018-12-28, inget svar än, 
ej besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år.

KS/2018-0529 2018-11-09

Motion om arbete med 
hedersrelaterat förtryck och våld i 
Strömstads kommun från 
Feministiskt initiativ

Uppdrag lagt till 
kommundirektören 2019-
05-03 att sammanställa 
svaren, ej besvarade med 
en handläggningstid på 
över ett år. 

KS/2018-0584 2018-12-06 Motion om 6 timmars arbetsdag 
från Feministiskt initiativ

Uppdrag lagt till 
kommundirektören 
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2019-03-13 ej besvarade 
med en handläggningstid 
på över ett år.

KS/2018-0612 2018-12-21
Motion om utredning av 
tillagningskök från 
Kristdemokraterna

Svar på väg till KS 
2020-04-29, ej besvarade 
med en handläggningstid 
på över ett år.

KS/2019-0028 2019-01-07
Motion om organisatorisk placering 
av enheten för måltid och städ från 
Liberalerna

Uppdrag lagt till 
kommundirektören 
2019-03-13, ej besvarade 
med en handläggningstid 
på över ett år.

KS/2019-0067 2019-01-22
Motion om vikariesituationen på 
bl.a. Strömstiernaskolan från 
Kristdemokraterna

Svar på väg till KS 
2020-08-26, ej besvarade 
med en handläggningstid 
på över ett år.

KS/2019-0107 2019-02-01

Motion om att säkerställa att 
kommunfullmäktiges Vision, Mål 
och Värderingar för utbildning är 
förankrade och bärs upp av 
samtliga berörda, från Liberalerna

Remitterad till Barn- och 
utbildningsnämnden 
2019-02-22, ej besvarade 
med en handläggningstid 
på över ett år.

KS/2019-0154 2019-02-15

Motion om att skjuta på 
renoveringen av 
badhusanläggningen från Ola 
Persson (M)

Svar på väg till KSAU 
2020-05-13, ej besvarade 
med en handläggningstid 
på över ett år.

KS/2019-0155 2019-02-15

Motion om att Strömstads kommun 
börjar med sopsortering hos varje 
hushåll och inom all kommunal 
verksamhet från Ola Persson (M)

Remitterad till Tekniska 
2019-04-08, ej besvarade 
med en handläggningstid 
på över ett år.

KS/2019-0171 2019-02-22 Motion om internatskola på Koster 
från Dag Wersén (M)

Svar på väg till KS 
2020-08-26, ej besvarade 
med en handläggningstid 
på över ett år.

KS/2019-0198 2019-03-05 Motion om att förenkla för 
bostadsbyggande på landsbygden.

Ska upp till KSAU 2020-
05-13, ej besvarade med 
en handläggningstid på 
över ett år.
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KS/2019-0215 2019-03-12
Motion om att införa Huskurage i 
Strömstadsbyggen från Feministiskt 
Initiativ

På väg till KF 2020-06-16, 
ej besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år.

KS/2019-0221 2019-03-13
Motion om översyn av kommunens 
politiska organisation från 
Moderaterna

Remitterad till 
kommundirektören

2019-05-08, ej besvarade 
med en handläggningstid 
på över ett år.

KS/2019-0227 2019-03-15 Motion om att uppmärksamma 100 
år av kvinnlig rösträtt

Remitterad till 
kommundirektören 2019-
05-08, , ej besvarade med 
en handläggningstid på 
över ett år.

KS/2019-0278 2019-04-08

Motion om att miljöcertifiera 
lokalvården och minska 
användandet av plastpåsar inom 
kommunens verksamheter

Ska upp till KSAU 2020-
05-13, ej besvarade med 
en handläggningstid på 
över ett år.

KS/2019-0283 2019-04-10
Motion om kompetensförsörjning, 
rekrytering av personal i Strömstads 
kommun

Remitterad till 
kommundirektören 2019-
05-15, ej besvarade med 
en handläggnings-tid på 
över ett år.

KS/2019-0290 2019-04-12 Motion om integrerad verksamhet 
för barn och dementa äldre

Remitterad till 
kommundirektören 2019-
05-15, ej besvarade med 
en handläggningstid på 
över ett år.

KS/2019-0377 2019-05-12

Motion om att ålderspensionärer i 
Strömstads kommun ska ges 
möjlighet att äta lunch i skolan från 
Kristdemokraterna

Remitterad till Barn- och 
utbildnings-nämnden och 
Socialnämnden 
2019-08-14

 KS/2019-0388 2019-05-15 Motion om Strömstad Sveriges 
renaste kommun från Liberalerna

KF beslutade 2020-02-13 
att återremittera till KS 

KS/2019-0423 2019-05-27
Motion om att avskaffa nötkött i 
Strömstads skolor från Feministiskt 
Initiativ

Remitterad till Barn- och 
utbildnings-nämnden 
2019-08-14

KS/2019-0436 2019-06-04 Motion om hjälp till att hålla rent i 
Strömstad från Centerpartiet

Remitterad till 
kommundirektören 2020-
02-12
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KS/2019-0440 2019-06-09
Motion om att bygga solföljare och 
solcellsparkeringar i Strömstad från 
Vänsterpartiet

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2019-10-09

KS/2019-0441 2019-06-09 Motion om att bygga solcellspark 
på Bastekärr från Vänsterpartiet På väg till KF 2020-06-16

KS/2019-0481 2019-07-30

Motion om att det utreds vilka 
följderna skulle bli för kommunens 
bostadsförsörjning med 
hyreslägenheter, ekonomi och 
relevanta förhållanden i övrigt,  vid 
försäljning av delar av AB 
Strömstadsbyggens 
fastighetsinnehav från 
Moderaterna

På väg till KF 2020-06-16

KS/2019-0482 2019-08-01 Motion om ängsmarker från 
Miljöpartiet På väg till KF 2020-06-16

KS/2019-0507 2019-08-23

Motion om att Strömstads kommun 
genomför en återkommande 
fortbildning, till alla förvaltningar, 
som belyser hållbarhetsfrågor och 
klimatomställning i Strömstad - från 
Centerpartiet

Remitterad till 
kommundirektören 
2019-10-09

KS/2019-0515 2019-08-28

Motion om översyn av organisation 
och ansvarsfördelning inom 
Strömstads kommun från 
Liberalerna

Remitterad till 
kommundirektören 
2019-10-09

KS/2019-0564 2019-09-19 Motion om avgiftsfri färjetrafik för 
Kosterbor från Feministiskt Initiativ

Uppdrag lagt till 
kommundirektören att 
utreda motionen och 
återkomma med förslag

KS/2019-0586 2019-10-07

Motion om utveckling av 
skolutbildningen och 
besöksnäringen i Strömstads 
kommun från Moderaterna

Remitterad till Barn- och 
utbildningsnämnden 
2019-11-14

KS/2019-0647 2019-11-11
Motion om kampanjen "Våldet går 
inte i pension" från Feministiskt 
Initiativ

Remitterad till 
Socialnämnden 
2019-12-11

KS/2019-0692 2019-11-28
Motion om införande av alkolås i 
fordon som nyttjas av Strömstads 
kommun från Miljöpartiet

Remitterad till Tekniska 
nämnden och 
Strömstadsbyggen 
2020-03-11



5 (6)

2020-05-05 Ärende: KS/2020-0299

KS/2020-0071 2020-01-16 Motion om central badplats i 
Strömstad från Liberalerna

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2020-03-11

KS/2020-0099 2020-01-24 Motion om semestertia från 
Vänsterpartiet

Uppdrag lagt till 
kommundirektören att 
svara på motionen

KS/2020-0115 2020-01-30

Motion om tillsättning av tjänsten 
som näringslivsutvecklare från 
Moderaterna, Liberalerna, 
Centerpartiet och Miljöpartiet

På väg till KS 2020-05-27

KS/2020-0119 2020-01-30
Motion om att anställa en 
jämställdhetsstrateg från Marielle 
Alvdal, Feministiskt Initiativ

Uppdrag lagt till 
kommundirektören att 
svara på motionen

KS/2020-0120 2020-01-30

Motion om 
jämställdhetsintergrering från 
Marielle Alvdal, Feministiskt 
Initiativ

Uppdrag lagt till 
kommundirektören att 
svara på motionen

KS/2020-0140 2020-02-05

Motion om att utreda möjligheten 
för Strömstadsbyggen att bygga 
ägarlägenheter från 
Kristdemokraterna

KF remitterat motionen 
till KS 2020-04-23

KS/2020-0211 2020-03-05

Motion om effektivare utnyttjande 
av lastzonerna och 
parkeringsplatserna i centrum från 
Bengt Bivrin, Miljöpartiet

KF remitterat motionen 
till KS 2020-04-23

KS/2020-0233 2020-03-12

Motion om att som en del av att 
uppmärksamma 100 år av 
demokrati, förlägga 
kommunfullmäktigesammanträden 
till olika kommundelar från 
Centerpartiet

KF remitterat motionen 
till KF presidium
2020-04-23

KS/2020-0234 2020-03-12

Motion om att utveckla 
attraktiviteten hos 
kulturmiljöer/besöksmål inom 
Strömstads kommun med 
fungerande sanitetsanläggningar 
från Centerpartiet

KF remitterat motionen 
till KS 2020-04-23

KS/2020-0240 2020-03-13

Motion om att skapa rättvisa 
förutsättningar för personer i 
Strömstad som omfattas av 
gymnasielagen från feministiskt 
initiativ

KF remitterat motionen 
till KS 2020-04-23
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2020-05-05 Ärende: KS/2020-0299

KS/2020-0241 2020-03-13
Motion om att utvärdera och 
systematisera integrationsarbetet i 
Strömstad från feministiskt initiativ

KF remitterat motionen 
till KS 2020-04-23

Besvarade motioner 2019
KS/2018-0322 Motion om korsningen Karlsgatan - Ringvägen från Bengt 
Simonsson Fröjd (S) – Beslut KF 2020-02-13 att anse motionen besvarad

KS/2019-0223 Motion om byte av namn på "Kommunala Handikapp- och 
pensionärsrådet" från Feministiskt Initiativ – Beslut KF 2019-12-12 att anse 
motionen besvarad

KS/2019-0336 Motion om strategi för Agenda 2030 och FN´s 17 hållbarhetsmål 
från Centerpartiet – Beslut KF 2020-04-23 att anse motionen besvarad.

KS/2019-0378 Motion om ny placering av lekplats i centrum från Centerpartiet – 
Beslut KF 2020-02-13 att anse motionen besvarad.

KS/2019-0421 Motion om miljödifferentierade hamnavgifter och taxor från 
Feministiskt initiativ – Beslut KF 2020-02-13 att avslå motionen.

KS/2019-0432 Motion om utökade öppettider på återvinningscentralen från 
Liberalerna – Beslut KF 2020-04-23 att avslå 4 punkter i  motionen och anse 2 
punkter besvarade..

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-05-05 av kommunsekreterare Ulrika Haugland

Ulrika Haugland
kommunsekreterare
0526- 196 78
ulrika.haugland@stromstad.se

Beslutet skickas till
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (3)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-05-27

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2020-0300

KS § 112 Redovisning av medborgarförslagen 2020

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att notera informationen till protokollet.

Kommunstyrelsens beslut
att uppdra åt Kommundirektören att ta fram en systematiserad arbetsordning för 
motioner och medborgarförslag.

Sammanfattning av ärendet
Enligt arbetsordning för kommunfullmäktige ska styrelsen, till fullmäktiges sista 
möte före sommaren respektive sista möte för året, redovisa de 
medborgarförslag som ej beretts färdigt

Medborgarförslag – ej besvarade

 

Ärendenumm
er

Reg.datu
m Ärendemening Status

KS/2018-0221 2018-04-
17

Medborgarförslag om 
utvidgat fibernät

Remitterad till 
Strömstadsbyggen/ 
StrömstaNet för 
beredning och 
beslut, ej besvarade 
med en 
handläggningstid på 
över ett år.

KS/2018-0241 2018-05-
02

Medborgarförslag om 
särskilt boende

Remitterad till 
Socialnämnden 
2018-06-26 för 
beslut, inget svar 
än, ej besvarade 
med en 
handläggningstid på 
över ett år. 

KS/2019-0049 2019-01-
10

Medborgarförslag om 
utökat korttidsboende i 
Strömstads sjukhus 
lokaler med möjlighet till 
jourläkare

 

Remitterad till 
Socialnämnden 

2019-03-15, inget 
svar än
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-05-27

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2019-0070 2019-01-
22

Medborgarförslag om 
informationsförbättringar 
mellan förskolor och 
vårdnadshavare

Ärendet på väg till 
KSAU 2020-05-20

KS/2019-0213 2019-03-
12

Medborgarförslag om 
äldreboende på Magistern 
4 och 13

Remitterad till 
Socialnämnden 

2019-04-08, inget 
svar än

KS/2019-0302 2019-04-
23

Medborgarförslag om 
färdtjänst till alla orter i 
Västra Götaland

Ärendet återförvisat 
till SN för beslut 
2019-11-27

KS/2019-0506 2019-08-
23

Medborgarförslag om 
handikappanpassning av 
lekplats i centrala 
Strömstad

Remitterad till 
Tekniska 2019-09-
19, för beredning 
och beslut, inget 
beslut än

KS/2019-0534 2019-08-
29

Medborgarförslag om att 
skapa en vacker entré till 
Strömstad vid E6

Remitterad till 
Tekniska 2019-09-
19, för beredning 
och beslut, inget 
beslut än

KS/2019-0662 2019-11-
18

Medborgarförslag om att 
kommunen köper eller 
använder befintliga 
bostäder för att hyra ut 
till lärare som kan tänka 
sig att jobba i Strömstad

Kommunstyrelsen 
beslutat avslå 
förslaget. Anmält vid 
KF 2020-02-13

KS/2020-0217 2020-03-
06

Medborgarförslag om 
gång- och cykelväg mellan 
Ånneröd - Hällestrand

Ärendet på väg till 
KF

KS/2020-0325 2020-05-
05

Medborgarförslag om 
offentliga toaletter vid 
flygfältet i Näsinge

Ärendet på väg till 
KF

 

 

Besvarade medborgarförslag under 2019

KS/2018-0407 Medborgarförslag om toalett på Kärleksudden, Tekniska nämnden 
beslutat om avslag. Anmält till KF 2020-02-13.

KS/2018-0528 Medborgarförslag om utökat uppdrag för räddningstjänsten, Beslut 
att avslag KF 2019-12-12
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-05-27

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2018-0595 Medborgarförslag om att stärka Strömstad kommuns engagemang i 
klimatomställningen, Beslut om avslag KF 2020-02-13

KS/2019-0100 Medborgarförslag om att alla beslut ska fattas inom de planetära 
gränsernas ramar, Beslut om avslag KF 2020-02-13

KS/2019-0104 Medborgarförslag om att utse och hylla olika pristagare, Beslut att 
bifalla förslaget KF 2019-12-12.

KS/2019-0174 Medborgarförslag om avgiftsfri ledsagning för funktionsnedsatta i 
Strömstads kommun, Beslut att delvis bifall förslaget KF 2020-04-23

KS/2019-0318 Medborgarförslag om lekplatser, Tekniska nämnden beslutat att 
bifalla förslaget. Anmält till KF 2020-02-13

KS/2019-0334 Medborgarförslag - trapp vid Södra hamnens sydöstra hörn, 
Tekniska nämnden beslutat att avslå beslutet. Anmält i KF 2020-02-13

KS/2019-0342 Medborgarförslag om prioriterad snöröjning på landet, Tekniska 
nämnden beslutat avslå förslaget. Anmält vid KF 2020-04-23

KS/2019-0430 Medborgarförslag om teaterlinje på Strömstad Gymnasium, BUN 
beslutat att avslå förslaget. Anmäls vid KF 2020-06-16

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-05-08
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-05-13 § 145

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att notera informationen till protokollet.

Förslag till beslut under sammanträdet
Marielle Alvdal (FI) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar åt Kommundirektören att 
ta fram en systematiserad arbetsordning för motioner och medborgarförslag.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Marielle Alvdals 
förslag och finner att så sker.

Beslutet skickas till
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (3)

Kommunledningsförvaltningen 2020-05-08 Ärende: KS/2020-0300
KS - Administrativ avdelning

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Kommunstyrelsen

Redovisning av medborgarförslagen 2020

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att notera informationen till protokollet

Sammanfattning av ärendet
Enligt arbetsordning för kommunfullmäktige ska styrelsen, till fullmäktiges sista 
möte före sommaren respektive sista möte för året, redovisa de medborgar-
förslag som ej beretts färdigt

Medborgarförslag – ej besvarade

Ärendenummer Reg.datum Ärendemening Status

KS/2018-0221 2018-04-17 Medborgarförslag om 
utvidgat fibernät

Remitterad till 
Strömstadsbyggen/ 
StrömstaNet för 
beredning och beslut, 
ej besvarade med en 
handläggningstid på 
över ett år.

KS/2018-0241 2018-05-02 Medborgarförslag om 
särskilt boende

Remitterad till 
Socialnämnden 
2018-06-26 för beslut, 
inget svar än, ej 
besvarade med en 
handläggningstid på 
över ett år. 

KS/2019-0049 2019-01-10

Medborgarförslag om 
utökat korttidsboende i 
Strömstads sjukhus lokaler 
med möjlighet till jourläkare

Remitterad till 
Socialnämnden 

2019-03-15, inget svar 
än

KS/2019-0070 2019-01-22 Medborgarförslag om 
informationsförbättringar 

Ärendet på väg till 
KSAU 2020-05-20
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2020-05-08 Ärende: KS/2020-0300

mellan förskolor och 
vårdnadshavare

KS/2019-0213 2019-03-12
Medborgarförslag om 
äldreboende på Magistern 4 
och 13

Remitterad till 
Socialnämnden 

2019-04-08, inget svar 
än

KS/2019-0302 2019-04-23
Medborgarförslag om 
färdtjänst till alla orter i 
Västra Götaland

Ärendet återförvisat 
till SN för beslut 2019-
11-27

KS/2019-0506 2019-08-23
Medborgarförslag om 
handikappanpassning av 
lekplats i centrala Strömstad

Remitterad till 
Tekniska 2019-09-19, 
för beredning och 
beslut, inget beslut än

KS/2019-0534 2019-08-29
Medborgarförslag om att 
skapa en vacker entré till 
Strömstad vid E6

Remitterad till 
Tekniska 2019-09-19, 
för beredning och 
beslut, inget beslut än

KS/2019-0662 2019-11-18

Medborgarförslag om att 
kommunen köper eller 
använder befintliga bostäder 
för att hyra ut till lärare som 
kan tänka sig att jobba i 
Strömstad

Kommunstyrelsen 
beslutat avslå 
förslaget. Anmält vid 
KF 2020-02-13

KS/2020-0217 2020-03-06
Medborgarförslag om gång- 
och cykelväg mellan 
Ånneröd - Hällestrand

Ärendet på väg till KF

KS/2020-0325 2020-05-05
Medborgarförslag om 
offentliga toaletter vid 
flygfältet i Näsinge

Ärendet på väg till KF

Besvarade medborgarförslag under 2019

KS/2018-0407 Medborgarförslag om toalett på Kärleksudden, Tekniska nämnden 
beslutat om avslag. Anmält till KF 2020-02-13.
KS/2018-0528 Medborgarförslag om utökat uppdrag för räddningstjänsten, Beslut 
att avslag KF 2019-12-12
KS/2018-0595 Medborgarförslag om att stärka Strömstad kommuns engagemang i 
klimatomställningen, Beslut om avslag KF 2020-02-13
KS/2019-0100 Medborgarförslag om att alla beslut ska fattas inom de planetära 
gränsernas ramar, Beslut om avslag KF 2020-02-13
KS/2019-0104 Medborgarförslag om att utse och hylla olika pristagare, Beslut att 
bifalla förslaget KF 2019-12-12.
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2020-05-08 Ärende: KS/2020-0300

KS/2019-0174 Medborgarförslag om avgiftsfri ledsagning för funktionsnedsatta i 
Strömstads kommun, Beslut att delvis bifall förslaget KF 2020-04-23
KS/2019-0318 Medborgarförslag om lekplatser, Tekniska nämnden beslutat att 
bifalla förslaget. Anmält till KF 2020-02-13
KS/2019-0334 Medborgarförslag - trapp vid Södra hamnens sydöstra hörn, 
Tekniska nämnden beslutat att avslå beslutet. Anmält i KF 2020-02-13
KS/2019-0342 Medborgarförslag om prioriterad snöröjning på landet, Tekniska 
nämnden beslutat avslå förslaget. Anmält vid KF 2020-04-23
KS/2019-0430 Medborgarförslag om teaterlinje på Strömstad Gymnasium, BUN 
beslutat att avslå förslaget. Anmäls vid KF 2020-06-16

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-05-08

Ulrika Haugland
kommunsekreterare
0526- 196 78
ulrika.haugland@stromstad.se

Beslutet skickas till
Diariet



Kallelse/föredragningslista 1 (1)
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-06-16

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

Anmälningsärenden

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
att notera anmälningsärendena till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Anmälningsärenden:

1. Barn- och utbildningsnämndens svar på medborgarförslag om 
informationsförbättringar mellan förskolor och vårdnadshavare - BUN 2019-12-12 
§ 104, KS/2019-0070

2. Socialnämndens beslut att avslå medborgarförslag om färdtjänst till alla orter i 
Västra Götaland, SN 2019-12-05 § 186, KS/2019-0302

3. Medborgarförslag om teaterlinje på Strömstad Gymnasium, BUN 2020-04-21 § 
38, KS/2019-0430

Beslutet skickas till
Diariet
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