STRÖMSTADS KOMMUN

Kallelse/föredragningslista

Kommunfullmäktige

2020-02-06
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Ärende: KS/2019-0699

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde
Datum:
Tid:
Plats:

Torsdag 2020-02-13
18.00
Kommunfullmäktiges sessionssal

Program

Sammanträdets öppnande
Upprop
Val av justerare
Tidpunkt för justering (torsdag 20 februari kl 15.00.)

Ärenden
Nr

Ärenderubrik

1

Eventuell allmänhetens fråga

2

Avsägelser och val

3

Frågestund

4

Inkomna motioner

92

5

Exploateringsavtal avseende detaljplanen för
Kv. Montören m.fl.

KS/2016-0619

6

Kv Montören m fl, Västra Prästängen –
detaljplan

KS/2016-0619

7

Detaljplan för del av Kungbäck 1:21 m fl
(Kungsviks Camping)

KS/2019-0390

8

Detaljplan för del av Hogdal 2:22

KS/2019-0480

9

Styrdokument för fastställelse av borgensavgift

KS/2020-0058

10

Ägartillskott AB Strömstadlokaler 2019

KS/2020-0063

11

Investeringsramar och borgen för bolagen 2020

KS/2020-0057

12

Revidering av säkerhetspolicy

KS/2019-0689

13

Lokala föreskrifter för att skydda människors
hälsa och miljö

KS/2019-0656

14

Svar på - Medborgarförslag om att stärka
Strömstad kommuns engagemang i
klimatomställningen

KS/2018-0595

15

Svar på - Medborgarförslag om att alla beslut
ska fattas inom de planetära gränsernas ramar

KS/2019-0100

16

Svar på - Motion om korsningen Karlsgatan Ringvägen från Bengt Simonsson Fröjd (S)

KS/2018-0322

Postadress: 452 80 Strömstad
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23

Diarienummer

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Telefon: 0526-196 78

Föredragande

Bankgiro: 5492-8379
Org.nr: 212000-1405
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Nr

Ärenderubrik

Diarienummer

17

Svar på - Motion om miljödifferentierade
hamnavgifter och taxor från Feministiskt
initiativ

KS/2019-0421

18

Svar på - Motion om ny placering av lekplats i
centrum från Centerpartiet

KS/2019-0378

19

Svar på - Motion om Strömstad Sveriges renaste
kommun från Liberalerna

KS/2019-0388

20

Anmälningsärenden

Ronnie Brorsson
ordförande

Ulrika Haugland

kommunsekreterare

Ärende: KS/2019-0699

Föredragande

3 (3)
2020-02-06

Ledamöter
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 (M)
Ligia Morales Ahlgren (S)
David Holgersson (KD)
Sven Nilsson (SD)
Lena Sundberg (S)
Elisabeth Johansson (C)
Tore Lomgård (C)

Ärende: KS/2019-0699

Ersättare
Lars Erik Kristiansen (M)
Eva Borg (M)
Ola Persson (M)
Hans-Inge Sältenberg (C)
Elin Douglasson (C)
Helena L´Estrade (L)
Rose-Marie Fagerberg (KD)
Andreas Friedemann Hildebrand (KD)
Johanna Ekeroth (S)
Rolf Pettersson (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)
Rolf Rask (S)

Kallelse/Föredragningslista
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-02-13

KS/2019-0736

KF § 2

Avsägelse som ersättare i
kommunfullmäktige från Rolf Pettersson (S)

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

att bevilja Rolf Petterssons (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i
Kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet

Ärende

2

Rolf Pettersson (S) har lämnat in en avsägelse från uppdraget som ersättare i
Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Rolf Pettersson (S)

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen
Rolf Pettersson
HR-avdelningen
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78

Kallelse/Föredragningslista
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-02-13

KS/2019-0736

KF § 3

Avsägelse som ledamot och 1:e vice
ordförande i Barn- och utbildningsnämnden
från Rolf Pettersson (S)

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

att bevilja Rolf Petterssons (S) avsägelse från uppdraget som ledamot och 1:e vice
ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Rolf Pettersson (S) har lämnat in en avsägelse från uppdraget som ledamot och
1:e vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Rolf Pettersson (S)

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

att bevilja Rolf Petterssons (S) avsägelse från uppdraget som ledamot och 1:e vice
ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.

Beslutet skickas till

Rolf Pettersson
HR-avdelningen
Barn- och utbildningsnämnden; bun.diarie@stromstad.se
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-02-13

KS/2020-0050

KF § 5

Avsägelse som ersättare i Barn- och
utbildningsnämnden från Johanna Ekeroth (S)

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

att bevilja Johanna Ekeroth (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i Barn- och
utbildningsnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Johanna Ekeroth (S) har lämnat in en avsägelse från uppdraget som ersättare i
Barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Johanna Ekeroth (S)

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

att bevilja Johanna Ekeroth (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i Barn- och
utbildningsnämnden.

Beslutet skickas till

Johanna Ekeroth
Barn- och utbildningsnämnden; bun.diarie@stromstad.se
Diariet
HR-avdelningen
Socialnämnden; sn.diarie@stromstad.se
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-02-13

KS/2020-0050

KF § 7

Avsägelse som ersättare i Socialnämnden
från Johanna Ekeroth (S)

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

att bevilja Johanna Ekeroth (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i
Socialnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Johanna Ekeroth (S) har lämnat in en avsägelse från uppdraget som ersättare i
Socialnämnden.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Johanna Ekeroth (S)

Beslutet skickas till

Johanna Ekeroth
HR-avdelningen
Socialnämnden; sn.diarie@stromstad.se
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-02-13

KS/2020-0059

KF § 9

Avsägelse som ledamot i Barn- och
utbildningsnämnden från Marie Goksöyr (M)

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

att bevilja Marie Goksöyr (M) avsägelse från uppdraget som ledamot i Barn- och
utbildningsnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Marie Goksöyr (M) har lämnat in en avsägelse från uppdraget som ledamot i Barnoch utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Marie Goksöyr (M)

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

att bevilja Marie Goksöyr (M) avsägelse från uppdraget som ledamot i Barn- och
utbildningsnämnden.

Beslutet skickas till

Marie Goksöyr
HR-avdelningen
Barn- och utbildningsnämnden; bun.diarie@stromstad.se
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-02-13

KS/2020-0112

KF § 11

Avsägelse som ledamot i AB Strömstad
Badanstalt

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

att bevilja Sanja Lilli Gohlkes (SD) avsägelse från uppdraget som ledamot i AB
Strömstad Badanstalt.

Sammanfattning av ärendet

Sanja Lilli Gohlke (SD) har lämnat in en avsägelse från uppdraget som ledamot i AB
Strömstad Badanstalt.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Sanja Lilli Gohlke (SD)

Beslutet skickas till

Sanja Lilli Gohlke
HR-avdelningen
AB Strömstad Badanstalt
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78

Ärende

Strömstad
Till
Kommunfullmäktige Strömstad

3

Enkel fråga
Jag läser att Diskrimingeringsombudsmannen har bl a påtalat brister i handlingsplanen
avseende sexuella trakasserier gällande hur arbetet efter en anmälan ska göras.
Det är naturligtvis olyckligt att agerande efter en anmälan inte kommit med, och den delen
behöver vi som kommun ta tag i och jag är övertygad att detta kommer att göras skyndsamt.
Det som bekymrar mig är de fall som blivit anmälda och hanterade hittills och hur vi som
arbetsgivare har agerat. Det kan gälla sexuella trakasserier, olika behandling av personer
med annan etsinitet eller funktionsnedsättning, och det ha kan skett direkt såväl som
indirekt.
Det kan var anmälningar bland våra anställda, de som söker hjälp hos kommunen eller våra
elever i skolan.
Oavsett vilken av de sju diskrimineringsgrunderna som anmälan gäller är det viktigt att det
hanteras enhetligt i hela kommunen och att det görs på rätt sätt och enligt lagar och regler.
Om det inte funnit en handlingsplan kring agerandet vid dessa ärenden, kan det finnas risk
att det finns ärenden som inte hanterats på rätt sätt, och de som anmält kan känna att det
inte lett till någon förbättring/förändring eller handlingsplan på den egna arbetsplatsen eller
i bemötandet med kommunen.
Min fråga till Kent Hansson är:
Kommer du som KSO att agera på något sätt gällande de senaste årens anmälningar
gällande diskrimineringsgrunderna för att säkerställa att dessa är hanterade på rätt sätt?

Strömstad 2020-01-13

Elisabeth Johansson, Centerpartiet

Ärende

4
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-02-13
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KS/2019-0692

KF § 14

Motion om införande av alkolås i fordon som
nyttjas av Strömstads kommun från
Miljöpartiet

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

att remittera motionerna till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Inkomna motioner:

1. Motion om införande av alkolås i fordon som nyttjas av Strömstads kommun
från Miljöpartiet, KS/2019-0692
2. Motion om central badplats i Strömstad från Liberalerna, KS/2020-0071
3. Motion om semestertia från Vänsterpartiet, KS/2020-0099
4. Motion om tillsättning av tjänsten som näringslivsutvecklare från Moderaterna,
Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet, KS/2020-0115
5. Motion om att anställa en jämställdhetsstrateg från Marielle Alvdal,
Feministiskt Initiativ, KS/2020-0119
6. Motion om jämställdhetsintegrering från Marielle Alvdal, Feministiskt Initiativ,
KS/2020-0120

Beslutsunderlag
Motionerna

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78

MOTION
2019-11-27

TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE I STRÖMSTAD

INFÖRANDE AV ALKOLÅS I FORDON SOM NYTTJAS AV STRÖMSTADS KOMMUN
Alkoholproblem kan vara svåra att upptäcka för omgivningen och inte minst för
arbetsgivaren. Alkolås är därför ett utmärkt hjälpmedel för att i ett tidigt skede kunna
hjälpa de medarbetare som har dessa problem. Inte minst viktigt är detta i en stor
organisation som Strömstad kommun, som har många anställda och många fordon
som servar kommuninvånare under dygnets alla timmar.
Naturligtvis är även trafksäkerheten i sig ett argument.
Miljöpartiet de gröna yrkar
att

alkolås installeras i de fordon som införskaffas, med undantag av
räddningstjänstens fordon.

Strömstad den 27 november 2019

Bengt Bivrin

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STRÖMSTAD

Karla Valdivieso

Sidan 1 av 1

Liberalerna Strömstad
2020-01-15

Motion om central badplats i Strömstad
Yrkande
Liberalerna föreslår
• att möjligheterna att återställa stranden under stenmassorna
utanför Laholmen utreds
• att möjligheterna studeras under våren 2020
• att arbetet genomförs under höst/vår 2020/21.
• att anläggningen omfattas av en bredare badbrygga samt trappor
ner i vattnet.

Motivering
Strömstads vision ”Havet i centrum, livet i fokus” ställer krav på centrala
badmöjligheter. Förvisso är havet i centrum, både fysiskt och psykiskt,
dock saknas en central badplats. Etablerade badplatser på Seläter,
Capri, Hålkedalen, Lagunen och öarna kräver oftast bil och med tanke
på målet ”fossilfritt 2030” bör en badplats i centrum prioriteras. En
strandanläggning kan med fördel integreras i kallbadhuset med tillgång
till omklädning.
Såväl för turister som sommargäster och lokalbefolkning är en central
badplats av stort värde. Inte minst för dem som saknar egen båt är
möjligheten till uppfriskande bad i centrum betydelsefull. Det kan gälla
allt från en heldag vid vattnet till ett snabbdopp under lunchrasten.
Ett landfast bad vid Laholmen bidrar dessutom till större utnyttjande av
centrum och de faciliteter som det lokala näringslivet erbjuder i ett
levande centrum.

Liberalerna Strömstad · www.stromstad.liberalerna.se · stromstad@liberalerna.se
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Liberalerna Strömstad

För Liberalerna

Kerstin Karlsson

Sandra Andersson

Lars Tysklind

Mette H. Johansson

Hans-Robert Hansson

Helena L’Estrade

Liberalerna Strömstad · www.stromstad.liberalerna.se · stromstad@liberalerna.se
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Inför en "semestertia" för övernattning i Strömstad.
På flera populära turistplatser runt om i Europa finns ett system som innebär att besökande betalar en
låg avgift per natt för att täcka offentliga merkostnader . Dessa merkostnader kan vara underhåll,
renhållning, skyltning och liknande. ·
Vänsterpartiet föreslår att Strömstad inför ett sådant system. Vi föreslår att varje övernattningsgäst
betalar 10 kr per natt. Vi ser det som en "semestertia", som innebär att vi dels kan finansiera
merkostnader för turismen hos kommunens förvaltningar, dels utveckla nya turistprojekt eller förstärka
redan befintliga projekt. När det gäller det senare innebär det att även privata arrangörer kan få del av
pengarna.
Vi tänker oss att pengarna samlas i en "semesterfond" . Ansvaret för fonden ligger hos
kommunstyrelsen och ansökningar lämnas dit. Avsikten är att utveckla turismen och minska turismens
merkostnader utan att belasta Strömstads skattebetalare.
Vad kan pengarna användas till? Vi nämnde ovan renhållning, underhåll och skyltning. För
förvaltningarna kan man också tänka sig merkostnader inom t ex Socialnämnden och Miljö- och
byggnämnden. Vi kan också tänka oss att sätta ut sommartoaletter på t ex badplatser eller i hamnar. Det
finns möjlighet att förbättra kollektiv/parkeringstrafiken under sommaren, eller att sätta upp laddstolpar
på parkeringar som huvudsakligen nyttjas på sommaren.
Vänsterpartiet yrkar
att kommunen beslutar om en "semestertia", dvs en avgift på lOkr per person per natt för alla som
övernattar på hotell eller andra turistanläggningar.

Strömstad 15 januari 2020
Lars Åke Karlgren
Mia Öster
Stellan Nilsson
Kerstin Eriksson

Motion gällande tillsättning av tjänsten
som näringslivsutvecklare
Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna i
Strömstad yrkar:
 att tjänsten som näringslivsutvecklare tillsätts snarast
 att tjänsten ska vara en heltidstjänst med uppdrag att, dels vara en länk
mellan befintligt näringsliv och kommunen, dels ha ett uppdrag att
arbeta för ett bredare näringsliv med nya företag
Motivering:
Kommunen behöver ett växande näringsliv för att vara livskraftig. Det är inom
det småskaliga företagandet som de flesta jobben skapas. För att företagarna
på ett framgångsrikt sätt ska kunna verka i vår kommun behövs att den idag
upparbetade dialogen med kommunen upprätthålls.
Våra företagare har rätt att förvänta sig att mötas av handlingskraft. Då är det
avgörande att det finns en tydlig funktion inom kommunen med mandat och
kraft att agera för näringslivets frågor. För att utveckla Strömstad krävs
samverkan med befintliga företagare men också fokus på att aktivt verka för
nyetableringar inom kommunen. En tydlig och väl fungerande kommunal
näringslivsfunktion är då helt avgörande för att nå framgång.
Det behövs mer, inte mindre, resurser till insatser för att stärka det lokala
näringslivet.

Mikael Cederbratt(M)

Lars Tysklind(L)

Åsa Torstensson(C)

Bengt Bivrin(MP)
1

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Datum: 2020-01-26
Partinamn: Feministiskt initiativ
Ledamotens namn: Marielle Alvdal

Motion: Anställ en jämställdhetsstrateg - intensifiera
jämställdhetsarbetet i Strömstad!
Motivering till motionen
Jämställdhetsarbete måste ha ett medborgarfokus: Vårdtagare, trafikanter, boende, förskolebarn,
elever, biblioteksbesökare, de som använder fritidsanläggningar - alla som nyttjar kommunens
verksamheter ska garanteras ett jämställt bemötande; jämställd service och frihet från
diskriminering.
Jämställdhetsarbetet måste också bedrivs ur ett intersektionellt perspektiv, det vill säga med
kunskap om att maktordningar samverkar; etnicitet, socialt ursprung, språk, sexuell läggning,
religion, ålder och funktionalitet. Arbete för kvinnor och mäns lika rättigheter betyder då samtidigt
att arbeta för alla människors lika rättigheter.
Vi menar att Strömstad behöver en jämställdhetsstrateg, som kan vara drivande i arbetet med att
göra kommunen jämställd. I flera andra kommuner har jämställdhetsstrateger till uppgift att ur detta
perspektiv initiera, granska och följa upp kommunövergripande frågor och bereda ärenden som skall
behandlas av kommunfullmäktige; att konkretisera jämställdhetsarbetet och utveckla strategier för
att uppnå jämställdhetsmålen; samt att öka medvetenheten om vikten av detta arbete inom
politiken. I vissa kommuner utbildar jämställdhetstrategen kommunanställd personal, exempelvis
lärare, i jämställdhetsfrågor och skapar rum för samtal. Vi behöver detta även i Strömstad!
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi
●

Att Strömstads kommun anställer en jämställdhetsstrateg, som kan vara drivande i arbetet
med att göra Strömstads kommun till en jämställd kommun.

Undertecknat
Marielle Alvdal, Feministiskt initiativ

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Datum: 2020-01-26
Partinamn: Feministiskt initiativ
Ledamotens namn: Marielle Alvdal

Motion: Inför jämställdhetsintegrering - intensifiera
jämställdhetsarbetet i Strömstad!
Motivering till motionen
Att åstadkomma en mer jämställd kommun är ett stort arbete som kräver långsiktighet,
målformuleringar och uppföljning av varje verksamhet. I Strömstads antagna jämlikhetsplan, står det
att jämställdhetsperspektivet ska ingå i allt budget-, planerings- och utvecklingsarbete. Detta är inte
verklighet just nu.
Jämställdhetsintegrering innebär att jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande och i alla
arbetsprocesser.
I nuläget ska tjänstepersonerna ta hänsyn till flera perspektiv i varje fråga: Ekonomi, barnrätt, juridik,
folkhälsa samt miljö. Dock missas systematiskt jämställdhetsperspektivet. Även när
“Likabehandlingsperspektiv” någon gång togs med missades könsaspekten. Vi menar därför att detta
måste lyftas fram som en egen punkt.
Könsuppdelad statistik är grundläggande för arbetet med jämställdhetsintegrering och
jämställdhetsbudgetering; för att synliggöra och analysera konsekvenser beslut ger för kvinnor och
män. Administrativt arbete måste därför möjliggöra detta - all registrering av data i kommunen ska
inkludera könstillhörighet (exempelvis han, hon eller annat) tex då enkäter görs, eller då nya register
upprättas.
SKL har tagit fram material som stöttar kommuner att införliva ett jämställdhetsperspektiv i
beredning, beslutsfattande och uppföljning. Se “Checklista för jämställda beslut” nedan som hjälper
politiker att avgöra om beslutsunderlag ger förutsättningar att fatta jämställda beslut. Detta måste
tillämpas i Strömstad.

https://www.jamstall.nu/wp-content/uploads/2014/01/Checklista-f%C3%B6r-politiker-pdf.pdf

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi
●
●
●

●
●

Att Strömstads kommun - i enlighet med regeringens jämställdhetsarbete - tillämpar
jämställdhetsintegrering.
Att kommunen i alla fall där bakgrundsfakta i form av statistik behövs, tar fram
könsuppdelad statistik.
Att varje av tjänstepersoner och/eller politiker berett förslag ska inkludera rubriken
“jämställdhet” under konsekvensbeskrivningen och att beslutets konsekvenser för kvinnor
och män - eller i förekommande fall flickor och pojkar - beskrivs
Att varje av tjänstepersoner och/eller politiker berett förslag ska innehålla förslag på
åtgärder för att komma till rätta med eventuella osakliga skillnader mellan kvinnor och män
Att varje av tjänstepersoner och/eller politiker berett förslag ska innehålla en analys av hur
de föreslagna åtgärderna bidrar till kommunens jämställdhetsmål

Undertecknat
Marielle Alvdal, Feministiskt initiativ Strömstad

Ärende
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-01-29

5
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KS/2016-0619

KS § 5

Exploateringsavtal avseende detaljplanen för
Kv. Montören m.fl.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att föreslå kommunfullmäktige

att godkänna förslag till exploateringsavtal avseende detaljplanen för Kv.
Montören m.fl.
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att
underteckna exploateringsavtalet.

Sammanfattning av ärendet

Ett detaljplaneförslag föreligger avseende ny detaljplan för Kv Montören m.fl.
(västra Prästängen), (antagandehandling). Syftet med detaljplanen är att skapa
utrymme för viss typ av handel och kontor samtidigt som möjligheten att bedriva
icke störande industri eller service upprätthålls. Detaljplanen innefattar även
handelsfastigheten Limmaren 2 vilken innehåller en större handelsyta än vad
gällande detaljplan medger. Detaljplanen kommer att medge handel i hela den
befintliga byggnaden medan andelen livsmedelshandel begränsas till dagens
omfattning.
Detaljplanen med dess exploateringsmöjligheter medför en större ombyggnad av
korsningen Ringvägen/Prästängsvägen som presenteras i Trafikutredning
korsningen Ringvägen/Prästängsvägen (bilaga till exploateringsavtalet). Då
Ringvägen tillhör Trafikverket kommer ett medfinansieringsavtal att träffas med
kommunen innan ombyggnationen påbörjas, där kommunen kommer åläggas
betala hela kostnaden för ombyggnationen. Då ombyggnationen delvis krävs med
anledning av den trafikökning som detaljplaneförslaget med dess
exploateringsmöjligheter medför, kan kostnaden för ombyggnationen delvis
fördelas på de fastighetsägare som har nytta av detaljplanen. Frykvalla förvaltning
AB, som äger flertalet fastigheter inom detaljplaneområdet, har meddelat
kommunen att bolaget avser bekosta fastighetsägarnas del.
Enligt Rambölls kapacitetsanalys för trafik avseende Prästängen beräknas 70 % av
trafikalstringen år 2035 utgöras av trafik ifrån detaljplaneområdet, medan
resterande 30 % av trafikalstringen utgörs av övrig trafik från östra Prästängen.
Med anledning av detta föreslås den totala faktiska kostnaden för
ombyggnationen av Ringvägen/Prästängsvägen fördelas så att kommunen
bekostar 30 % och exploatören bekostar 70 %.
Den totala kostnaden för ombyggnationen inklusive projektering, upphandling,
byggledning, anläggande, flytt av eventuella allmänna ledningar, besiktning samt
övriga administrationskostnader uppskattas till cirka 15-25 miljoner kronor.
Angiven kostnad är uppskattad och det är de faktiska kostnaderna som ska
betalas av parterna.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2 (2)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-01-29

Trafikverket har meddelat att de avser genomföra ombyggnaden snarast möjligt
efter att detaljplanen vunnit laga kraft.
Förslag till exploateringsavtal föreligger som reglerar kommunens och
exploatören Frykvalla Förvaltning ABs ansvar för åtgärder och kostnader vid
genomförandet av ombyggnationen av korsningen Ringvägen/Prästängsvägen.
Exploateringsavtalet reglerar även två markbyten mellan parterna för att
möjliggöra genomförandet av vägombyggnationen. Ingen ersättning kommer att
betalas.
Som säkerhet för exploatörens åtaganden enligt exploateringsavtalet ska
exploatören till kommunen ställa en icke tidsbegränsad säkerhet i form av
bankgaranti (On demand- garanti) till ett belopp om 15 miljoner kronor.
Bankgarantin ska vara kommunen tillhanda senast 6 februari 2020.
De två stenblock berörande kommunal mark som upptäcktes vid en
bergsbesiktning under detaljplanearbetet har under hösten 2019 avlägsnats av
kommunen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-09
Exploateringsavtal avseende Kv. Montören m.fl., upprättat 2020-01-09
Ordförandebeslut av Tekniska nämndens ordförande Ulf Gustafsson 2020-01-14
Registreringsbevis
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-01-22 § 17

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige

att godkänna förslag till exploateringsavtal avseende detaljplanen för Kv.
Montören m.fl.
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att
underteckna exploateringsavtalet.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-01-22

KS/2016-0619

KSau § 17

Exploateringsavtal avseende detaljplanen för
Kv. Montören m.fl.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna förslag till exploateringsavtal avseende detaljplanen för Kv.
Montören m.fl.
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att
underteckna exploateringsavtalet.

Sammanfattning av ärendet

Ett detaljplaneförslag föreligger avseende ny detaljplan för Kv Montören m.fl.
(västra Prästängen), (antagandehandling). Syftet med detaljplanen är att skapa
utrymme för viss typ av handel och kontor samtidigt som möjligheten att bedriva
icke störande industri eller service upprätthålls. Detaljplanen innefattar även
handelsfastigheten Limmaren 2 vilken innehåller en större handelsyta än vad
gällande detaljplan medger. Detaljplanen kommer att medge handel i hela den
befintliga byggnaden medan andelen livsmedelshandel begränsas till dagens
omfattning.
Detaljplanen med dess exploateringsmöjligheter medför en större ombyggnad av
korsningen Ringvägen/Prästängsvägen som presenteras i Trafikutredning
korsningen Ringvägen/Prästängsvägen (bilaga till exploateringsavtalet). Då
Ringvägen tillhör Trafikverket kommer ett medfinansieringsavtal att träffas med
kommunen innan ombyggnationen påbörjas, där kommunen kommer åläggas
betala hela kostnaden för ombyggnationen. Då ombyggnationen delvis krävs med
anledning av den trafikökning som detaljplaneförslaget med dess
exploateringsmöjligheter medför, kan kostnaden för ombyggnationen delvis
fördelas på de fastighetsägare som har nytta av detaljplanen. Frykvalla förvaltning
AB, som äger flertalet fastigheter inom detaljplaneområdet, har meddelat
kommunen att bolaget avser bekosta fastighetsägarnas del.
Enligt Rambölls kapacitetsanalys för trafik avseende Prästängen beräknas 70 % av
trafikalstringen år 2035 utgöras av trafik ifrån detaljplaneområdet, medan
resterande 30 % av trafikalstringen utgörs av övrig trafik från östra Prästängen.
Med anledning av detta föreslås den totala faktiska kostnaden för
ombyggnationen av Ringvägen/Prästängsvägen fördelas så att kommunen
bekostar 30 % och exploatören bekostar 70 %.
Den totala kostnaden för ombyggnationen inklusive projektering, upphandling,
byggledning, anläggande, flytt av eventuella allmänna ledningar, besiktning samt
övriga administrationskostnader uppskattas till cirka 15-25 miljoner kronor.
Angiven kostnad är uppskattad och det är de faktiska kostnaderna som ska
betalas av parterna.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-01-22

Trafikverket har meddelat att de avser genomföra ombyggnaden snarast möjligt
efter att detaljplanen vunnit laga kraft.
Förslag till exploateringsavtal föreligger som reglerar kommunens och
exploatören Frykvalla Förvaltning ABs ansvar för åtgärder och kostnader vid
genomförandet av ombyggnationen av korsningen Ringvägen/Prästängsvägen.
Exploateringsavtalet reglerar även två markbyten mellan parterna för att
möjliggöra genomförandet av vägombyggnationen. Ingen ersättning kommer att
betalas.
Som säkerhet för exploatörens åtaganden enligt exploateringsavtalet ska
exploatören till kommunen ställa en icke tidsbegränsad säkerhet i form av
bankgaranti (On demand- garanti) till ett belopp om 15 miljoner kronor.
Bankgarantin ska vara kommunen tillhanda senast 6 februari 2020.
De två stenblock berörande kommunal mark som upptäcktes vid en
bergsbesiktning under detaljplanearbetet har under hösten 2019 avlägsnats av
kommunen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-09
Exploateringsavtal avseende Kv. Montören m.fl., upprättat 2020-01-09
Ordförandebeslut av Tekniska nämndens ordförande Ulf Gustafsson 2020-01-14
Registreringsbevis

Tekniska nämndens förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna förslag till exploateringsavtal avseende detaljplanen för Kv.
Montören m.fl.
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att
underteckna exploateringsavtalet.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78

STRÖMSTADS KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Tekniska förvaltningen
Mark- och exploateringsavdelningen

2020-01-09

1 (3)
Ärende: TN/2019-0657

Tekniska nämnden

Exploateringsavtal avseende detaljplanen för Kv. Montören
m.fl.
Tekniska förvaltningens förslag till beslut

1. Att godkänna förslag till exploateringsavtal avseende detaljplanen för Kv.
Montören m.fl.
2. Att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att
underteckna exploateringsavtalet.

Sammanfattning av ärendet

Ett planförslag föreligger avseende ny detaljplan för Kv Montören m.fl. (västra
Prästängen), (antagandehandling). Syftet med detaljplanen är att skapa utrymme
för viss typ av handel och kontor samtidigt som möjligheten att bedriva icke
störande industri eller service upprätthålls.
Förslag till exploateringsavtal föreligger som reglerar kommunens och
exploatören Frykvalla Förvaltning ABs ansvar för åtgärder och kostnader vid
genomförandet av delar av detaljplanen, såsom överlåtelse av mark och
ombyggnationen av Ringvägen/Prästängsvägen, se Exploateringsavtal avseende
detaljplanen för Kv. Montören m.fl.
Totala kostnaden för ombyggnationen uppskattas till cirka 15-25 miljoner kronor
och föreslås fördelas så att kommunen bekostar 30 % och exploatören bekostar
70 %. Trafikverket har meddelat att de avser genomföra ombyggnaden snarast
möjligt efter att detaljplanen vunnit laga kraft.
Som säkerhet för exploatörens åtaganden enligt exploateringsavtalet ska
exploatören till kommunen ställa en icke tidsbegränsad säkerhet i form av
bankgaranti (On demand- garanti) till ett belopp om 15 miljoner kronor.
Bankgarantin ska vara kommunen tillhanda senast 6 februari 2020.

Ärendet

Ett detaljplaneförslag föreligger avseende ny detaljplan för Kv Montören m.fl.
(västra Prästängen), (antagandehandling). Syftet med detaljplanen är att skapa
utrymme för viss typ av handel och kontor samtidigt som möjligheten att bedriva
icke störande industri eller service upprätthålls. Detaljplanen innefattar även
handelsfastigheten Limmaren 2 vilken innehåller en större handelsyta än vad
gällande detaljplan medger. Detaljplanen kommer att medge handel i hela den
befintliga byggnaden medan andelen livsmedelshandel begränsas till dagens
omfattning.
Detaljplanen med dess exploateringsmöjligheter medför en större ombyggnad av
korsningen Ringvägen/Prästängsvägen som presenteras i Trafikutredning

Postadress: 452 80 Strömstad
Besöksadress: Postängsvägen 30

E-post: tn@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Telefon: 0526-191 60

Bankgiro: 5492-8379
Org.nr: 212000-1405

2 (3)
2020-01-09

Ärende: TN/2019-0657

korsningen Ringvägen/Prästängsvägen (se bilaga till exploateringsavtalet). Då
Ringvägen tillhör Trafikverket kommer ett medfinansieringsavtal att träffas med
kommunen innan ombyggnationen påbörjas, där kommunen kommer åläggas
betala hela kostnaden för ombyggnationen.
Då ombyggnationen delvis krävs med anledning av den trafikökning som
detaljplaneförslaget med dess exploateringsmöjligheter medför,
kan kostnaden för ombyggnationen delvis fördelas på de fastighetsägare som
har nytta av detaljplanen. Frykvalla förvaltning AB, som äger flertalet fastigheter
inom detaljplaneområdet, har meddelat kommunen att bolaget avser
bekosta fastighetsägarnas del.
Enligt Rambölls kapacitetsanalys för trafik avseende Prästängen beräknas 70 % av
trafikalstringen år 2035 utgöras av trafik ifrån detaljplaneområdet, medan
resterande 30 % av trafikalstringen utgörs av övrig trafik från
östra Prästängen. Med anledning av detta föreslås den totala faktiska
kostnaden för ombyggnationen av Ringvägen/Prästängsvägen fördelas så att
kommunen bekostar 30 % och exploatören bekostar 70 %.
Den totala kostnaden för ombyggnationen inklusive projektering, upphandling,
byggledning, anläggande, flytt av eventuella allmänna ledningar, besiktning samt
övriga administrationskostnader uppskattas till cirka 15-25 miljoner kronor.
Angiven kostnad är uppskattad och det är de faktiska kostnaderna som ska
betalas av parterna.
Trafikverket har meddelat att de avser genomföra ombyggnaden snarast möjligt
efter att detaljplanen vunnit laga kraft.
Förslag till exploateringsavtal föreligger som reglerar kommunens och
exploatören Frykvalla Förvaltning ABs ansvar för åtgärder och kostnader vid
genomförandet av ombyggnationen av korsningen Ringvägen/Prästängsvägen, se
Exploateringsavtal avseende detaljplanen för Kv. Montören m.fl.
Exploateringsavtalet reglerar även två markbyten mellan parterna för att
möjliggöra genomförandet av vägombyggnationen. Ingen ersättning kommer att
betalas.
Som säkerhet för exploatörens åtaganden enligt exploateringsavtalet ska
exploatören till kommunen ställa en icke tidsbegränsad säkerhet i form av
bankgaranti (On demand- garanti) till ett belopp om 15 miljoner kronor.
Bankgarantin ska vara kommunen tillhanda senast 6 februari 2020.
De två stenblock berörande kommunal mark som upptäcktes vid en
bergsbesiktning under detaljplanearbetet har under hösten 2019 avlägsnats av
kommunen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-09
Exploateringsavtal avseende Kv. Montören m.fl., upprättat 2020-01-09

3 (3)
2020-01-09

Kristin Ulfstad

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

Beslutet skickas till

Akten, TN/2019-0657
Kommunstyrelsen
Kommundirektör Mats Brocker

Roland Kindslätt

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

Ärende: TN/2019-0657
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-01-29

KS/2016-0619

KS § 6

Kv Montören m fl, Västra Prästängen –
detaljplan

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att föreslå kommunfullmäktige

att anta detaljplan för Kv. Montören med flera, Västra Prästängen, upprättad
2018-04-30, reviderad 2020-01-08.

Sammanfattning av ärendet

Ett förslag till detaljplan, upprättat 2018-04-30, reviderat 2020-01-08, har tagits
fram för den västra delen av Prästängens industriområde. Planområdet omfattar
bland annat fastigheterna Limmaren 2 (ICA Kvantum och Jysk), Montören 1, 3, 56, 9 och 10 (WunderBaum, bilprovningen med mera), Plåtslagaren 2 och Sliparen
3-4 (Bertils Bil, Scanrex).

Ärende

6

Syftet med detaljplanen är att skapa utrymme för vissa typer av handel och kontor
samtidigt som möjligheten att bedriva icke störande industri eller service
upprätthålls. Den gällande stadsplanen medger enbart industri, vilket innebär att
många verksamheter har svårt att utvecklas.
Den trafik som genereras av handeln planförslaget medger innebär att korsningen
mellan Ringvägen och Prästängsvägen behöver byggas om. Ombyggnationen
består bland annat av ett vänstersvängfält på Prästängsvägen mot Ringvägen och
ett accelerationsfält för högersvängande trafik utmed Ringvägen södra sida.
Breddningen av Prästängsvägen åstadkoms genom att mark tas i anspråk från
Limmaren 2 (ICA Kvantum och Jysk).
Kostnaden för ombyggnationen av gatorna regleras i ett exploateringsavtal mellan
kommunen och exploatören som bör godkännas av fullmäktige samtidigt som
detaljplanen antas.
Inför kommunstyrelsens sammanträde har lösa block rensats från berg i
planområdet. Detta har resulterat i att bestämmelserna om blockrensning har
kunnat tas bort. Planhandlingarna har på grund av detta reviderats och fått en ny
datering.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-01-08
Förslag till detaljplan för Kv Montören m fl, Västra Prästängen, upprättat
2018-04-30, reviderat 2020-01-08
Fastighetsförteckning daterad 2018-03-26
Samrådsredogörelse daterad 2017-10-12
Granskningsutlåtande daterat 2018-08-15
Behovsbedömning daterad 2017-02-01
Kapacitetsanalys daterad 2016-09-29

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-01-29

Trafikutredning daterad 2018-03-01
Projekterings-PM/Geoteknik och markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik
daterade 2017-02-13
MIFO Fas 1 Prästängens industriområde daterad 2015-06-29
MIFO Fas 2 Sliparen 4 daterad 2017-11-17
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-01-22 § 18

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige

att anta detaljplan för Kv. Montören med flera, Västra Prästängen, upprättad
2018-04-30, reviderad 2020-01-08.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-01-22

KS/2016-0619

KSau § 18

Kv Montören m fl, Västra Prästängen –
detaljplan

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta detaljplan för Kv. Montören med flera, Västra Prästängen, upprättad
2018-04-30, reviderad 2020-01-08.

Sammanfattning av ärendet

Ett förslag till detaljplan, upprättat 2018-04-30, reviderat 2020-01-08, har tagits
fram för den västra delen av Prästängens industriområde. Planområdet omfattar
bland annat fastigheterna Limmaren 2 (ICA Kvantum och Jysk), Montören 1, 3, 56, 9 och 10 (WunderBaum, bilprovningen med mera), Plåtslagaren 2 och Sliparen
3-4 (Bertils Bil, Scanrex).
Syftet med detaljplanen är att skapa utrymme för vissa typer av handel och kontor
samtidigt som möjligheten att bedriva icke störande industri eller service
upprätthålls. Den gällande stadsplanen medger enbart industri, vilket innebär att
många verksamheter har svårt att utvecklas.
Den trafik som genereras av handeln planförslaget medger innebär att korsningen
mellan Ringvägen och Prästängsvägen behöver byggas om. Ombyggnationen
består bland annat av ett vänstersvängfält på Prästängsvägen mot Ringvägen och
ett accelerationsfält för högersvängande trafik utmed Ringvägen södra sida.
Breddningen av Prästängsvägen åstadkoms genom att mark tas i anspråk från
Limmaren 2 (ICA Kvantum och Jysk).
Kostnaden för ombyggnationen av gatorna regleras i ett exploateringsavtal mellan
kommunen och exploatören som bör godkännas av fullmäktige samtidigt som
detaljplanen antas.
Inför kommunstyrelsens sammanträde har lösa block rensats från berg i
planområdet. Detta har resulterat i att bestämmelserna om blockrensning har
kunnat tas bort. Planhandlingarna har på grund av detta reviderats och fått en ny
datering.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-01-08
Förslag till detaljplan för Kv Montören m fl, Västra Prästängen, upprättat
2018-04-30, reviderat 2020-01-08
Fastighetsförteckning daterad 2018-03-26
Samrådsredogörelse daterad 2017-10-12
Granskningsutlåtande daterat 2018-08-15
Behovsbedömning daterad 2017-02-01
Kapacitetsanalys daterad 2016-09-29
Trafikutredning daterad 2018-03-01
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MIFO Fas 1 Prästängens industriområde daterad 2015-06-29
MIFO Fas 2 Sliparen 4 daterad 2017-11-17

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut

att överlämna förslag till detaljplan för Kv. Montören m fl, Västra Prästängen,
upprättat 2018-04-30, reviderat 2020-01-08, till kommunfullmäktige för
antagande
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spo

Kommunstyrelsen

Kv Montören m fl, Västra Prästängen  detaljplan
Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut

att överlämna förslag till detaljplan för Kv. Montören m fl, Västra Prästängen,
upprättat 2018-04-30, reviderat 2020-01-08, till kommunfullmäktige för
antagande

Sammanfattning av ärendet

Ett förslag till detaljplan, upprättat 2018-04-30, reviderat 2020-01-08, har tagits
fram för den västra delen av Prästängens industriområde. Planområdet omfattar
bland annat fastigheterna Limmaren 2 (ICA Kvantum och Jysk), Montören 1, 3, 56, 9 och 10 (WunderBaum, bilprovningen med mera), Plåtslagaren 2 och Sliparen
3-4 (Bertils Bil, Scanrex).
Syftet med detaljplanen är att skapa utrymme för vissa typer av handel och kontor
samtidigt som möjligheten att bedriva icke störande industri eller service
upprätthålls. Den gällande stadsplanen medger enbart industri, vilket innebär att
många verksamheter har svårt att utvecklas.
Den trafik som genereras av handeln planförslaget medger innebär att korsningen
mellan Ringvägen och Prästängsvägen behöver byggas om. Ombyggnationen
består bland annat av ett vänstersvängfält på Prästängsvägen mot Ringvägen och
ett accelerationsfält för högersvängande trafik utmed Ringvägen södra sida.
Breddningen av Prästängsvägen åstadkoms genom att mark tas i anspråk från
Limmaren 2 (ICA Kvantum och Jysk).
Kostnaden för ombyggnationen av gatorna regleras i ett exploateringsavtal mellan
kommunen och exploatören som bör godkännas av fullmäktige samtidigt som
detaljplanen antas.
Inför kommunstyrelsens sammanträde har lösa block rensats från berg i
planområdet. Detta har resulterat i att bestämmelserna om blockrensning har
kunnat tas bort. Planhandlingarna har på grund av detta reviderats och fått en ny
datering.

Barnrättsperspektiv (FN:s barnkonvention)
Planförslaget har en svag koppling till barnrättsperspektivet. Väldigt få barn kan
förväntas röra sig i området eftersom de huvudsakliga användningarna som
medges är externhandel som inte är köpcenter, småindustri och kontor.
Detaljplanen möjliggör förbättrade busshållplatser och passage för oskyddade
trafikanter som korsar Ringvägen, vilket är till nytta för äldre barn och ungdomar
som kan tänkas ha ICA Kvantum eller löparspåren på Erlandseröd som målpunkt.

Postadress: 452 80 Strömstad
Besöksadress:

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Telefon: 0526-196 78

Bankgiro: 5492-8379
Org.nr: 212000-1405
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Ekonomiska perspektiv (finansiering etc)
Kostnaderna för detaljplanens genomförande regleras i ett exploateringsavtal
mellan kommunen och exploatören. Konsekvenserna av den föreslagna
fördelningen i exploateringsavtalet beskrivs i tillhörande tjänsteskrivelse för det
ärendet, upprättad av Tekniska förvaltningen.

Folkhälsoperspektiv
Förslaget kan påverka folkhälsan i och med att ytterligare handel tillåts i ett
område som i första hand nås med bil. Den ökande mängden handel kan innebära
ytterligare konkurrens för stadskärnan, vilket kan leda till ett försämrat
butiksutbud.
Samtidigt ligger den västra delen av Prästängen nära ett stort antal bostäder i den
södra delen av tätorten sett till både cykel- och gångavstånd. Genom att
livsmedelshandel inte tillåts för någon fastighet utom Limmaren 2 (ICA Kvantum)
bedöms också riskerna för att köpcenterliknande byggnader ska uppföras som
liten. Handeln som planförslaget medger kan därmed komplettera stadskärnans
utbud snarare än att konkurrera med den, till exempel genom att rikta sig till
verksamheter med större behov av ytor eller som är av mer störande karaktär.

Juridiskt perspektiv
Planförslaget har tagits fram enligt planprocessen i Plan- och bygglagen. Under
samråd och granskning har berörda fastighetsägare haft möjlighet att yttra sig
över förslagets innehåll. De fastighetsägare som inte fått sina synpunkter
tillgodosedda har möjlighet att överklaga kommunens antagandebeslut.
Under samråd och granskning har de inkomna synpunkterna framför allt berört
fördelningen av genomförandekostnader och ianspråktagande av mark för att
bygga ut den föreslagna trafiklösningen. I och med att kostnaden bärs av
exploatören och kommunen och endast mark som ägs av exploatören tas i
anspråk bedöms merparten av dessa synpunkter vara bemötta.

Miljöperspektiv
Planförslaget förväntas innebära ökad biltrafik i närområdet. Detta medför ökade
utsläpp vilket innebär en påverkan på klimatet. Samtidigt är det svårt att ta höjd
för alternativa scenarier – planförslaget ligger relativt centralt och kan nås av
många till fots eller med cykel. Jämfört med en placering i ett mer perifert läge
som till exempel Skee eller Nordby innebär därmed förslaget en begränsad
miljöpåverkan. I och med att det också redan bedrivs handel på flera fastigheter,
och i och med att andra lokaler finns och står tomma, är det effektiv
markanvändning att möjliggöra en utveckling av dessa fastigheter istället för att ta
ny mark i anspråk.
Utmed Ringvägens norrsida finns potentiella livsmiljöer för sandödla och
hasselsnok som riskerar att påverkas av ombyggnaden av vägen. Ett samråd enligt
12 kap. 6 § miljöbalken har genomförts med Länsstyrelsen för att säkerställa att
planförslaget kan genomföras utan att en oacceptabel påverkan uppstår.
Länsstyrelsen har i detta samråd förelagt kommunen med försiktighetsmått att
vidta under byggtiden.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-08
Förslag till detaljplan för Kv Montören m fl, Västra Prästängen, upprättat
2018-04-30, reviderat 2020-01-08
Fastighetsförteckning daterad 2018-03-26
Samrådsredogörelse daterad 2017-10-12
Granskningsutlåtande daterat 2018-08-15
Behovsbedömning daterad 2017-02-01
Kapacitetsanalys daterad 2016-09-29
Trafikutredning daterad 2018-03-01
Projekterings-PM/Geoteknik och markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik
daterade 2017-02-13
MIFO Fas 1 Prästängens industriområde daterad 2015-06-29
MIFO Fas 2 Sliparen 4 daterad 2017-11-17

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

Beslutet skickas till
Sökanden – Frykvalla Förvaltning AB,
Akten
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Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum
2019-12-05

Dnr MBN-2013-761

MBN § 229

Kv Montören m fl - Västra Prästängen,
detaljplan

Miljö- och byggnämndens beslut

att överlämna planförslaget till kommunfullmäktige för antagande.

Sammanfattning av ärendet

Ett förslag till detaljplan, upprättat 2018-04-30, reviderat 2019-11-25, har tagits
fram för den västra delen av Prästängens industriområde. Planområdet omfattar
bland annat fastigheterna Limmaren 2 (ICA Kvantum och Jysk), Montören 1, 3,
5-6, 9 och 10 (WunderBaum, bilprovningen med mera), Plåtslagaren 2 och
Sliparen 3-4 (Bertils Bil, Scanrex).
Syftet med detaljplanen är att skapa utrymme för vissa typer av handel och kontor
samtidigt som möjligheten att bedriva icke störande industri eller service
upprätthålls. Den gällande stadsplanen medger enbart industri, vilket innebär att
många verksamheter har svårt att utvecklas.
Den trafik som genereras av handeln planförslaget medger innebär att korsningen
mellan Ringvägen och Prästängsvägen behöver byggas om. Ombyggnationen
består bland annat av ett vänstersvängfält på Prästängsvägen mot Ringvägen och
ett accelerationsfält för högersvängande trafik utmed Ringvägen södra sida.
Breddningen av Prästängsvägen åstadkoms genom att mark tas i anspråk från
Limmaren 2 (ICA Kvantum och Jysk).
Kostnaden för ombyggnationen av gatorna ska enligt det förslag till
exploateringsavtal som behandlas av Tekniska nämnden fördelas mellan
kommunen och exploatören.

Beslutsunderlag

Antagandehandlingar upprättade 2018-04-30, reviderade 2019-11-25
Tjänsteskrivelse 2019-11-25

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut

att överlämna planförslaget till kommunfullmäktige för antagande.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Sökanden – Frykvalla Förvaltning AB,
Akten

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Miljö- och byggnämnden
452 80 Strömstad

E-post: mbn@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 90
Fax: 0526-191 10
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Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning saknas gäller
bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten.
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Kv Montören m fl, västra Prästängen

Sammanfattning
Den västra delen av Prästängens industriområde i Strömstad tätort har sedan en lång tid tillbaka
succesivt omvandlats från industri till en blandning av industri, handel med skrymmande varor, kontor
och dylikt. Den gällande stadsplanen medger enbart industri, vilket innebär att många verksamheter har
svårt att utvecklas.
Syftet med detaljplanen är att skapa utrymme för vissa typer av handel och kontor samtidigt som
möjligheten att bedriva icke störande industri eller service upprätthålls.
I planarbetet ingår även en handelsbyggnad på fastigheten Limmaren 2 med en betydligt nyare
detaljplan. Byggnaden har uppförts med mer handelsyta än vad den gällande planen medger, och har
därför också tagits med i planarbetet. I planförslaget medges handel i hela den befintliga byggnaden,
men andelen livsmedelshandel begränsas till dagens befintliga omfattning.
Detaljplanen hanteras enligt Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) med stöd i Boverkets allmänna råd,
BFS 2014:5-DPB 1, som gäller från den 2 januari 2015.
Till planhandlingarna hör:







Planbeskrivning
Plankarta med bestämmelser
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Behovsbedömning

Övriga handlingar och utredningar:







Kapacitetsanalys Prästängen, Ramböll, daterad 2016-09-29
Trafikutredning korsning Ringvägen/Prästängsvägen, ÅF, daterad 2018-03-01
Projekterings-PM/Geoteknik, Bohusgeo, daterad 2017-02-13
Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik, Bohusgeo, daterad 2017-02-13
MIFO Fas 1 Prästängens industriområde, Ramböll, daterad 2015-06-29
MIFO Fas 2 Sliparen 4 Prästängen, Ramböll, daterad 2017-11-17
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Dnr MBN/2013-0761

Planbeskrivning
Antagandehandling
Detaljplan för Kv Montören m fl, västra Prästängen
Planbeskrivning
1. Inledning
Planens syfte och huvuddrag
Den västra delen av Prästängens industriområde i Strömstad tätort har sedan en lång tid tillbaka
succesivt omvandlats från industri till en blandning av industri, handel med skrymmande varor, kontor
och dylikt. Den gällande stadsplanen medger enbart industri, vilket innebär att många verksamheter har
svårt att utvecklas.
Syftet med detaljplanen är att skapa utrymme för vissa typer av handel och kontor samtidigt som
möjligheten att bedriva icke störande industri eller service upprätthålls.
I planarbetet ingår även en handelsbyggnad på fastigheten Limmaren 2 med en betydligt nyare
detaljplan. Byggnaden har uppförts med mer handelsyta än vad den gällande planen medger, och har
därför också tagits med i planarbetet.
Handlingar
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande. Till planen hör en
planbeskrivning. Efter samrådet har en samrådsredogörelse med svar på inkomna synpunkter
tillkommit till planhandlingarna. 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.
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Läge och areal
Planområdet ligger i den sydöstra delen av Strömstads tätort. Det består av ett flertal handels- och
industrifastigheter längs Prästängsvägen och har en areal på cirka 17 ha.

Markägare
Montören 3 och 6 ägs av Orvelin Fastigheter AB
Montören 9 och 10, Sliparen 4 samt Limmaren 2 ägs av Frykvalla Förvaltning AB
Montören 1 ägs av Wunder-Baums Fastighet AB
Montören 4 ägs av CROFAS Fastigheter AB
Montören 5 ägs av KAB Montören 5 AB
Plåtslagaren 2 ägs av Hanssons Fastigheter i Strömstad AB
Sliparen 3 ägs av Strömstad Sliparen 3 Kommanditbolag
Övrig mark är i kommunal ägo
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2. Kommunala ställningstaganden
Översiktsplan
I kommunens översiktsplan, antagen av Kommunfullmäktige (KF) 2013-10-24, ingår västra Prästängen
i det större området avsett för Strömstad-Skees tätortsutveckling. En av resurserna för den växande
tätorten är omvandling av äldre industriområden, som till exempel Canning och Myren. Västra
Prästängen nämns inte i översiktsplanen men är i nuläget inte ett lämpligt omvandlingsområde för
tätare bebyggelse, främst på grund av det gränsar till övriga Prästängen med mycket genomgående
transporter.
Tätortens största handelsutbyggnad är enligt översiktsplanen avsedd att ske längs E6:an med klara och
pågående planer för Bastekärr, Brovallen och Triangeln. Detaljplanen för Triangeln har dock upphävts
under 2015 på grund av komplicerad geoteknik och risk för översvämningar från Vättlandsån.
Prästängen ligger inte nära något av översiktsplanens utredningsområden för bostäder. Eftersom
ambitionen i översiktsplanen är en omvandling av äldre industriområden, och västra Prästängen inte är
utpekat som ett utvecklingsområde för tätare bebyggelse, bör det ligga i linje med översiktsplanen att
anpassa området bättre till dagens förutsättningar för vissa typer av handel och verksamheter.
Gällande detaljplaner

Huvudsakliga gällande stads- och detaljplan i området
14-STR-52 (Stadsplan för privata fastigheter exkl. Limmaren 2)
Alla privata fastigheter inom planområdet förutom Limmaren 2 regleras av en stadsplan från 60-talet,
Industriområde å Prästängen (Akt nr 14-STR-52, laga kraft 8 december 1966).
Stadsplanen medger endast industriverksamhet. Tolkningen av beteckningen har varierat under åren
och har resulterat i att kommunen har beviljat bygglov för skrymmande handel i området.
1486-P111 (detaljplan för Limmaren 2)
Sedan 2010-10-21 gäller en ny detaljplan för fastigheten Limmaren 2 (Akt nr 1486-P111) som har legat
till grund för uppförandet av handelscentret Ringen med ICA Kvantum och Jysk. Ringen har uppförts
med mer yta handel än vad den gällande detaljplanen eller givet bygglov medger.
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Gällande stads- och detaljplan för naturområdet invid Ringvägens norrsida.
14-STR-127 (naturområde norr om Ringvägen)
STR-127, stadsplan för Prästängens industriområde från 1975 har i praktiken förlorat mycket av sin
betydelse eftersom all kvartersmark har ersatts av nyare detaljplaner. Stadsplanen finns nu kvar som en
rest som enbart innehåller gatu- och parkmark. En mindre del av stadsplanen har inkluderats i
planområdet för att säkerställa ett naturvärde på Ringvägens norrsida.
1486-P89/3 (naturområde norr om Ringvägen)
Detaljplanen för Kv. Hinderlöparen, P89/3 (laga kraft 17 januari 1989) gäller för bostadsområdet norr
om det nu aktuella planområdet samt för kringliggande naturmark. En del av naturmarken har tagits
med för att säkerställa befintliga naturvärden.
Planbesked
Ansökan om att skapa utrymme för handel i området samt anpassa planen till dagens förhållanden
inkom 2013-04-30.
Miljö- och byggnämnden beslutade 2013-05-23 § 152 med reservation att lämna positivt planbesked för
den inkomna ansökan, men att avvakta arbetet med fördjupad översiktsplan för Strömstad-Skee.
Nämnden beslutade 2014-08-28 att lyfta planen till gruppen pågående planer.
2016-10-10 inkom en begäran om ändring av planbesked från exploatören. I begäran framförde
exploatören önskemål om att i planförslaget få pröva livsmedelshandel för hela Limmaren 2 samt
handel, ej livsmedel för det övriga planområdet.
Ärendet behandlades av Miljö- och byggnämnden, som 2016-11-03 § 216 beslutade:



Att inte pröva någon ytterligare livsmedelshandel än vad som medges för Limmaren 2 i
gällande plan
Att övriga fastigheter (med undantag för Montören 10 och kommunalägda fastigheter) ska
prövas för handel med skrymmande varor och annan jämförlig handel som svårligen kan
inrymmas i stadskärnan
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Att samtliga fastigheter (med undantag för Montören 10 och kommunalägda fastigheter) även
ska prövas för service, lager, tillverkning med tillhörande försäljning, icke störande industri och
kontor, där det lämpligen kan kombineras med ovanstående användningar.

Under 2017 förtydligades Boverkets riktlinjer för användningen verksamheter till att enbart medge
handel med skrymmande varor. Miljö- och byggnämnden beslutade efter detta 2018-04-19 § 85 att
fastigheterna i planområdet, exklusive Limmaren 2, Montören 10 och kommunalägd mark, ska prövas
för handel exklusive livsmedel.
Behovsbedömning
Plan- och byggavdelningen gör bedömningen att genomförande av detaljplanen för Kv Montören m fl,
Västra Prästängen, inte kan antas medföra risk för betydande miljöpåverkan.
Motivet till denna bedömning är att området redan är ianspråktaget för den typ av verksamhet som
tillåts i föreslagen detaljplan. Området är bebyggt med industri- och handelslokaler. Ett genomförande
av detaljplanen bedöms medföra ett bättre nyttjande av redan exploaterad mark och infrastruktur.
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte påverka befintlig nyckelbiotop eller utpekade höga
naturvärden negativt. Inte heller bedöms den hindra att det utpekade området i kommunens
naturvårdsplan lämnas ifred. Berörda delar inom planområdet är reglerat som Natur i detaljplanen.
Ett genomförande av detaljplanen påverkar inte heller grönstrukturen i kommunen. Inga övriga höga
natur- eller kulturvärden berörs. Enligt framtagen MIFO fas 1 bedöms fastigheterna inte vara
förorenade i någon större omfattning. Eventuella föroreningar avhjälps vid nyexploatering. Kommande
bebyggelses påverkan på befintlig omgivande bebyggelse bedöms vara godtagbar.
Detaljplanen uppfyller inte bedömningskriterierna i bilagorna 2 och 4 i Förordningen 1998:905 om
miljökonsekvensbeskrivningar (MKB). Behovsbedömningen har samråtts med Länsstyrelsen, som
delar kommunens bedömning.
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3. Planeringsförutsättningar
Bebyggelse

Planområdet (exklusive Limmaren 2) från korsningen Ringvägen/Prästängsvägen
Västra Prästängen är till större delen bebyggt med traditionella industrilokaler i enkelt utförande.
Byggnaderna har i allmänhet fasad täckt av korrugerad plåt, ibland med inslag av tegel, och platta tak.
Även om byggnaderna till största delen har sitt ursprung som industriverksamhet finns det idag nästan
inga industrier kvar i området. De enda kvarvarande industrierna är en Wunder-Baumfabrik i västra
delen av området och pumptillverkaren Scanrex i östra delen av området.
Resterade lokaler används numera som olika typer av handel och kontor, eller står tomma.
Industrisektorn har minskat över lag i landet och att fylla de relativt små lokalerna i Prästängen med
nya industrier har visat sig vara svårt. Bland verksamheterna som finns i området kan till exempel ett
gym, en bilhandel, båtförsäljning, veterinär, bilprovning och kontor för eventbolag nämnas.
Handelsbyggnaden på Limmaren 2, som går under namnet Ringen, skiljer sig från resten av Prästängen
i att det är en nyare byggnad avsedd för handel. De två stora hyresgästerna är för närvarande ICA
Kvantum och Jysk bäddlager. Det finns också flera mindre lokaler i byggnaden som står tomma
eftersom detaljplanen inte medger mer handelsyta än vad ICA-butiken upptar.
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Naturmiljö

Karta som visar snäckskalbanken (nr 12) och ädellövskogen vid fornborgen (nr 15).
Planområdet ligger i en öst-västlig dalgång med berg på norra och södra sidorna. Naturmarken i
området är brant och otillgänglig då i princip all plan mark exploaterats.
På berget söder om Limmaren 2 finns ädellövskog med ask, ek och lind som är klassat som
nyckelbiotop (naturvärdesobjekt 15 i kommunens Naturvårdsplan). Växtligheten består i övrigt
huvudsakligen av trivialt sammansatt lövskog med gran, tall, al och björk. Mot Drivnäsvägen finns det
också mycket ek. Berget är också utpekat som en extra gynnsam miljö för sandödla längs hela
planområdets södra del. Naturen söder om fastigheterna längs Prästängsvägen bör enligt kommunens
naturvårdsplan lämnas i fred.
Norr om Ringvägen, mitt emot Limmaren 2, finns resterna av en snäckskalbank (nr 12 i kommunens
Naturvårdsplan). Där växer bland annat stenfrö och skogsvicker med gamla lindar som tak. Området är
botaniskt värdefullt.
Området norr om Ringvägen har även
identifierats som ett naturvärde i kommunens
naturinventering för norra kustområdet samt
Strömstad Skee 2013-2014. Där pekas
området ut som objekt nr 103,
Myrängsvägen. Området består av torrbackar
med intressant växtlighet och förekomst av
sandödla.

Utdrag ur naturvärdesinventering för norra kustområdet. Röda
prickar markerar fynd av rödlistade arter.
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Geografiskt består området av en kraftig bergsbrant med ett flackt och solexponerat krön med gles
vegetation som ansluter till ett flackare gräs- och skogsområde i väst (mot Snäckskalbanken).
Bergskrönet är troligen den bästa habitatmiljön för sandödla i området eftersom det får mycket sol
under stora delar av året. Krönet är också en del av en sammanhängande naturmiljö tillsammans med
snäckskalbanken, och höjdskillnaderna är sådana att kräldjuren har möjlighet att klättra upp på den
utan större svårigheter.

Foto från bergskrönet (objekt 103).
Vägrenen utmed Ringvägen har också pekats ut som en artrik vägkant av Trafikverket. Utpekandet är
inte så specifikt att det går att säga om just den sträckan som berörs av planförslaget innehåller några
intressanta arter, men informationen bör finnas med vid genomförandet av planförslaget.
Riksintressen
Planområdet omfattas likt stora delar av Strömstads kommun av riksintresse för det rörliga friluftslivet
och riksintresset obruten kust. För planområdet gäller dock inte de begränsningar av exploatering inom
riksintresseområden enligt 4 kap MB (Miljöbalken) §§ 2-8 då undantag gäller för tätortens naturliga
utveckling.
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Kommunikationer

Karta över trafikstrukturen i området
Trafiken till området matas från två riktningar. I första hand är det anslutningen mot Ringvägen som är
huvudinfarten till Prästängen. Den ligger nära livsmedelsbutiken, som är den mest trafikalstrande
verksamheten i området, och är den kortaste vägen att köra från de flesta riktningar mot centralorten
och södra kustområdet. Livsmedelsbutiken och de andra verksamheterna på Limmaren 2 har en
separat godsinfart på västra delen av fastigheten för att minska trafikbelastningen på korsningen.
Prästängen nås även från Drivnäsvägen öster om planområdet. Den ansluter till Prästängsvägen via en
cirkulationsplats och fungerar i första hand som in- och utfart för södergående trafik mot E6:an.
Oskyddade trafikanter kan ta sig fram i området, men med vissa svårigheter. Prästängens
bebyggelsestruktur med stora industri- och handelsfastigheter gör avstånden stora. Det finns gång- och
cykelvägar till målpunkter i och utanför Prästängen, men de har inte alltid de mest gena sträckningarna.
Det finns inga övergångsställen över Ringvägen, vilket innebär att man som gående eller cyklist från
norr om Ringvägen är hänvisad till en tunnel norr om Prästängen. Beroende på vart man kommer ifrån
kan det bli en omväg på över en kilometer med stora höjdskillnader.
Kollektivtrafiken i Strömstad är av ett begränsat utbud stora delar av året. Det finns inga busslinjer som
går via Prästängen reguljärt annat än skoltrafik och en tidig industritur. Under sommarmånaderna kör
däremot gratis bussar runt staden via centrum och olika långtidsparkeringar, och dessa bussar stannar
vid en hållplats utanför butikerna i Ringen.
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Platsen där merparten av de oskyddade trafikanterna korsar Ringvägen, väster om korsningen vid Prästängsvägen. I
bildens övre vänstra del skymtar en av de två busshållplatserna.
Geotekniska förutsättningar
Planområdet är omgärdat av berg. Den enda slänten (som inte utgörs av bergslänt) är vägslänten i den
västra delen av området. Lera förekommer inom stora delar av detaljplaneområdet och jordlagren
bedöms, under hårdgjorda ytor, i huvudsak utgöras av:




Fast ytlager av sand, silt och torrskorpelera
Lera
Friktionsjord vilande på berg

Jordlagren under vägbanken bedöms utgöras av friktionsjord på berg. Lera bedöms inte finnas under
vägbanken. En känslighetsanalys har dock utförts för det fall då lera antas finnas i ett tunt skick under
vägkroppen. Släntstabiliteten bedöms i detta scenario vara tillfredsställande.
Bergras och blocknedfall
En översiktlig bedömning av risken för bergras och blocknedfall har gjorts i den geotekniska
utredningen. Bergen utgörs i huvudsak av sprickfria bergspartier utan risker för bergras. De mindre
lösa stenar eller block som identifierades i undersökningen har rensats bort under hösten/vintern 2019.
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Mark och miljö
I stadsplanen från 1966 beskrivs att Prästängens industriområde fick användas för industriändamål av
en sådan beskaffenhet att närboende inte vållades olägenhet med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet
och trevnad. Innan området etablerades som industriområde användes marken till ängs- och
jordbruksmark.
Merparten av verksamheterna i området etablerades mellan 1973 och 1980. Fram till 1980 hade varje
verksamhet behövt ha en egen uppvärmning i form av exempelvis en oljepanna, men detta år byggdes
en värmecentral (olja) på Montören 10 som förser hela området med fjärrvärme.
Generellt bedöms fastigheterna vid den västra delen av Prästängsvägen, utifrån erhållet material, inte
vara förorenade i större omfattning. Industriområdet är nytt och första byggnaden byggdes 1973. Då
fanns miljöskyddslagen och även om miljöarbetet generellt inte var så prioriterat under 1970-talet så
kom medvetenheten att öka. Efter att värmecentralen på Montören 10 byggts behövdes inte heller
eldningsolja hanteras på varje enskild fastighet.
Fastigheterna inom planområdet (exklusive Limmaren 2, där markföroreningarna hanterades i samband
med planarbetet 2012) har tilldelats riskklass 3, måttlig risk eller 4, liten risk. På fastigheten Sliparen 4
har det framkommit uppgifter om att ett spill skett av truckdiesel. Därutöver har även
kreosotimpregnerade stolpar legat i ett upplag på fastigheten, vilket kan medföra att förorening av
PAH förekommer.
En vidare undersökning i form av MIFO fas 2 genomfördes därefter för fastigheten. Vid analysen av
proverna som togs vid denna undersökning framkom inga noterbara förhöjda värden och fastigheten
bedömdes som lämplig för den pågående och planerade användningen utan några vidare åtgärder.
Om nybyggnation eller schaktning ska ske i framtiden kan provtagning krävas, oberoende av vilken
riskklass fastigheten tilldelats. Detta för att kunna säkerställa hur överblivna schaktmassor ska hanteras.
Restriktioner kan förekomma om massorna visar sig vara förorenade.
Teknisk försörjning
VA och dagvattenhantering
Planområdet är anslutet till det kommunala VA- och dagvattennätet. Eftersom i princip hela området
redan är hårdgjort är möjligheterna till infiltration mycket små. Rening bör därför huvudsakligen
uppnås antingen genom att kommunen ställer krav på kvalitén på vattnet man tar emot från enskilda
fastigheter, eller genom åtgärder längre fram i dagvattennätet.
Dagvattnet avleds idag från området till ett dike i söder via en kulvert över Sliparen 4, och det är
framför allt i detta dike det kan vara intressant att göra fördröjande och renande åtgärder. Recipienten
för dagvattnet är Hålkedalskilen där kommunens reningsverk ligger.
El och fiber
El levereras av Ellevio, som har hand om elnätet i hela Strömstads kommun. Området är också
anslutet till kommunens fibernät som levereras av StrömstaNet.
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Ellevio äger bland annat en 40kV-ledning och två 10kV-ledningar som går parallellt i nord-sydlig
riktning genom området. Söder om Prästängsvägen, över Sliparen 3 och 4, övergår de båda 10kVledningarna från luftledning till kabel i mark.
Ledningshavaren Ellevio har erhållit en ledningsrätt för luftledningen. Ledningsrätten är anpassad till
planförslaget med utgångspunkten i en 20 meter bred ledningsgata på vardera sidan om 40kVledningen. Delar av ledningsrätten har justerats för att inte inkräkta på föreslagen bebyggelse och
byggrätter med en ledningsgata på mellan 10 och 15 meter.
Uppvärmning
Flera av fastigheterna i området är anslutet till ett lokalt fjärrvärmeverk som finns på Montören 10.
Fjärrvärmenätet sträcker sig från Limmaren 2 i väst till Montören 4 i öst. De enda fastigheterna i
planområdet som inte är anslutna är Plåtslagaren 2 samt Montören 1 och 3>2.
Risker och störningar etc.
Trafikolyckor
Den nuvarande utformningen av korsningen Ringvägen/Prästängsvägen medför vissa mindre risker
för trafikanter. Ringvägen är hastighetsbegränsad till 50 km/h vid korsningen, men kommunens
trafikmätningar visar att cirka 70 % av trafiken överstiger denna skyltade hastighet. 15 % av trafiken
kör så mycket som 13 km/h över hastighetsgränsen eller mer, och 5 % 20 km/h eller mer. En möjlig
orsak till detta är att Ringvägen övergår till 70-väg strax väster om korsningen utan att den fysiska
utformningen av vägen förändras.

Bild från korsningen mot Plåtslagaren 2
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Den ökade hastigheten bidrar till att risken för trafikolyckor ökar. Det är särskilt oskyddade trafikanter,
så som gående och cyklister, som utsätts för dessa risker eftersom de rör sig i en miljö som inte är
anpassad efter deras behov. Det är i allmänhet svårt att leda iväg oskyddade trafikanter från en passage
om alternativet innebär en lång omväg. Kommunens räddningstjänst känner inte till att någon ska ha
blivit påkörd på platsen i modern tid, men anser att detta är den största återkommande risken i
området.
En trafikolycka kan också innebära att fordonen lämnar vägbanan. I dessa fall bör de stoppas av ett
dike, men vid Plåtslagaren 2 finns endast en brant slänt ner till den bebyggda fastigheten. Avåkande
fordon kan därför enkelt nå både fastigheten och byggnaderna på den. Under de senaste tio åren har
minst en trafikolycka inträffat där en personbil åkt ner för denna slänt. Det är också möjligt att fordon
skulle kunna nå parkeringen på Limmaren 2, men att fordon skulle kunna nå den befintliga byggnaden
förefaller osannolikt.
Farligt gods
Ringvägen är en transportled för farligt gods. Detta innebär ökade risker i de fall där trafikolyckor som
involverar dessa transporter sker. I samband med det föregående planarbetet för Limmaren 2 togs en
riskutredning fram av FB Engineering (2009-05-14). Den pekade främst på risken för olyckor med
brandfarlig vätska som leder till poolbrand.

Markytan mellan Ringvägen och byggnaden på Limmaren 2
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Analysen rekommenderade att:




Vägkanten utformas på ett sätt som begränsar konsekvenserna av ett avåkande fordon.
Sidoområdet ska vara fritt från oeftergivliga och spetsiga föremål så att risken för skada på tank
minskas.
Avståndet mellan parkeringsplatser och väg bör vara så stort som möjligt
Fasad mot väg bör utföras i obrännbart material och fönster bör undvikas/minimeras för att
säkerställa integritet på fasaden

Ovanstående rekommendationer har i stort följts upp vid byggnationen av Ringen på Limmaren 2.
Byggnadens fasad mot Ringvägen har uppförts utan fönster, dörrar (undantaget en nödutgång) eller
portar mot Ringvägen i obrännbart material. Vägkanten närmast Ringvägen består av ett gräsbevuxet
dike, och de närmaste parkeringsplatserna ligger cirka 8-9 meter från vägbanan.
Riskanalysen berörde inte Plåtslagaren 2. Eftersom avåkande fordon riskerar att träffa befintliga
byggnader på fastigheten – den närmaste är placerad 15 meter från vägbanan, men i nedförsbacke utan
dike – finns en betydande riskfaktor. På grund av de stora höjdskillnaderna är det inte möjligt att
anlägga ett dike för att hindra avåkande fordon. Kommunens räddningstjänst anser att ett räcke bör
sättas upp i släntens överkant mot vägbanan. Detta bedöms som det rimligaste alternativet för att höja
trafiksäkerheten då Plåtslagaren 2 redan är bebyggd och i bruk.
Risk från verksamheter
Även om den gällande planen medger industri utan begränsning är verksamheterna i området av
begränsad omfattning med liten risk. Verksamheterna i området sysslar huvudsakligen med
fordonsservice, montering, packning och doftimpregnering i mindre skala. Närheten till
bostadsområdet på Röd gör det också mycket osannolikt att tillstånd för miljöfarlig verksamhet kan
meddelas enligt miljöbalken.
Den största risken i området från verksamheterna är snarare förknippat med konsekvenserna av brand.
Erfarenhetsmässigt har det visat sig att den enkla typ av före detta industrilokaler som området består
av är svåra att rädda vid brand. Ofta förvaras också mycket blandat brännbart material i byggnaderna,
som till exempel husvagnar och båtar. I denna typ av byggnader är det dock ovanligt att människor
uppehåller sig under längre tid, och avstånden till byggnader på grannfastigheter är i allmänhet stort.
Som tidigare har nämnts finns det en värmecentral på fastigheten Montören 10. Pannorna i
värmecentralen eldades ursprungligen med olja men numera med pellets. En oljepanna finns kvar som
reserv- och spetskraft. Den bedömda årliga tillförseln av bränsle är cirka 50 kubikmeter olja och cirka
600 kubikmeter pellets. Oljetanken står inomhus i betonginvallning.
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4. Planförslag
Reglering av Västra Prästängen

Blåmarkerade fastigheter berörs av nedanstående ändring (från industri till verksamheter och kontor).
Den mest omfattande förändringen i förslaget berör de fastigheter som ingår i den gamla stadsplanen
för industri utmed Prästängsvägen. Här återfinns redan idag handel med exempelvis bilar och båtar,
vilket är lämplig sett till Prästängens externa läge med stora fastigheter och goda transportmöjligheter.
Trenden att före detta industriområden omvandlas till en bredare verksamhetsmix, inklusive handel, är
vanlig i runt om i landet. Kommunen vill ge bättre legala ramar till denna omvandling i västra
Prästängen med nya, bredare och mer aktuella planbestämmelser som även gör det möjligt att bedriva
handel. Kommunen vill däremot inte etablera ett nytt externhandelsområde som konkurrerar med
stadskärnan och andra handelscentra i staden. Den handel som medges i planområdet bör därför vara
av begränsad omfattning.
Området är också lämpligt för den lättare tillverkning och fordonsservice som också finns. Närheten
till bostäder gör det däremot olämpligt att etablera nya eller låta befintliga industrier kraftigt ändra
karaktär så risken för störningar ökar. Kontors-, logistik- och serviceverksamhet som inte är avsevärt
besöks- eller trafikalstrande är också lämpligt i området.
Utifrån ovanstående motivering och målsättning föreslås samtliga fastigheter utmed Prästängsvägen
(exklusive Limmaren 2 och Montören 10) regleras med beteckningarna H1C1Z (Handel, ej livsmedel,
Restaurang, kontor, gym- och lekanläggningar, Verksamheter).
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Handel, ej livsmedel (H1)
Användningen Detaljhandel (H) medger enligt Boverkets allmänna råd alla slag av köp och
försäljning av varor och tjänster till framförallt privatpersoner.
Bestämmelsen har i den aktuella detaljplanen begränsats till att inte medge livsmedelshandel.
Strömstads kommun har i bland annat handelsutredningen för utökad handelsyta i Nordby-Svinesund,
kunnat konstatera att kommunen har i särklass Sveriges största handelsindex för livsmedel. Indexet på
1406 innebär att kommunen har ett utbud som motsvarar 14 gånger invånarantalet. Den
livsmedelshandel som sker i Nordby-Svinesund bedöms inte få en stor påverkan på tätortens
handelsutveckling, men att medge ytterligare livsmedelshandel i själva tätorten bedöms i detta
sammanhang inte som lämpligt.
Med grund i detta föreslås handeln i området begränsas så att livsmedelshandel inte är tillåtet för
fastigheterna utmed Prästängsvägen. Detta är samma reglering som medges för detaljplanerna öster om
planområdet mot resterande Prästängen och Erlandseröd. Avsikten med regleringen är att fastigheterna
i området ska kunna utnyttjas likt dessa övriga fastigheter med blandade verksamheter, men
beteckningen medger även en typ av sällanköpshandel som inte finns där i nuläget (kläder, kosmetika,
skor och dylikt).
Regleringen av handeln innebär också att den förväntade trafikalstringen från planområdet begränsas.
Trafiknätet i Strömstad tätort har ett begränsat utrymme för trafikökning som behöver fördelas på
kommunens olika exploateringsprojekt. Att tillåta livsmedelshandel i Prästängen skulle innebära att
andra utbyggnadsprojekt omöjliggörs, vilket också motiverar begränsningen.
Fastigheten Limmaren 2, där det redan finns en etablerad livsmedelsbutik, behandlas under ett eget
avsnitt nedanför.
Restaurang, kontor, gym och lek- anläggningar (C1)
Användningen Centrum från Boverkets allmänna råd har tagits med i planförslaget, men har
preciserats till att endast medge ett urval av kompletterade verksamheter som ofta förekommer i den
typ av blandade verksamhetsområden som Prästängen utgör. I preciseringen medges restaurang,
kontor och gym- och lekanläggningar. Med gym- och lekanläggningar avses anläggningar för idrott och
lek som inte drar publik utöver föräldrar/övervakare (jämfört med exempelvis en sporthall med läktare,
som inte medges i användningen).
De andra användningarna som medges inom Centrumbeteckningen och som bedömts som lämpliga
för planområdet har fångats upp i användningarna Detaljhandel och Verksamheter.
Verksamheter (Z)
Användningen Verksamheter (Z) är bred och innehåller olika typer av ytkrävande verksamheter som
har begränsad omgivningspåverkan. Det ingår lokaler för serviceverksamheter, tillverkning, lager och
verkstäder. 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.
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Utbildningar med behov av stort utrymme eller med viss omgivningspåverkan, som utbildningar inom
bygg- eller fordonsteknik kan också inrymmas i användningen.
De två industrierna som finns inom planområdet bedöms också medges i användningen. Industrierna
består av tillverkning av doftgranar och av högtryckspumpar. Dessa industrier är vare sig tillståndseller anmälningspliktiga och bedöms inte medföra någon större påverkan för omgivningen.
Övriga verksamheter i området
Värmecentralen i området har reglerats som en teknisk anläggning och kontor (beteckning EK) och
föreslås inte få någon förändrad funktion. Kontorsbestämmelsen har införts för att medge de befintliga
kontor som inte är direkt kopplade till uppvärmningen.
Reglering av Limmaren 2
Detaljplanen för Limmaren 2 är relativt ny och bestämmelserna i den har så långt som möjligt arbetats
in i det här planförslaget. Den största förändringen är att ytan som enbart tillät Verksamheter (J) i den
gällande planen nu ändras till att även tillåta detaljhandel, dock ej livsmedel i större omfattning än vad
gällande detaljplan medger.
Planförslaget innebär däremot en förenkling av hur ytorna där handel med livsmedel är tillåtet eller inte
ska räknas. Fastigheten har reglerats med en största tillåtna byggnadsarea för handel, och med en
största tillåtna bruttoarea för livsmedelshandel. Byggnadens gemensamma kommunikationsytor,
kundtoaletter, tekniska utrymmen (t.ex. fläktrum), parkeringsgarage och dylikt ska inte medräknas i
denna bruttoarea. Däremot ingår alla ytor som hör till butiken, så som dess personalutrymmen, lager,
förbutik och dylikt.
En enskild butik kan förenklat sägas vara den yta inom vilken kunden kan röra sig med en vara utan att
betala för den.
Utöver detaljhandel medges även en precisering av användningen Centrum. I samrådet fångades denna
precisering upp i beteckningarna Verksamheter och Kontor. I den preciserade användningen medges
kontor, apotek och restaurang.
Gatunät och trafik
Även om fastigheterna i västra Prästängen redan delvis används för handel innebär planändringen att
en större omvandling blir möjlig i området. Befintliga verksamheter, vare sig de bedriver handel idag
eller inte, kan ersättas med mer trafikalstrande etableringar. Två trafikutredningar har tagits fram för att
beskriva och hantera konsekvenserna av detta.
Kapacitetsanalys
Avsikten med kapacitetsanalysen (Ramböll, daterad 2016-09-29) är att analysera vilken effekt trafiken i
planområdet innebär för tätorten som helhet. I analysen, som bygger på en trafikmodell för hela
Strömstad tätort, har hänsyn tagits till andra planerade exploateringar i Strömstad. Hänsyn har också
tagits till ökningar kommunen har svårt att styra över, till exempel från privatägda fastigheter utanför
planområdet i Prästängen som redan är planlagda men inte bebyggda.

17

Kv Montören m fl, västra Prästängen

Beräknad timtrafik i korsningen Ringvägen/Prästängsvägen år 2035 med den föreslagna exploateringen
Kapacitetsanalysen utgår från en trafikalstring om 500 fordon per 1000 m2 bruttoarea (BTA) för
livsmedelshandel i Limmaren 2, 350 fordon per 1000 m2 BTA för övrig handel i Limmaren 2 och 200
fordon per 1000 m2 BTA för övriga fastigheter i planområdet. Analysen visar att anslutningen mot
Ringvägen inte klarar av en större trafikökning i västra Prästängen i sin nuvarande utformning.
Eftersom en cirkulation i anslutningen visat sig vara kostsam och komplicerad (se sammanfattningen
av den andra utredningen nedan) har kommunen begränsat den föreslagna exploateringsgraden till
40 % per fastighetsarea. Begränsningen innebär att det inte är nödvändigt att bygga en cirkulation i
anslutningen även om alla fastigheter utnyttjar sin byggrätt fullt ut.
Den föreslagna exploateringsgraden innebär däremot att ett extra körfält för högersvängande trafik
måste byggas i anslutningen Ringvägen/Prästängsvägen. Det högersvängande körfältet innebär att
trafik som ska lämna Prästängen och svänga höger ut på Ringvägen inte behöver vänta på trafik som
ska svänga vänster ut på Ringvägen. Analysen visar att kapacitetsnivåerna blir tillfredsställande med
denna lösning, och att det är den nyss nämnda vänstersvängande trafiken där köbildning riskerar att
uppstå.
Trafikutredning för korsning Ringvägen/Prästängsvägen
Trafikutredningen för korsningen vid Ringvägen/Prästängsvägen (ÅF, daterad 2018-03-01) är
huvudsakligen en vidareutveckling av ovanstående analys i en lättare form av förprojektering.
Utredningen tar hänsyn till de fysiska begränsningarna på platsen och föreslår även åtgärder som
förbättrar trafikflödet och säkerheten. Utredningen innehåller också en kostnadsbedömning av
åtgärderna.
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Skiss över föreslagen trafiklösning med högersvängfält för Prästängsvägen och accelerationsfält för Ringvägen
Prästängsvägen
De största förändringarna föreslås ske på Prästängsvägen, som breddas mot Limmaren 2 för att skapa
utrymme för högerkörfält och mjukare svängradie i kurvorna. Breddningen är över lag okomplicerad
då marken ligger i ungefär samma höjd som vägen.
En justering av Prästängsvägen i höjdläge föreslås så att ett vilplan på 2,5 % skaps i anslutningen mot
Ringvägen. Höjningen som krävs för att skapa vilplanet innebär att en mindre stödmur behövs för en
kortare sträcka mot Limmaren 2.
Prästängsvägen kommer även att breddas vid Limmaren 2:s utfart så att fordon kan mötas med större
marginal (och så att lastbilar kan mötas över huvud taget). Vid infarten till fastigheten skapas också ett
vänstersvängfält för den trafik som kommer från Drivnäsrondellen i öst. Detta innebär att trafik som
ska in till Limmaren 2 inte hindrar trafik som ska vidare ut på Ringvägen.
Ringvägen
Ringvägen berörs endast av mindre förändringar. Den största föreslagna förändringen är
accelerationsfältet i norrgående riktning som sitter ihop med högersvängfältet. Accelerationsfältet
innebär att lastbilar och personbilar kan accelerera i uppförsbacken utan att hindra trafikflödet på
Ringvägen. Breddningen av Ringvägen för att skapa utrymme för accelerationsfältet föreslås
huvudsakligen ske på vägens norrsida, eftersom det redan finns branta slänter på vägens sydsida.
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Vänstersvängfältet på Ringvägen (för trafik som ska in på Prästängsvägen) föreslås förlängas norrut så
att det uppfyller kraven enligt VGU. Passagen för oskyddade trafikanter föreslås också bli
iordningställd och skyltad. Ett räcke föreslås mot Plåtslagaren 2 för att hindra att fordon når
fastigheten vid olyckor.
Sammantaget innebär ovanstående förändringar att de två busshållplatserna vid korsningen behöver
flyttas. Ett nytt läge med bussfickor har föreslagits något väster om korsningen. Gång- och cykelvägen
på Ringvägens sydsida har också förlängts för att skapa en koppling till GC-nätet i Prästängen.
Infart till Limmaren 2
Idag uppstår köbildningar emellanåt längs Prästängsvägen då besökare ska svänga höger in på
parkeringen som hör till Limmaren 2. Utformningen av parkeringslösningen på fastigheten är en
bidragande orsak till att köbildning uppstår eftersom många flöden korsar varandra. Över lag saknas
också refuger för att styra trafiken i bestämda riktningar.
Trafikflödet på Limmaren 2 behöver ses över. Detta är svårt att reglera i en detaljplan eftersom det sker
helt och hållet på kvartersmark. I samband med att trafikutredningen för området tagits fram har dock
utformningen sett över som en del av helhetsperspektivet. Eftersom parkeringslösningen behöver
ändras när marken tas i anspråk vid planens genomförande är det fördelaktigt att det redan i detta
skede finns ett konkret förslag på hur det interna flödet på fastigheten kan förbättras.

Skiss på möjlig utformning av parkering för Limmaren 2 efter planförslagets genomförande.
Parkering
Parkering ska lösas inom fastigheterna. Strömstads kommuns parkeringsnorm gäller för planområdet.
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Tillgänglighet
Tillgängligheten till området stärks genom att passagen för oskyddade trafikanter över Ringvägen
förbättras. Möjligheten för busstrafik att stanna i området upprätthålls och förstärks genom flytten av
hållplatserna och förbättringen av dem med bussfickor.
Natur, artskydd
Endast mindre ytor natur är föreslagna att tas i anspråk. De två övergripande dokumenterade
naturvärdena som finns i området (snäckskalbanken och ädellövskogen) berörs inte av planförslaget.
Torrbacken vid Myrängsvägen (objekt 103) berörs genom att Ringvägen föreslås breddas i den
riktningen.
Breddningen gör påverkan på vägrenen och naturmiljön närmast bergsfoten. Som närmast kommer
breddningen någon decimeter från bergsfoten. Vid breddningen bör man ta hänsyn till kräldjurens
möjlighet att passera även vid bergsfoten genom att lämna en flack naturremsa mellan den och
cykelvägen.

Området där busshållplatsen på norrsidan av Ringvägen föreslås anläggas
Flytten av busshållplatsen på Ringvägens norrsida gör intrång i naturvärdet. Den föreslagna hållplatsen
har placerats med några meters marginal mot naturvärdets brynmiljö.
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För att minska risken för påverkan på den befintliga naturmiljön har användningsområdet för vägen
anpassats till den föreslagna nybyggnationen. Området utanför den planerade breddningen har också
säkerställts som naturområde. Vid byggnationen av den nya vägen bör man också undersöka
möjligheterna att anlägga de nya vägslänterna på ett sätt som uppmuntrar värdefulla växtarter till att
återetablera sig i området, och eventuellt överväga om det är möjligt att plantera in några sådana arter.
Teknisk försörjning
VA och dagvattenhantering
De befintliga VA- och dagvattenledningarna samt pumpstationer har i största möjligaste mån
säkerställts med u-områden där de går på privata fastigheter. Det enda undantaget är
dagvattenledningen som går över Sliparen 4 till recipienten, där ledningen idag går diagonalt över
fastigheten under en befintlig huskropp. I planförslaget har en ny sträckning för ledningen föreslagits
närmare fastighetsgränsen mot Sliparen 3.
Vid ombyggnationen av vägen bör dagvattenuppsamlingen ordnas på ett sådant sätt att vatten inte
tränger in på de enskilda fastigheterna, vilket sker idag för Plåtslagaren 2. Dagvattnet från vägen bör
istället samlas upp i egna brunnar och/eller diken. Öppna diken kan med fördel användas där det finns
utrymme för att skapa naturlig fördröjning och rening.
Söder om Sliparen 4 övergår det kommunala dagvattennätet till öppna dikessystem. Diket mynnar ut i
direkt anslutning till kommunens reningsverk på Österröd. Med tanke på detta kan det finnas goda
möjligheter att anlägga öppna, naturliga reningslösningar i anslutning till reningsverket.

Karta som visar öppna diken med blå linjer med pilar som visar flödesriktningarna.
Elnät
Markledningen över Sliparen 3 och 4 har säkerställts med ett u-område. Luftledningen över Sliparen 3
och 4 har säkerställts med en administrativ rättighet 5 meter från de yttersta faslina på vardera sida
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enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter. Även för parkering gäller ett minsta avstånd på 5 meter från
närmaste faslina. Inom detta område är det inte tillåtet att uppföra byggnader, parkering eller upplag.
Enligt Elsäkerhetsverket ska parkeringar normalt förläggas minst fem meter horisontellt från en
högspänningsledning. Parkeringar har dock redan anlagts inom både Sliparen 3 och 4 under
luftledningen. Dessa parkeringsplatser medges inte i planförslaget, men eftersom de är lagligen
etablerade saknar kommunen effektiva verktyg för att tvinga bort dem.
Risker och störningar
Ett genomförande av planförslaget kommer innebära att fler människor vistas i Prästängen. Dessa
människor kommer dock att vara i vaket skick och förutsätts kunna undsätta sig själva vid
nödsituationer. Byggnaderna i området ska utformas så att de kan utrymmas utan räddningstjänstens
medverkan.
För att minimera riskerna för olyckor som berör Plåtslagaren 2 föreslås ett räcke bli placerat i släntens
överkant mot Ringvägen och Prästängsvägen. Detta följer Trafikverkets krav enligt VGU för en
trafiksäker utformning.
De nya tillåtna användningarna bör inte medföra några ökade risker för störningar för boende. De
närmaste bostäderna ligger cirka 45-50 meter bort men är avskilda av vegetation och/eller stora
höjdskillnader. Eftersom planförslaget inte medger industri utöver den tillverkning som inryms i Zbestämmelsen bör risken för störningar snarast minska. Förslaget leder till ökad trafik, men denna leds
inte förbi några bostäder.
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5. Konsekvensbeskrivning
Hållbar utveckling
Planförslaget kan innebära hållbar utveckling genom att nya arbetstillfällen skapas. Det är också positivt
att exploaterad mark som står övergiven kan nyttjas för ett annat ändamål, snarare än att oexploaterad
mark tas i anspråk. Planförslaget innebär också att tillgängligheten och säkerheten för oskyddade
trafikanter och kollektivtrafiken stärks, vilket kan innebära att färre väljer bilen för att ta sig till
området.
Samtidigt är området med sin grundläggande utformning svårt att tillgängliggöra för de som inte har
bil. Bilen kommer troligen att vara det dominerande transportvalet för att ta sig till området även i
framtiden. Som en fördel kan här nämnas områdets läge i Strömstad jämfört med de mer avlägsna
etableringarna i exempelvis Bastekärr – bilresorna till Prästängen blir därmed kortare för stadsborna.
En möjlig negativ konsekvens är om handeln i området får en sådan karaktär att den konkurrerar ut
handeln i stadskärnan. Det skulle innebära boende i stadskärnan får ett större behov att ha bil än de har
idag och att persontransporter med bil ökar. En minskning av handeln i stadskärnan kan också få en
negativ påverkan på den sociala miljön där, och på turistsektorn för dem som vill besöka Strömstad
tätort.
Miljömål
Frisk luft
Kan påverkas negativt i och med att detaljplanen troligen resulterar i ökade transporter och besök med
bil.
Giftfri miljö
Stärks något då risken för föroreningar undersökts i planprocessen. Eventuella föroreningar avhjälps
vid nyexploatering.
Ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag
Bör vara opåverkade av planförslaget i och med att ingen oexploaterad mark föreslås tas i anspråk. Det
blir inte heller tillåtet att hårdgöra mer mark än vad som är tillåtet enligt gällande stads- och detaljplan.
God bebyggd miljö
Kan påverkas positivt i och med att ett område med delvis slitna och tomma lokaler kan nyttjas
effektivare. Miljömålet kan också påverkas negativt om planförslaget innebär en negativ konsekvens på
stadskärnan, så som beskrivs ovan under rubriken hållbar utveckling.
Säker strålmiljö
Enligt miljömålet ska människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga
effekter av strålning. I området ger 40kV-ledningen upphov till elektromagnetisk strålning upp till 1,1
mikrotesla närmast ledningen, 0,6 mT 5 meter ifrån och 0,3 mT 10 meter ifrån. Det finns inga gällande
riktvärden för elektromagnetisk strålning utan rekommendationen är att den fysiska miljön om möjligt
ska planeras så att risken för påverkan minimeras. Eftersom både luftledningen och verksamheten är
befintliga är det i praktiken svårt att göra åtgärder i detta fall, och eventuella risker bedöms som
acceptabla.
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Miljökvalitetsnormer
MKN för luft
Miljökvalitetsnormer för luft kan påverkas negativt av de ökade transporterna detaljplanen troligen
medför. Påverkan på normerna bör dock vara reducerade i och med att området som exploateras ligger
relativt centralt i tätorten.
MKN för vatten
Miljökvalitetsnormer för vatten bör, likt miljömålen för övergödning samt levande sjöar och
vattendrag, vara opåverkade av planförslaget då planen inte medför någon förändrad markanvändning i
praktiken.
Recipient för planområdets dagvatten är vattenförekomsten Strömstadsfjorden, som har måttlig
ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus.

25

Kv Montören m fl, västra Prästängen

6. Genomförande
Organisatoriska frågor
Tidplan
Samråd
Granskning
Antagande

Mars 2017
Maj 2018
Första kvartalet 2020

Genomförandetid
Enligt Plan- och bygglagen ska alla detaljplaner förses med en genomförandetid på minst fem år och
som mest femton år.
Genomförandetiden räknas från den dag då planen vinner laga kraft. Före genomförandetidens utgång
får planen inte ändras, ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares vilja. Ett undantag är dock
om en ändring är nödvändig på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat
förutses vid planläggningen. Om planen ersätts med en ny, ändras eller upphävs under
genomförandetiden har fastighetsägarna rätt till ersättning av kommunen för den skada som
uppkommer för dem.
Genomförandetiden för detaljplanen är femton 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 är huvudman för de allmänna platserna i planområdet.
Ansvarsfördelning
Kommunen ska ordna, upplåta och underhålla de allmänna platser som kommunen är huvudman för.
Om staten är väghållare enligt väglagen för en allmän plats som kommunen är huvudman för, gäller
motsvarande skyldigheter i stället för staten - i detta fall för Ringvägen, som är en statlig väg.
Eftersom Ringvägen är en statlig väg med en dygnstrafik på mer än 2000 fordon per dygn ska
Trafikverket ansvara för genomförandet av den föreslagna ombyggnationen. Det är fördelaktigt om
entreprenaden för hela ombyggnationen (även delen som berör Prästängsvägen) kan samordnas hos
Trafikverket så att dubbelarbete undviks.
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Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsreglering

Skiss som visar mark som föreslås överföras från Limmaren 2 till kommunal ägo
Ett genomförande av detaljplanen medför ingrepp och förändringar i fastigheten Limmaren 2 för att
kunna genomföra den föreslagna trafiklösningen. I och med att kommunen är huvudman inom
planområdet har kommunen både en rätt och en skyldighet att lösa in delen av Limmaren 2 som
föreslås bli allmän plats på sin eller den berörda fastighetsägarens begäran. Marken som föreslås
överföras består av cirka 370 kvm i kanten av fastigheten som idag utgör parkering.
Ett cirka 450 kvm stort område mellan Limmaren 2 och Ringvägen föreslås också överföras från den
kommunala fastigheten Strömstad 4:16 till Limmaren 2. Inom detta område finns redan parkering
etablerad och detaljplanen har anpassats till dessa befintliga förhållanden.
Som det går att utläsa av fastighetskonsekvensbeskrivningen nedan utbreder sig flera privatägda
fastigheter över allmän platsmark. Den kommunala fastigheten Strömstad 5:27 består också delvis av
kvartersmark. I planförslaget föreslås denna mark omregleras så att de privata fastigheterna består av
kvartersmark och de kommunala av allmän platsmark. Eftersom fastigheterna redan har den aktuella
marken i sin ägo kommer det inte att bli aktuellt med några fastighetsregleringar i denna fråga. En
redovisning av marken som ändras från/till allmän platsmark eller kvartersmark finns efter
fastighetskonsekvensbeskrivningen.
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Skiss som visar mark som föreslås överföras från kommunal ägo till Limmaren 2
Fastighetsrättsliga konsekvenser

Fastighet
Limmaren 2

Konsekvens











Tillåten användning ändras från HJK - ”Handel,
verksamheter, kontor” till HC2 – ”Handel,
restaurang, kontor, apotek”.
Tillåten användning för del av fastigheten (se
kartskiss på föregående sida) ändras HJK ”Handel, verksamheter, kontor” till allmän plats,
Gata.
Område för nätstation utgår och får samma
reglering som ovanstående (HC2)
Största tillåtna utnyttjandegrad för handelsändamål
ökas från 3 250 m2 bruttoarea till 6 500 m2
byggnadsarea
Största tillåtna utnyttjandegrad för livsmedelshandel
begränsas till 3 250 m2 bruttoarea
Minskning av andel mark där byggnader inte får
uppföras
Mindre justering av de sträckor där utfartsförbud
föreskrivs
Planbestämmelse om radonsäkert utförande utgår
Planbestämmelse om att personbilstrafik enbart ska
använda den östra utfarten utgår
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Plåtslagaren 2






Montören 1
Montören 3
Montören 6
Montören 9







Montören 4





Montören 5






Planbestämmelse om byggnadens fasadutformning
avseende riskhantering specificeras
Administrativ bestämmelse om att bygglov inte får
ges förrän att risken för bergras undersökts utgår
Tillåten användning ändras från J – ”Område för
industriändamål” och J – ”Verksamheter” till
H1C1Z – ”Detaljhandel utom livsmedel,
Restaurang, Kontor, Gym- och lekanläggningar,
Verksamheter”
Planbestämmelse om byggnadens fasadutformning
avseende riskhantering införs
Minskning av andel mark där byggnader inte får
uppföras
Största tillåtna utnyttjandegrad i byggnadsarea
begränsas till 40 % av fastighetsarean
Tillåten användning ändras från J – ”Område för
industriändamål” till H1C1Z – ”Detaljhandel utom
livsmedel, Restaurang, Kontor, Gym- och
lekanläggningar, Verksamheter”
Mindre justering av andel mark där byggnader inte
får uppföras
Största tillåtna utnyttjandegrad i byggnadsarea
begränsas till 40 % av fastighetsarean
Bestämmelse om att marken ska vara tillgänglig för
underjordiska ledningar införs vid befintliga
ledningar
Tillåten användning ändras från J – ”Område för
Tillåten användning ändras från J – ”Område för
industriändamål” till ZK – ”Verksamheter,
Kontor”
Mindre justering av andel mark där byggnader inte
får uppföras
Största tillåtna utnyttjandegrad i byggnadsarea
begränsas till 40 % av fastighetsarean
Tillåten användning ändras från J – ”Område för
industriändamål” till H1C1Z – ”Detaljhandel utom
livsmedel, Restaurang, Kontor, Gym- och
lekanläggningar, Verksamheter”
Ökning av andel mark där byggnader inte får
uppföras
Största tillåtna utnyttjandegrad i byggnadsarea
begränsas till 40 % av fastighetsarean
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Sliparen 3



Bestämmelse om att marken ska vara tillgänglig för
underjordiska ledningar införs vid befintliga
ledningar



Tillåten användning ändras från J – ”Område för
industriändamål” till H1C1Z – ”Detaljhandel utom
livsmedel, Restaurang, Kontor, Gym- och
lekanläggningar, Verksamheter”
Tillåten användning för en mindre del av
fastigheten ändras från allmän plats, ”Park eller
plantering”, till ZK – ”Verksamheter, Kontor”
Minskning av andel mark där byggnader inte får
uppföras
Största tillåtna utnyttjandegrad i byggnadsarea
begränsas till 40 % av fastighetsarean
Bestämmelse om att marken ska vara tillgänglig för
underjordiska ledningar och luftledningar införs vid
befintliga el- och kraftledningar
Bestämmelse om att parkering inte får anordnas på
del av fastigheten införs






Sliparen 4









Montören 10





Tillåten användning ändras från J – ”Område för
industriändamål” till H1C1Z – ”Detaljhandel utom
livsmedel, Restaurang, Kontor, Gym- och
lekanläggningar, Verksamheter”
Tillåten användning för en mindre del av
fastigheten ändras från allmän plats, ”Park eller
plantering”, till H1C1Z – ”Detaljhandel utom
livsmedel, Restaurang, Kontor, Gym- och
lekanläggningar, Verksamheter”
Minskning av andel mark där byggnader inte får
uppföras
Största tillåtna utnyttjandegrad i byggnadsarea
begränsas till 40 % av fastighetsarean
Bestämmelse om att marken ska vara tillgänglig för
underjordiska ledningar införs vid befintlig
elledning och nytt föreslaget läge för
dagvattenledning
Tillåten användning ändras från J – ”Område för
industriändamål” till EK – ”Teknisk anläggning,
Kontor”
Ökning av andel mark där byggnader inte får
uppföras
Största tillåtna utnyttjandegrad i byggnadsarea
begränsas till 40 % av fastighetsarean
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Strömstad 4:16



Bestämmelse om att marken ska vara tillgänglig för
underjordiska ledningar införs vid befintlig ledning



Användningen ”Huvudgata” i fastighetsgräns mot
Limmaren 2 ersätts med användningen HC2 ”Handel, Restaurang, Kontor, Apotek”
Användningen ”Park eller plantering” ersätts med
användningen E – ”Teknisk anläggning” vid
befintliga transformator- och pumpstationer
Mindre justeringar av gränserna mellan Gata och
Natur



Strömstad 5:27




Användningen J – ”Område för industriändamål”
ersätts med användningen E – ”Teknisk
anläggning” vid befintlig transformatorstation
Användningen J – ”Område för industriändamål”
ersätts med användningen ”Natur” för del av
fastigheten

Ekonomiska konsekvenser vid fastighetsreglering
En överenskommelse om ekonomisk ersättning för fastighetsregleringen förväntas träffas mellan
Strömstads kommun och ägaren av Limmaren 2 innan detaljplanens antagande. Om en
överenskommelse inte träffas kan någon av de båda parterna initiera en tvångsmässig
fastighetsreglering. Den ekonomiska ersättningen för fastighetsregleringen bestäms i det fallet av
Lantmäteriet.
Kvartersmark som ändras till allmän platsmark
Område A
Kartbilden till vänster (område A) visar den
del av Strömstad 5:27 mellan Montören 9
och 5 som är planlagd som kvartersmark i
gällande detaljplan.
Denna mark föreslås nu bli reglerad som
allmän platsmark, natur. Stora delar av
marken är svårutnyttjad på grund av
luftledningen som korsar området.
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Allmän platsmark som ändras till kvartersmark
Område B
Kartbilden till vänster (område B) visar de
två delar av Strömstad 4:16 som är
planlagda som allmän platsmark i gällande
detaljplan, men där transformator- och
pumpstationer bygts.
Denna mark föreslås nu bli reglerad som
kvartersmark.

Område C
Kartbilden till vänster (område C) visar den
del av Sliparen 3 som är planlagd som
allmän platsmark i gällande detaljplan.
Denna mark föreslås nu bli reglerad som
kvartersmark. Marken är för närvarande
oexploaterad.

Område D
Kartbilden till vänster (område D) visar den
del av Sliparen 4 som är planlagd som
allmän platsmark i gällande detaljplan.
Denna mark föreslås nu bli reglerad som
kvartersmark. Marken används för
närvarande som parkering.
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Påverkan på rättigheter

Rättighet/Berör

Beskrivning/Konsekvens

1486-85.1
Avser ledningsrätt för VA-ledningar i fastighetsgräns mot
(Belastar Montören 1, 3 och 6 samt Sliparen Prästängsvägen. Ledningarna finns och rättigheten fyller en
4 till förmån för Strömstads kommun)
funktion. Området ledningsrätten upptar har säkerställts
som u-område i planförslaget.

1486-87/47.1
(Belastar Montören 5 till förmån för
Montören 4)

1486-88/34.1
(Belastar Montören 5 till förmån för
Montören 10)
1486-92/42.1
(Belastar Montören 10 till förmån för
Montören 5)
1486-92/42.2
(Belastar Montören 9 till förmån för
Strömstads kommun)
1486-151.1
(Belastar Plåtslagaren 2 till förmån för
Strömstads kommun)

Den del av rättigheten som berör Sliparen 4 avser en
dagvattenledning som för vattnet söderut till recipient.
Ledningen och rättigheten går under en befintlig byggnad
och har därför inte säkerställts på plankartan. Ett nytt uområde har lagts i fastighetsgräns mellan Sliparen 3 och 4.
Avsikten är att dagvattenledningen flyttas till detta uområde i framtiden, men inte i samband med
genomförandet av detaljplanen. När ledningen är flyttad
bör denna del av rättigheten ändras genom en
ledningsförrättning. Kostnaden för förrättningen fördelas
enligt en överenskommelse mellan parterna eller av
lantmäteriet efter vad som är skäligt.
Avser servitut för utfart för Montören 4 över Montören 5.
Servitutet är i bruk och fyller för närvarande en funktion,
då det saknas en väg till den aktuella delen av fastigheten
inne på Montören 4. Montören 4 kan dock bebyggas på
andra sätt har möjlighet till direkt utfart mot
Prästängsvägen. Servitutet har därför inte säkerställts på
plankartan och kan tas bort när det inte längre finns något
behov av det.
Avser servitut för underjordisk värmekulvert från
Montören 10 till Montören 4. Kulverten är en del av det
lokala fjärrvärmenätet. Området servitutet upptar har
säkerställts som u-område i planförslaget.
Avser ledningsrätt för dagvattenledningar från Montören 5
över Montören 10 till kommunalt system. Ledningarna
finns och rättigheten fyller en funktion. Området
ledningsrätten upptar har säkerställts som u-område i
planförslaget.
Avser ledningsrätt för pumpstation nära fastighetsgräns
mot Prästängsvägen. Pumpstationen finns och rättigheten
fyller en funktion. Området ledningsrätten upptar har
säkerställts som u-område i planförslaget.
Avser ledningsrätt för en kommunal färskvattenledning
över Plåtslagaren 2. Färskvattenledningen är tagen ur bruk
och servitutet fyller inte längre någon funktion. Servitutet
kan därför tas bort och har inte givits något utrymme i
planförslaget.
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1486-117
(Belastar Sliparen 3 och 4 till förmån för
Fjällskivlingen 1)
Montören ga:1
(Deltagande: Montören 3 och 6)

Avser ledningsrätt för nergrävd kraftledning i
fastighetsgräns mellan Sliparen 3 och 4. Ledningen finns
och rättigheten fyller en funktion. Området ledningsrätten
upptar har säkerställts som u-område i planförslaget.
Gemensamhetsanläggning för utfart i fastighetsgräns
mellan Montören 3 och 6. Området har inte reserverats för
ändamålet eftersom utfart kan ordnas på olika sätt
beroende på hur fastigheten bebyggs. Eftersom
fastigheterna har samma ägare fyller ga:n för närvarande en
begränsad funktion och kan tas bort, om fastighetsägaren
vill det.

Ovanstående tabell omfattar inte nedanstående avtal som endast finns tillgängliga i Riksarkivet:
1486IM-07/29564.1
14-IM5-69/2816.1
14-IM5-69/2817.1
14-IM5-81/3658.1 (Servitutet gäller enligt Lantmäteriet förmodligen inte inom området)
14-IM5-95/1557.1 (Enligt Lantmäteriet oklart om servitutet belastar inom området)
14-IM5-95/1559.1 (Enligt Lantmäteriet oklart om servitutet belastar inom området)
14-IM5-91/6384.1 (Enligt Lantmäteriet oklart om servitutet belastar inom området)
14-IM5-93/7475.1 (Enligt Lantmäteriet oklart om servitutet belastar inom området)
Tekniska frågor och utredningar
Geoteknik
Planförslaget medför inte att några tvingande geotekniska åtgärder måste göras för att säkerställa
områdets lämplighet för bebyggelse. I samband med att korsningen Ringvägen/Prästängsvägen byggs
om kommer kompletterande geotekniska utredningar behöva tas fram.
Gator
Planförslaget medför en större ombyggnad av korsningen Ringvägen/Prästängsvägen. Förändringarna
består huvudsakligen av:






Ett kombinerat högersvängfält/accelerationsfält utmed Prästängsvägens östra sida och
Ringvägens södra sida
Ett vilplan för trafik som ska svänga ut på Ringvägen för Prästängsvägen så att dagens start i
uppförsbacke elimineras
En breddning av Prästängsvägen vid infarten till Limmaren 2 för att skapa utrymme för två
lastbilar att kunna mötas
Ett vänstersvängfält för trafik som kommer från Drivnäsvägen och som ska svänga in på
Limmaren 2
En ny gångpassage för oskyddade trafikanter över Ringvägen
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Flytt av busshållplatsen ”Prästängsvägen” till ett nytt läge västerut med två nya bussfickor, så
att bussen inte längre stannar på vägbanan
Flytt av ej namngiven bussficka utmed Prästängsvägen (öster om Limmaren 2) till ett nytt läge
österut för att möjliggöra breddning av Prästängsvägen.

Utöver ovanstående huvudpunkter föreslås också ett antal mindre förändringar, som exempelvis en
gångpassage till Limmaren 2 och en breddning av gång- och cykelvägen utmed Ringvägens norrsida.
Trafikverket kommer att ansvara för stora delar av det slutgiltiga genomförandet av ovanstående
förslag.
Parkering
Parkering ska lösas inom de egna fastigheterna i enlighet med kommunens parkeringsnorm.
Vatten och avlopp
Den planerade ombyggnationen av anslutningen Ringvägen/Prästängsvägen påverkar en större
färskvattenledning som går utmed Plåtslagaren 2:s norra fastighetsgräns fram till Limmaren 2.
Färskvattenledningen härstammar från tiden då det fanns en större fabrik på Limmaren 2 och är inte i
bruk.
Färskvattenledningen är igensatt öster om Plåtslagaren 2. Vid ombyggnationen av vägen kan det vara
möjligt att antingen ta bort ledningen eller att låta den ligga kvar, men i vilket fall är det viktigt att
igensättningen inte rubbas. Konsekvensen av en påverkan på igensättningen kan annars bli att vattnet i
färskvattennätet blandas upp med jordmassor.
Dagvatten
Området är anslutet till det kommunala dagvattennätet. Vissa mindre justeringar av dagvattenledningar
kan bli aktuella, men i planförslaget berörs enbart ledningsdragningen över fastigheten Sliparen 4. Den
nuvarande dagvattenledningen går under en befintlig byggnad och minskar möjligheten att använda
fastigheten rationellt. En alternativ ledningsdragning i fastighetsgräns mot Sliparen 3 utreds för
närvarande av kommunen.
El, tele och fiber
Planområdet är anslutet till befintliga el-, tele- och fibernätverk i staden som driftas av Ellevio, Skanova
och StrömstaNet. Ellevio har också en större luftledning som går genom planområdet och som har
säkrats upp med planbestämmelse om att marken ska vara tillgänglig för allmännyttig luftledning.
Uppvärmning
Merparten av fastigheterna i planområdet är anslutna till det lokala värmeverket för uppvärmning. Inga
förändringar föreslås i denna fråga. De ledningar från värmeverket som går över kvartersmark har
säkerställts med u-områden som ger förutsättningar för att bilda ledningsrätter. Ledningsrätter har
redan bildats för värmeverkets ledningar.
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Ekonomiska frågor
Kostnader
Den totala kostnaden för ombyggnationen av de allmänna platserna inklusive projektering,
upphandling, byggledning, anläggande, flytt av eventuella allmänna ledningar, besiktning samt övriga
administrationskostnader uppskattas till cirka 15-25 miljoner kronor exklusive moms. Angiven kostnad
är uppskattad kostnad och det är de faktiska kostnaderna som ska betalas av exploatören och
kommunen.
Trafikverket avser teckna ett medfinansieringsavtal med kommunen gällande ombyggnationen för de
delar som berör Ringvägen. Trafikverket avser utföra ombyggnationen men Trafikverket avser
fakturera kommunen för hela kostnaden. Kommunen avser initialt betala hela kostnaden till
Trafikverket, men kostnaden ska senare fördelas mellan kommunen och exploatören.
Intäkter
Planförslaget förväntas inte medföra några intäkter för kommunen. De kostnader som tas ut i
exploateringsavtal ska inte vara mer än nödvändigt för att bygga ut de föreslagna trafiklösningarna.
Ekonomiska konsekvenser
I samband med framtagandet av detaljplanen och genomförandet av den uppstår kostnader i flera steg.
Inledningsvis uppstår kostnader för upprättandet av planhandlingar och de utredningar som hör till
detaljplanen, vilka bekostas av sökanden (i detta fall företaget Frykvalla Förvaltning AB) genom ett
sedan tidigare upprättat plankostnadsavtal.
Efter planförslagets lagakraftvinnande uppstår kostnader för genomförandet av den föreslagna
trafiklösningen. Det kan till exempel röra sig om kostnader för byggnation, projektering och
myndighetsutövning vid granskning av materialet. Ett avtal om medfinansiering ska tas fram mellan
Trafikverket och Strömstads kommun för att reglera dessa kostnader.
Då ombyggnationen av Ringvägen/Prästängsvägen delvis förorsakas med anledning av den
trafikökning som detaljplanen med dess exploateringsmöjligheter medför, ska ombyggnationen
bekostas av fastighetsägarna som har nytta av detaljplanen.
Enligt Rambölls kapacitetsanalys för trafik avseende Prästängen beräknas 70 % av trafikalstringen år
2035 utgöras av trafik ifrån området som omfattas av detaljplanen, medan resterande 30 % av
trafikalstringen utgörs av övrig trafik från östra Prästängen. Med anledning av detta avses den totala
faktiska kostnaden för ombyggnationen av Ringvägen/Prästängsvägen fördelas så att kommunen
bekostar 30 % och Exploatören 70 %.
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Administrativa frågor
Handläggning
Planförslaget antas av Kommunfullmäktige.
Detaljplanen hanteras enligt Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) med stöd i Boverkets allmänna råd,
BFS 2014:5-DPB 1, som gäller från den 2 januari 2015. Planbeskedet lämnades innan detta datum
(under år 2013), men eftersom planen inte nått något formellt steg i planprocessen innan den 2 januari
2015 tillämpar kommunen det mest aktuella regelverket.
Planförslaget tas fram med utökat förfarande. Det utökade förfarandet innebär att förslaget först
kungörs och sänds ut på samråd. Därefter sammanställs de inkomna synpunkterna i en
samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen innehåller också kommunens var på hur man avser att
hantera de synpunkter som kommit in under samrådet.
Efter att kommunen har tagit del av de inkomna synpunkterna sammanställs ett granskningsförslag,
som är kommunens slutgiltiga förslag över planens utformning. Sakägarna får i och med detta
ytterligare en möjlighet att lämna synpunkter på det reviderade förslaget. Efter granskningen kan
kommunen anta detaljplanen.
De fastighetsägare som framfört synpunkter under samråd eller granskning, och som inte har fått dem
tillgodosedda, har rätt att överklaga detaljplanen får att få sin synpunkt rättsligt prövad.
Planavgift
Planavgift ska inte tas ut vid prövning av lovärenden som överensstämmer med detaljplanen i enlighet
med upprättat plankostnadsavtal.
Medverkande tjänstemän/samverkan
Detaljplanen har utarbetats i samverkan mellan representanter från Miljö- och byggförvaltningen och
Tekniska förvaltningen.
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Revideringar inför antagande
Detaljplanen har reviderats inför antagandet med följande ändringar:







Införande av planbestämmelse som reglerar barriären mellan Ringvägen, Prästängsvägen och
Plåtslagaren 2 (plankarta och s. 20)
De lösa block som identifierades i den geotekniska undersökningen har rensats bort inför
antagandet av detaljplanen, vilket har beskrivits på s. 20.
Förtydligande av att restriktioner kan förekomma vid hantering av förorenade massor (s. 11)
Revidering av område som ska vara tillgängligt för allmännyttiga luftledningar och
underjordiska ledningar för att stämma överens med den nybildade ledningsrätten 1486-1550
för luftledningen genom området (plankarta och s. 12)
Förtydligande av att det krävs en ledningsförrättning för att flytta berörd ledningsrätt och
beskrivning av hur kostnaden för denna kan fördelas (s. 30)
Reviderad beskrivning av kostnadsfördelning och exploateringsavtal (s. 36)

Miljö- och byggförvaltningen
Upprättad 2018-04-30
Reviderad 2020-01-08
Jimmy Magnusson
Planeringsarkitekt
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4(8)
I Beteckning på kartan

2018-03-28
Ägare/Innehavare, adress

METRIA AB

Övrigt
Avtalsservitut
Väg

14-1 M5-81/3658.1

Belastar Montören 10, Strömstad 5:27

Servitutet är smittat
och gäller fömodligen
inte inom området

Till förmån för:
Norra Slön 3:2

Kjell Åke Vallenfjord

Marie Liselott Åslund

Sven Anders Vellenfjord

14-1 M5-91/6384.1
14-IM5-95/1557.1
14-IM5-95/1559.1
Belastar Strömstad 5:27
Till förmån för:
Fjällskivlingen 1

Avtalsservitut

Ellivio AB
Box 24207
104 51 Stockholm

Avtalsservitut

14-IM5-93/7475.1
14861 M-13/14468.1

Kraftledning. Oklart
om servituten
belastar inom

Belastar Strömstad 4:16

Till förmån för:
Falkenberg Yngered 1:33

Ellivio AB
Box 24207
104 51 Stockholm

1486-151.1

Belastar Plåtslagaren 2

Till förmån för:
Strömstad kommun

Kraftledning
Oklart om servituten
belastar inom
området.

Strömstads Kommun
452 80 Strömstad

området.

Ledningsrätt
Vatten

2018-03-28

6(8)

I Beteckning på kartan

Ägare/Innehavare, adress

FASTIGHET ER UTANFÖR PLANOMRÅDET
Hinderlöparen 13

Lars Markus Joakim Åhrman

Nanda Karolina Åhrman

Hinderlöparen 14

Hinderlöparen 15

Espen Abrahamsen

Hans-Christer Fischer

Eva Johanna Fischer
Hinderlöparen 16

Jutta Burger
Olaf Friedrich Otto Burger

Hinderlöparen 17

Ole Jacob Evenrud

Liv Karin Holmberg

Hinderlöparen 18

Jens Peter Åsberg

METRIAAB
Övrigt

7(8)

I Beteckning på kartan
Lärksoppen 1

2018-03-28

Ägare/Innehavare, adress
Gustav Tage Ödlund

Stina Alfreda Ödlund

Montören 2

Akrotiri AB

Montören 8

Torsten Bertil Ingemar Gustafsson

Rolf Staffan Liden
l
Monica Linnea Godsäter

Smörsoppen 1

Lars-Axel Holger Larsson

Stensoppen 1

Jetish Ajvazi

Jehona Ajvazi

Stensoppen 11

Anna Ulrica Ekehed

Marcus Fredrik Niklasson

METRIAAB
Övrigt

Dnr MBN-2013-761

Detaljplan för Kv Montören m fl

västra Prästängen
Samrådsredogörelse
2017-10-12

Hur samrådet har bedrivits
Miljö- och byggnämnden beslutade 2017-01-26 § 11 att genomföra ett samråd gällande
rubricerat ärende. Samrådshandlingarna har varit utsända för samråd under tiden 2017-0316 – 2017-04-06. Handlingarna har även funnits tillgängliga i kundcentret på Strömstads
Stadshus, på Stadsbiblioteket och på kommunens webbsida.

INKOMNA SYNPUNKTER
Följande skriftliga synpunkter har inkommit till och med 2017-04-26:
1. Länsstyrelsen
Inkom 2017-04-06
2. Statens Geotekniska Institut - SGI
Inkom 2017-04-04
3. Trafikverket
Inkom 2017-04-06
4. Lantmäteriet
Inkom 2017-04-06
5. Skanova
Inkom 2017-03-22
6. Kommunstyrelsen
Inkom 2017-04-25
7. Tekniska förvaltningen
Inkom 2017-04-26
8. Räddningstjänsten
Inkom 2017-04-06
9. Västtrafik
Inkom 2017-04-06
10. Liberalerna
Inkom 2017-03-31
11. Frykvalla Förvaltning AB
Inkom 2017-04-06
(Ägare av Limmaren 2, Montören 3, 6, 9 och 10
samt Sliparen 4)
12. ICA Sverige AB och ICA Fastigheter AB
Inkom 2017-04-19
13. Hanssons Fastigheter i Strömstad AB
Inkom 2017-03-30
(Ägare av Plåtslagaren 2)
14. Staffan Lidén och Bertil Gustavsson
Inkom 2017-04-06
(äger gemensamt 2/3 av Montören 8)

Detaljplan för Kv Namn, Strömstads Kommun

1. Länsstyrelsen
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att ett genomförande av detaljplanen
bedöms medföra ett bättre nyttjande av redan exploaterad mark och infrastruktur.
Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen ger möjlighet för verksamheter i detta
industriområde att utvecklas genom att införa bestämmelsen Z – verksamheter.
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu
kända förhållanden att ett antagande av detaljplanen enligt förslaget inte kommer att
prövas, förutsatt att Länsstyrelsens synpunkter gällande människors hälsa och säkerhet
tillgodoses.
Farligt gods
Det framgår av planbeskrivningen att ett räcke bör sättas upp i släntens överkant mot
fastigheten Plåtslagaren 2. Länsstyrelsen instämmer i denna bedömning. Det är en rimlig
och angelägen åtgärd med tanke på den branta slänten er mot byggnaden.
Bestämmelsen för Limmaren 2 som reglerar fasadens utformning för att minska
påverkan från farligt godsolyckor bör också införas för de byggnader på Plåtslagaren 2
som ligger närmare än 30 meter från Ringvägen. Planbestämmelsen aktualiseras först i
samband med att man avser att vidta någon åtgärd på byggnaden. Det innebär inte att
man måste göra om en befintlig fasad i samband med att detaljplanen blir antagen. Om
man däremot, efter att detaljplanen är antagen, väljer att göra om fasaden eller riva
byggnaden och bygga ett nytt hus i dess ställe träder kravet in.
Kommentar:
Den aktuella fasadutformningsbestämmelsen kommer att införas även på Plåtslagaren 2.
Förorenad mark
En MIFO Fas 2 behöver utföras för Sliparen 4 för att få en bättre bild av föroreningsbilden
på fastigheten. Utredningen behöver utföras inom ramen för planarbetet.
Geoteknik
SGI:s synpunkter gällande bergrensning måste tillgodoses.
Naturmiljö
Norra sidan av Ringvägen är utpekad som en artrik vägbank. Breddningen av Ringvägen
på norrsidan tycks innebära ett ingrepp i vägbanken. Länsstyrelsen kan inte utläsa om
breddningen av vägen och flytten av busshållplatsen hamnar i konflikt med denna miljö.
Planen bör tydligare beskriva denna påverkan.
Dagvatten
Resonemanget kring dagvattenhantering kan med fördel utvecklas. Kan åtgärder
genomföras i samband med ombyggnaden av vägen? Vilka åtgärder skulle kunna vara
lämpliga att utföra i diket söder om området?
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Kommentar:
Synpunkterna kommer att tillgodoses.

2. SGI
För att klarlägga stabilitetsförhållandena för planområdet, och i synnerhet vägbanken
mot Ringvägen, har en geoteknisk utredning utförts. Beräkningar har utförts med olika
jordmodeller för att visa hur säkerheten påverkas av ett löst lerskikt i bankens
underkant.
Vanligtvis är det, enligt SGI:s mening, inte motiverat att använda en säkerhetsfaktor i den
nedre delen av intervallet när utredningen inte uppfyller kraven för detaljerad nivå. I
detta fall styrs stabiliteten av dränerande hållfasthetsparametrar och det är således
rimligt att acceptera den valda säkerheten, även om en mer konservativ nivå egentligen
borde nyttjas enligt IEG TD 4:2010. SGI anser att en 1,5-faldig säkerhet för vägbanken är
tillräcklig och delar således konsultens bedömning att stabiliteten är tillfredsställande.
Vidare har en översiktlig besiktning av omgivande bergslänter utförts. SGI delar
slutsatserna i besiktningen men ställer sig frågande till om inte föreslagna åtgärder ska
säkerställas på plankartan.
Kommentar:
Synpunkterna noteras. Behovet av planbestämmelser för att säkerställa genomförandet
bergrensning ska studeras närmare i det fortsatta planarbetet.

3. Trafikverket
Det kan krävas vägplan för åtgärder på väg 176. Då ÅDT är över 2000 för denna väg kan
det bli aktuellt att Trafikverket ska utföra åtgärder på väg 176 då den är under statligt
väghållaransvar.
Ett avtal om medfinansiering ska tas fram för detta mellan Trafikverket och Strömstads
kommun innan detaljplanen antas.
Den ombyggda anslutningen ska uppfylla kraven i VGU i enlighet med anslutningstyp A5.
I övrigt har Trafikverket inget att erinra i detta skede.
Kommentar:
Informationen noteras. Kommunen kommer att bjuda in Trafikverket för dialog i det
fortsatta planarbetet.

3

Detaljplan för Kv Namn, Strömstads Kommun

4. Lantmäteriet
På fastigheten Montören 10 finns en ledningsrätt som inte säkerställts med u-område.
Vilket är skälet till detta?
Kommentar:
Den aktuella ledningsrätten har missats vid planens utformning. Rättigheten kommer att
säkerställas med ett u-område.
I fastighetskonsekvensbeskrivningen anges inget om att nuvarande fastighetsgräns
mellan Limmaren 2 och Strömstad 4:16 mot Ringvägen inte överensstämmer med den
nya användningsgränsen. Eftersom dessa inte överensstämmer bör det ingå i
genomförandet att det ska genomföras en fastighetsreglering mellan fastigheterna.
Kommentar:
Parkeringen på Limmaren 2 har inte utformats fullständigt enligt gällande plan.
Möjligheterna till att rätta till detta genom en fastighetsreglering ska diskuteras i det
fortsatta planarbetet.
I planbestämmelsen ”byggnad ska placeras minst 4 meter från gräns till annan privat
fastighet eller sammanbyggas” finns inbyggt i formuleringen att detta endast gäller för
privatägda fastigheter. Bestämmelsen blir med tanke på formuleringen rimligen utan
verkan mot för angränsande fastigheter om kommunen köper en fastighet inom
kvartersmark. Är det kommunens avsikt att bestämmelsen ska fungera på detta sätt?
Kommentar:
Avsikten är att reglera ett minsta avstånd till fastighetsgräns och samtidigt möjliggöra en
sammanbyggnad av byggnader över fastighetsgräns om så önskas. Bestämmelsens
formulering ska ses över.
I planbeskrivningen anges att det eventuellt är aktuellt att upprätta ett
exploateringsavtal för att hantera finansieringen av de åtgärder som ska utföras på
allmän plats, men inget ytterligare anges om innehållet. Enligt 5 kap. 13 § 3 st PBL ska
kommunen, om avsikten är att ingå exploateringsavtal eller genomföra markanvisningar,
redovisa avtalens huvudsakliga innehåll liksom konsekvenserna av att planen helt eller
delvis genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal i planbeskrivningen.
För exploateringsavtal innebär det, när redovisning av innehållet saknas, att det inte
finns någon möjlighet för Lantmäteriet att lämna råd enligt 6 kap. 40-42 §§ PBL rörande
avtalsinnehållet.
Ledningsrätten 1486-177.1 har felaktigt angivits som 1486-117 på s. 28 i
planbeskrivningen. Det finns inte heller något angivet om de ersättningsregler som gäller
vid inlösen av allmän platsmark, vilket blir aktuellt både för Limmaren 2 och Plåtslagaren
2 enligt det aktuella förslaget.
Markreservat (u- och l-områdena på plankartan) bör redovisas som en administrativ
bestämmelse enligt Boverkets riktlinjer. Kombinerade planbestämmelser (HZK, ZK, EK)
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bör också redovisas var för sig.
I grundkartan saknas traktnamn medan registernumren för fastigheterna redovisas.
Eftersom planbeskrivningen till stora delar hänvisar till respektive fastighet är det
lämpligt att även traktnamnet skrivs ut på grundkartan.
I bestämmelsen om genomförandetid finns ingen skrivning om när genomförandetiden
ska börja räknas, vilket är lämpligt.
Montören 4 har en annan fastighetsägare än vad som anges i planbeskrivningen på s. 2
under rubriken ”fastighetsägare”.
Kommentar:
Förslaget kommer att revideras och/eller förtydligas enligt synpunkterna.

5. Skanova
Ingen erinran

6. Kommunstyrelsen
Begränsning av ny handel i Prästängen är nödvändig enligt den trafikutredning för
tätorten som gjordes 2016. Utredningen visade att en full utbyggnad av handel i
Prästängen skulle förbruka hela utrymmet för mer trafik i tätorten fram till år 2030. Den
lediga kapaciteten i vägnätet behövs bland annat för nya bostäder. Kommunstyrelsen
tillstyrker fortsatt planarbete med samma inriktning och omfattning.
Kommentar:
Informationen noteras. Planarbetet kommer att bedrivas med i stort samma inriktning
och kommer ta hänsyn till rådande begränsningar i trafiksystemet.

7. Tekniska förvaltningen
Ingen erinran

8. Räddningstjänsten
Området ger god insatsmöjlighet förutsatt att infarter och transporter inom och till
området förbättras för att tillgodose framtida ändringar. Åtgärder för att öka
framkomligheten på såväl Ringvägen som Prästängsvägen är nödvändiga.
Ringvägen utgör idag en transportled för farligt gods och en framtida trafikökning
innebär en ökad risk för olycka med farliga ämnen. Vid byggnationen av Limmaren 2
vidtogs åtgärder för att minska effekterna av olyckor med farliga ämnen framför
byggnaden. Ett räcke bör sättas upp utmed Plåtslagaren 2 för att uppnå motsvarande
effekt där.
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Behovet av brandvattenförsörjning bör redan idag vara löst för området, men behöver
utredas utifrån vilken typ av verksamhet som medges i detaljplanen. I samband med
framtida byggnation ska möjligheterna att omhänderta släckvatten ur miljösynpunkt
utredas.
Kommentar:
De stora fastigheterna i området ger goda möjligheter att lösa räddningstjänstens
tillgänglighet i samband med bygglovsskedet. Vid utformningen av den föreslagna
trafiklösningen har hänsyn tagits till Räddningstjänstens framkomlighet. Ett räcke utmed
Plåtslagaren 2 ingår i förslaget.
Tillgången till släckvatten i förhållande till verksamheter ska stämmas av med
Räddningstjänsten inför granskningsskedet.

9. Västtrafik
Västtrafik ser positivt på de planerade åtgärderna för att förbättra för trafiken inom, och
i anslutning till, området. Det är viktigt att de föreslagna åtgärderna för de oskyddade
trafikanterna vidtas.
Västtrafik saknar mer detaljerad information om den föreslagna flytten av
hållplatslägena utmed Ringvägen och vill gärna vara delaktiga i detta arbete. De anser att
hållplatserna bör rustas upp och göras säkrare i samband med flytten.
Kommentar:
De föreslagna hållplatsernas utformning framgår mer detaljerat i detaljplanens
trafikutredning. Kontakt kommer att tas med Västtrafik för att göra dem delaktiga i det
fortsatta planarbetet.

10. Liberalerna
Partiet lyfter fram att handeln i Strömstad varit motorn i kommunens ekonomi tack vare
bland annat utbyggnaderna på Oslovägen och i Nordby. De menar att positivt avvakta
utvecklingen och inte stoppa tendenser till ändrade konsumtionsmönster har varit en
framgångsrik metod som inte bör överges.
De menar att Strömstads verksamhets- och handelsområden har olika förutsättningar
och att samhället ska stödja en utveckling där varje område kan utveckla sin nisch. De
anser att det inte är samhällets roll att sätta sig över de ekonomiska krafter som skapat
kommunens näringsliv utan snarare vara dess stödjande part.
Det är partiets övertygelse att Strömstad stadskärna med sin historiska miljö och sitt läge
vid fjorden ger eviga kvaliteter att utveckla företagandet. De anser att centrum inte
behöver en begränsning av handeln i andra delar av kommunen för sin överlevnad utan
en ökad frihet. Partiet anser att en allmänt god ekonomisk utveckling i samhället lever till
en levande stadskärna.
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Kommentar:
Studier genomförda av Handelns utvecklingsråd (HUR) har visat att detaljhandeln i
stadskärnan kontra externa lägen kan ha ett komplementärt förhållande. I stadskärnan
är det helheten, det vill säga den småskaliga shoppingen av kläd- och fritidsvaror i
kombination med restauranger, caféer och annan service och kultur som skapar
mervärde för besökaren. I externhandeln är det däremot snarare det breda och djupa
utbudet av volymhandelskaraktär i kombination med funktionellt organiserade
marknadsplatser och hög tillgänglighet med bil som ger såväl lokala som regionala
besökare mervärde.
Miljö- och byggnämnden bedömer utifrån detta att den externa handeln i Strömstad kan
fungera i samspel med stadskärnan. Eftersom kommunen dock har ett relativt lågt
invånarantal som skapar underlag för helårsöppna butiker anser dock miljö- och
byggnämnden att de varuslag som stärker stadskärnan (småskalig försäljning av klädoch fritidsvaror) i första hand bör förläggas dit. Dessa varuslag är ett vanligt
återkommande inslag i stora externhandelsetableringar likt de på Oslovägen och Nordby.
HUR:s studier visar också att livsmedelshandeln i stadskärnan påverkas av extern
livsmedelshandel i större utsträckning än sällanköpshandeln. Livsmedelshandeln är också
ofta en viktig motor i de flesta köpcenter. Det omnämnda exemplet på Oslovägen består
exempelvis huvudsakligen av livsmedelshandel, klädbutiker, caféer och restauranger – de
branschtyper som är stadskärnans styrka.
För att undvika denna typ av etableringar och för att bevara centrumnära
livsmedelshandel anser miljö- och byggnämnden att planförslaget i största mån inte ska
medge ytterligare livsmedelshandel. Ytterligare handel med färre begränsningar
avseende varuslag eller livsmedel bör föregås av en särskild handelsutredning som tar
hänsyn till effekterna av en sådan reglering.
Utöver detta har en trafikutredning över Strömstad tätort visat att vägnätet inte klarar
av en större utbyggnad av både handel och bostäder. Kommunstyrelsens förslag för att
hantera detta har varit att begränsa trafikmängden som genereras av handel i
Prästängen. Om en mer trafikalstrande handel tillåts behöver effekterna av detta
studeras. Det bör också påpekas att trafikmängderna i så fall kan bli så stora att det inte
är möjligt att genomföra alla kommunens önskade exploateringsprojekt, eller kan leda till
stora infrastrukturinvesteringar som måste bäras av skattemedel.

11. Frykvalla Förvaltning AB (ägare av Limmaren 2, Montören 3, 6, 9 och 10 samt
Sliparen 4)
Företaget anser att begränsningen av livsmedelshandel i yta avseende fastigheten
Limmaren 2 bör tas bort. De har inte kunnat hitta stöd i kommunens översiktliga
planering för denna begräsning och kan inte, när de inte förstår bestämmelsen och dess
bakgrund, gå med på en omotiverad inskränkning av rådigheten över deras egendom. De
anser att bestämmelsen är onödig och hävdar att det är en lämplig fastighet med bra
bebyggelse för handel med olika varor, däribland livsmedel.
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Företaget anser också att blandningen mellan begreppen butiksyta och bruttoarea i den
aktuella bestämmelsen är otydlig och allt för översiktligt beskriven för att kunna
användas av företaget i avtal och beslut. De har svårt att acceptera planbeskrivningens
definition av enskild butik och anser att planbestämmelser om arealer bör vara tydliga
och ha stöd i Svensk Standard.
Kommentar:
För en djupare genomgång av kommunens ställningstagande kring handel i Prästängen
hänvisas till ovanstående svar på Liberalernas yttrande samt till de politiska
inriktningsbeslut som tagits av miljö- och byggnämnden. Miljö- och byggnämnden
bedömer inte att det är lämpligt att medge ett betydande tillskott av livsmedelshandel i
centralorten utan att genomföra en handelsutredning för att undersöka konsekvenserna
av detta.
I övrigt observerar miljö- och byggnämnden att en begränsning av tillåten
livsmedelshandel till 3 250 kvm inte är en inskränkning i förhållande till gällande
detaljplan. Gällande detaljplan medger 3 250 kvm handel, och verksamheter (J) utöver
detta.
Med bakgrund av den förväntade trafiksituationen i tätorten i framtiden är det viktigt att
den totala trafikmängden från Prästängen inte överskrider det beräknade taket.
Fördelningen inom området har en mindre påverkan så länge detta tak inte överskrids.
Att skapa möjligheter för befintlig livsmedelsbutik att omfördela ytor eller expandera
lager/personalutrymmen får troligen en obetydlig effekt på trafikalstringen. Om hela
byggnaden fylls med livsmedelshandel kan däremot konsekvenserna för trafiknätet bli
mycket stora.
Utformningen av bestämmelsen gällande butiksyta ska ses över i det fortsatta
planarbetet. Miljö- och byggnämndens inställning är att en betydande ökning av
mängden livsmedelshandel inte ska medges i området. Ett mer flexibelt förhållningssätt
med en mindre möjlig utökning ska dock prövas i det fortsatta planarbetet så länge det
inte får konsekvenser för den valda trafiklösningen.
Begränsningen kan antingen regleras som i gällande detaljplan, med enbart en
fördelning i bruttoarea, eller genom en anpassad bestämmelse som medför färre
komplikationer vid bygglovsprövningar. Det är miljö- och byggnämndens ambition att nå
fram till en så enkel bestämmelse som möjligt som har lagstöd.
Företaget anser också att planbestämmelsen m1 om skydd inte ger utrymme för
alternativa utformningar, till exempel personalrum eller kontor med dagsljus. I refererad
utredning (FB Engineering 2009) formuleras inte kravet så kategoriskt. Företaget önskar
att planbestämmelsen ändras och att kravet formuleras så att det ger utrymme för
tekniska lösningar som tillåter fönster, utrymningsvägar och ventilation.
Vidare menar företaget att befintlig byggnad utformats enligt gällande regler och
bestämmelser, och vill veta hur denna nya planbestämmelse kommer att tillämpas med
hänsyn till befintlig byggnad.
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Företaget föreslår också att planen kompletteras med en planbestämmelse om
avkörningsskydd inom vägområdet. De anser att det är ett avsevärt bättre skydd mot
olyckor allvarliga skador vid avkörning.
Kommentar:
Utformningen av m1-bestämmelsen ska ses över i det fortsatta planarbetet.

12. ICA Sverige AB och ICA Fastigheter AB
Att största tillåtna utnyttjandegrad för livsmedel begränsas till 3 250 kvm innebär att ICA
Kvantums möjlighet att konkurrera på samma villkor som övriga livsmedelsbutiker på
marknaden är begränsad. ICA veterligen finns inga liknande begränsningar för andra
livsmedelsbutiker på marknaden.
Företagets förslag är att det i anslutning till butikslokalen skapas möjlighet för ytterligare
ca 1500 kvm livsmedelsyta. Företaget ser fram mot fortsatt dialog i ärendet.
Kommentar:
Att dela upp handelsfastigheter i en största tillåtna exploateringsgrad för handel
respektive livsmedelshandel är en vedertagen reglering som har lagstöd. I många fall,
även i Strömstads kommun, har dock denna reglering inte använts. De liknande fall som
finns är de butiker som ligger fristående från övrig handel, då kvadratmeterbegränsningen för fastigheten sätter gränsen. En övre gräns finns därmed alltid, och den
största tillåtna utnyttjandegraden för handel i gällande detaljplan är 3 250 kvm.
Med bakgrund av den förväntade trafiksituationen i tätorten i framtiden är det viktigt att
den totala trafikmängden från Prästängen inte överskrider det beräknade taket.
Fördelningen inom området har en mindre påverkan så länge detta tak inte överskrids.
Att skapa möjligheter för befintlig livsmedelsbutik att omfördela ytor eller expandera
lager/personalutrymmen får troligen en obetydlig effekt på trafikalstringen. Om hela
byggnaden fylls med livsmedelshandel kan däremot konsekvenserna för trafiknätet bli
mycket stora.
För en djupare genomgång av kommunens ställningstagande kring handel i Prästängen
hänvisas till ovanstående svar på Liberalernas yttrande. Utformningen av bestämmelsen
gällande butiksyta ska ses över i det fortsatta planarbetet. Miljö- och byggnämndens
inställning är att en betydande ökning av mängden livsmedelshandel inte ska medges i
området. Ett mer flexibelt förhållningssätt med en mindre möjlig utökning ska dock
prövas i det fortsatta planarbetet så länge det inte får konsekvenser för den valda
trafiklösningen.
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13. Hanssons Fastigheter i Strömstad AB (ägare av Plåtslagaren 2)
Bolaget anser att den bästa lösningen på trafikproblemet är att stänga korsningen
Limmaren/Prästängsvägen och anlägga en cirkulationsplats vid korsningen
Ringvägen/Myrängsvägen. Där är lutningarna på marken mer gynnsamma än vid
Ringvägen/Prästängsvägen. De som använder gång- och cykelbana på Prästängsvägen
skulle då också slippa korsningen vid Limmaren.
Prästängsvägen behöver då inte byggas om. En cirkulationsplats blir en bråkdel av
kostnaden och har en hastighetsdämande effekt, vilket ökar säkerheten för oskyddade
trafikanter. Köerna på både Ringvägen och Prästängsvägen bör enligt bolaget försvinna
eftersom det blir lättare att komma in på Limmaren 2. Bolaget har räknat trafiken på
egen hand och uppskattar att cirka 43 % av den befintliga trafiken på Prästängsvägen
skulle försvinna vid en stängning av Limmaren/Prästängsvägen.
Bolaget har också utläst från kapacitetsanalysen (Ramböll 2016-09-29) att
livsmedelshandeln på Limmaren 2 kommer att generera 500 fordon per 1000 kvm, övrig
handel 350 fordon per 1000 kvm. Alla övriga fastigheter på Prästängen beräknas
generera 200 fordon per 1000 kvm. Detta innebär enligt bolaget att Limmaren har 81 %
trafikalstring medan övriga Prästängen har 19 % trafikalstring.
Bolaget tror inte heller att en refug vid Limmaren 2:s utfart löser köproblemen. Bolagets
förslag är också att hänvisa tung trafik till Drivnäsvägen.
Kommentar:
Planförslaget innebär att både Limmaren 2 och fastigheterna utmed Prästängsvägen
tillåts ha mer trafikalstrande verksamheter som exempelvis handel. I nuläget står
Limmaren 2 för en stor del av trafiken i korsningen Ringvägen/Prästängsvägen.
I trafikutredningen beräknas Limmaren 2 i framtiden generera 2 550 fordonsrörelser per
dygn medan fastigheterna längs Prästängsvägen förväntas generera sammanlagt 5 480
fordonsrörelser per dygn. Alstringen per kvadratmeter är högre för Limmaren 2 men
resulterar i en lägre totalsiffra eftersom den sammanlagda ytan är mindre.
Det finns flera tänkbara trafiklösningar för området som kan ha olika för- och nackdelar.
Trafikökningen från Prästängen beräknas dock bli så stor att korsningen Ringvägen/
Prästängsvägen måste byggas om även om Limmaren 2 hade haft en egen infart vid
Ringvägen/Myrängsvägen.
Eftersom planförslagets trafiklösning innebär att endast en korsning behöver byggas om
istället för två anser miljö- och byggnämnden att detta är att föredra. Högersvängfältet
har också tillräcklig kapacitet för att hantera de förväntade trafikmängderna.
De köer som uppstår kring infarten till Limmaren 2 bedöms huvudsakligen orsakas av hur
parkeringen på fastigheten är utformad. Avsaknaden av ett vänstersvängfält innebär
också att trafiken från Prästängen ofta får vänta bakom fordon som ska svänga vänster
in på fastigheten. Möjligheterna att skapa ett vänstersvängfält och att göra om
fastighetens parkeringslösning ska därför utredas i det fortsatta planarbetet.
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Bolaget är också orolig över de geotekniska förutsättningarna för att kunna genomföra
den föreslagna trafiklösningen. Vibrationer känns av i byggnaderna när tunga fordon
passerar och när lerslänten schaktades ur släppte den genom sin egen tyngd.
Om det ska fyllas tusentals ton cirka 5 meter ut från befintlig väg är bolaget oroligt för att
lerslänten ska ge vika och förstöra runden på hus eller asfalterad plan. Massorna under
husgrunder och asfalterad plan är lika lös lera. Ringvägen föreslås breddas på norrsidan
på grund av den höga slänten mot sydsidan, men samma höga slänt har Prästängsvägen
väster om Plåtslagaren 2.
När bolaget köpte fastigheten av kommunen skrev de också bort ansvar för ras och
skador mot kommunen. Om det nu ska belastas med så stora mängder fylle och annat
material vill bolaget ha tillbaka ansvarsbiten från kommunen.
Kommentar:
Miljö- och byggnämnden har förståelse för oron kring de geotekniska frågorna som följer
av den förslagna lösningen. För att minska intrånget på Plåtslagaren 2 och risken för
geotekniska svårigheter anser miljö- och byggnämnden att detaljplanens trafikutredning
ska ses över med utgångspunkten att breddningen istället ska ske mot Limmaren 2.
Plåtslagaren 2 ska i denna översyn lämnas oberörd.
Avtalsfrågor gällande ansvar för geotekniska frågor är en fråga för kommunens markoch exploateringsenhet och berörs inte av planförslaget.
Bolaget anser att det är illa att lägga ner kanske 10 miljoner kronor med risk för
geotekniska skador utan att ha finansieringen klar. Hur ska kostnader fördelas skäligt och
rättvist, och vem bestämmer detta? Kan man ta beslut utan att veta kostnad?
Detaljplanen förbättrar enligt bolaget inte deras situation med de begränsningar som Zverksamheten innebär.
Kommentar:
Finansieringen av de föreslagna åtgärderna kommer att säkras upp genom
exploateringsavtal, medfinansieringsavtal och liknande som måste vara klara och
undertecknade innan detaljplanen antas. Det är först efter att detaljplanen antas som
kostnaderna kan uppstå.
Kommunen avser att teckna avtal om finansiering med exploatören Frykvalla Förvaltning.
Exploatören har i sin tur möjlighet att diskutera med andra parter, inklusive de övriga
fastighetsägarna i Prästängen, om huruvida det finns en vilja att dela på kostnaden.
Denna diskussion är fristående från planarbetet och kan inte på något sätt resultera i
andra kostnadsåtaganden än vad de medverkande går med på.
Om exploatören inte vill bära hela kostnaden för genomförandet eller inte kan hitta en
tillfredsställande fördelning kan kommunen tvinga de berörda fastighetsägare som får en
fördel av planen att ta en del av kostnaden. Detta görs då genom en
gatukostnadsutredning där varje fastighetsägares värdestegring beräknas och kostnaden
fördelas proportionerligt.
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Endast kostnaderna för den del av trafiklösningen där kommunen har väghållaransvar
kan fördelas genom en gatukostnadsutredning. En gatukostnadsutredning tas antingen
fram av kommunens tekniska förvaltning eller av en konsult som förvaltningen anlitar.
Kommunen kommer inte att anta detaljplanen innan en avtalad överenskommelse om
finansiering finns.

14. Staffan Lidén och Bertil Gustavsson (äger gemensamt 2/3 av Montören 8)
Fastighetsägarna undrar varför Montören 8 inte är med i det nya detaljplaneförslaget
och anser att cirkulationen vid Drivnäsvägen vore en naturlig gräns för förslaget.
Kommentar:
Syftet med detaljplanen är att ersätta den gamla stadsplanen för den inledande delen av
Prästängen som enbart medger industri. Detaljplanen för Montören 8 är nyare (från
2003) och tillåter redan handel, ej livsmedel.
Detaljplanen för Montören 8 medger däremot inte kontor. Miljö- och byggnämnden har
dock bedömt att merarbetet för att ta med fastigheten inte motsvarar vinsten av att
användningen kontor blir tillåtet. Planområdet kommer därför inte at utvidgas.

NAMNLISTA
Följande har framfört synpunkter under programsamrådet och/eller samrådet som helt eller
delvis inte har tillgodosetts:
Frykvalla Förvaltning AB (äger Limmaren 2, Montören 3, 6, 9 och 10 samt Sliparen 4)
ICA Sverige AB och ICA Fastigheter AB
Hanssons Fastigheter i Strömstad AB (äger Plåtslagaren 2)
Staffan Lidén och Bertil Gustavsson (äger gemensamt 2/3 av Montören 8)

Miljö- och byggförvaltningen 2017-10-12
Plan- och byggavdelningen

Jimmy Magnusson
Planeringsarkitekt
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Kv Montören m fl
(västra Prästängen)
Strömstads kommun
Dnr MBN-2013-761

Granskningsutlåtande
Hur utställningen har bedrivits
Miljö- och byggnämnden beslutade 2018-04-19 § 85 att genomföra granskning i ärendet.
Granskningshandlingarna har varit utsända under tiden 2018-05-23 – 2018-06-14. 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 2018-06-15:
1. Länsstyrelsen
2. Statens Geotekniska Institut - SGI
3. Trafikverket
4. Lantmäteriet
5. Ellevio
6. Skanova
7. Västtrafik
8. CROFAS Fastigheter AB
(ägare av Montören 4)
9. KAB Montören 5 AB (ägare av Montören 5)

inkom 2018-06-14
inkom 2018-06-15
inkom 2018-06-14
inkom 2018-06-14
inkom 2018-06-14
inkom 2018-05-25
inkom 2018-06-14
inkom 2018-05-29
inkom 2018-06-14
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1. Länsstyrelsen
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden
att frågor som rör hälsa/säkerhet måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges
nedan för att ett antagande inte ska prövas av Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen ser positivt på att planen har kompletterats med en planbestämmelse om fasadutformning
på fasader inom 30 meter från Ringvägen. Länsstyrelsen noterar dock att planförslagets markanvändning
har ändrats sedan samrådet. En stor del av området hade tidigare ZK (verksamheter, kontor), vilket nu har
ändrats till HCZ. Förändringen innebär att detaljhandel utom livsmedel kan etableras på området
tillsammans med restaurang, kontor, gym- och lekanläggningar samt verksamheter. Det innebär således en
mer känslig verksamhet än tidigare.
Räddningstjänsten ansåg i samrådsskedet att ett räcke bör sättas upp utmed Plåtslagaren 2 för att uppnå
motsvarande riskreducerande effekt som vid Limmaren 2. Länsstyrelsen instämde i denna bedömning då
vi ansåg att det var en rimlig och angelägen åtgärd med tanke på den branta slänten ner mot byggnaderna.
Kommunen har angivit i samrådsredogörelsen att ett sådant räcke ingår i förslaget, men detta har inte
säkerställts på plankartan. Med tanke på att det är en riskreducerande åtgärd av betydelse anser
Länsstyrelsen att detta måste säkerställas.
Den av Länsstyrelsen begärda utredningen över förorenad mark i området är utförd. Eftersom det kan
förekomma restriktioner av hantering av massor vid schaktningsarbete p g a markföroreningar inom
planområdet behöver det framgå i planen genom en planbestämmelse eller upplysning på plankartan.
Kommentar: Planhandlingarna kommer att revideras enligt Länsstyrelsens synpunkter.

2. SGI
Under samrådet uppmärksammande vi att föreslagna åtgärder avseende risk för bergras/blocknedfall inte
var säkerställt på plankartan. I granskningshandlingarna är det tydliggjort att det inte krävs några åtgärder
med hänsyn till geoteknisk säkerhet. Dock saknas det en beskrivning av hur risker för
bergras/blocknedfall ska hanteras och vilka åtgärder som eventuellt krävs för att uppnå fullgod säkerhet.
Sammanfattningsvis kvarstår vår tidigare synpunkt avseende bergras/blocknedfall som vi framförde i vårt
samrådsyttrande och rekommenderas på nytt att detta klarläggs i det fortsatta planarbetet.
Kommentar: En bestämmelse om att lösa block ska rensas kommer att införas på plankartan.

3. Trafikverket
För åtgärder inom vägområdet för väg 176 behöver ett medfinansieringsavtal tecknas mellan Trafikverket
och Strömstads kommun. I övrigt har Trafikverket inget att erinra.
Kommentar: Strömstads kommun avser att ta fram ett medfinansieringsavtal tillsammans med
Trafikverket innan detaljplanen antas.

4. Lantmäteriet
På plankartan finns ett område (nordöst i plankartan) som saknar beteckning för vilken användning som
ska gälla för området. Lantmäteriet noterar att området har samma färgnyans som användningen
naturområde, men det är ett krav i 4 kap 5 § PBL att alla områden ska ha en användning angiven.
Kommentar: Plankartan kommer att åtgärdas genom att beteckningen naturområde införs för det berörda
området.
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I planbeskrivningen nämns det att en ledningsrätt ska flyttas, men det framgår inte att det behövs en
ledningsförrättning för detta. Det bör även framgå vem som initierar samt betalar för denna förrättning.
Kommentar: Konsekvenserna av flytten av ledningsrätten kommer att förtydligas i detaljplanens
genomförandebeskrivning.
För det tänkta planområdet finns en befintlig plan som fortfarande har genomförandetiden kvar. Det
finns ingen bra motivering kring varför denna plan ersätts, samt en förklaring om eventuella
ersättningsregler som kan medfölja i och med att det finns genomförandetid kvar.
Kommentar: Byggnationen på Limmaren 2 stämmer inte överens med den upprättade detaljplanen. Det är
därför motiverat att ta med detta område i planförslaget, och eftersom nyttan med den nya planen
överväger intrånget på fastigheten för iordningställande av den nya trafiklösningen bör inte några
ersättningskrav aktualiseras. En beskrivning av detta kommer att införas i detaljplanens
genomförandebeskrivning.
Användningen luftledning ska enligt Boverkets rekommendationer ha en annan beteckning. Det finns
inget angivet motiv till varför så har skett.
Kommentar: Inom det berörda området finns överlappande luft- och markledningar med ledningsrätt. Att
redovisa dessa separat visade sig göra plankartan svårläst, och för tydlighetens skull har därför de två
rättighetsområdena slagits samman och givits en gemensam beteckning.

5. Ellevio
Ellevio äger bland annat en 40kV-ledning och två 10kV-ledningar som går parallellt i nord-sydlig riktning
genom området. 40kV-ledningen är tryggad av ledningsrätt (akt 1486-1550). Vi yrkar att egenskapsgräns
för luftledning ritas in i kartan och att egenskapsgränsen sammanfaller med gällande ledningsrätt. Området
för luftledningsändamål bör markeras med bokstaven l (egenskapsgräns för luftledning).
Kommentar: Ledningsgatan i plankartan har utformats med en kombinerad bestämmelse för mark- och
luftledningarna i området. Ledningsgatans bredd kommer att utökas så att hela den nybildade
ledningsrätten ryms inom den.

6. Skanova
Ingen erinran

7. Västtrafik
Västtrafik ser positivt på de planerade åtgärderna för att förbättra trafiken inom, och i anslutning till,
området. Det är viktigt att åtgärder för de oskyddade trafikanterna vidtas. En flytt av hållplatslägena för
”Prästängsvägen” utmed Ringvägen nämns i förbigående. I samband med genomförandet av åtgärderna
som föreslås i planen bör hållplatslägena för hållplatsen ”Prästängsvägen” rustas upp och läget västerut
behöver dessutom göras säkrare för oskyddade trafikanter.
Med tanken på att hållplatsen i västlig riktning ligger efter en kurva och hastigheten dessutom är relativt
hög för övrig trafik bör hållplatsen separeras från vägbanan för att öka trafiksäkerheten. Det är viktigt att
Västtrafik är delaktiga i en fortsatt dialog gällande utformningen av hållplatserna och vi önskar mer
detaljerad information om vad som avses göras med dem.
Kommentar: Den västra hållplatsen föreslås flyttas västerut från korsningen och separeras från körbanan.
Den föreslagna utformningen av hållplatserna framgår av trafikutredningen som hör till detaljplanen.
Västtrafik kommer fortsatt att involveras i arbetet så som önskas.
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8. CROFAS Fastigheter AB (ägare av Montören 4)
Regleringen av Montören 4 och vad som anges om den samma i genomförandebeskrivningen stämmer
inte överens. Enligt kartan är fastigheten reglerad med H1C1Z (detaljhandel utom livsmedel, restaurang,
kontor, gym- och lekanläggningar, verksamheter). I tabellen på s. 29 i genomförandebeskrivningen står det
däremot att fastigheten regleras med beteckningen ZK.
Handläggaren för detaljplanen har via telefon konstaterat att ett missöde skett och att den korrekta
beteckningen (H1C1Z) borde stått istället i genomförandebeskrivningen. För att försäkra sig om att
missödet blir rättat rekommenderades fastighetsägaren att även komma in med ett skriftligt yttrande.
Kommentar: Åtskillnaden mellan plankartan och genomförandebeskrivningen beror på, som
fastighetsägaren konstaterar ovan, på ett missöde i handläggningen. Texten i tabellen om Montören 4
kommer från samrådet och skulle ha ändrats till att stämma överens med den nya beteckningen (H1C1Z).
Detta kommer att rättas till inför antagandet.

9. KAB Montören 5 AB (ägare av Montören 5)
KAB Montören 5 har ingen erinran mot detaljplanens utformning. Bolaget vill dock framhålla vikten av
att en överenskommelse kring fördelning av kostnader förknippade med ett genomförande sker innan
planen antas.
Kommentar: Strömstads kommun har inte för avsikt att anta detaljplanen innan det är klarlagt hur
kostnaderna som följer av planens genomförande ska fördelas. De olika sätten detta kan ske på framgår av
detaljplanens genomförandebeskrivning.

Namnlista
Följande har framfört synpunkter under programsamråd, samråd och eller utställning som helt eller delvis
inte har tillgodosetts:
Frykvalla Förvaltning AB (ägare av Limmaren 2)
KAB Montören 5 AB (ägare av Montören 5)
Staffan Lidén och Bertil Gustavsson (äger gemensamt 2/3 av Montören 8)
Hanssons Fastigheter AB (ägare av Plåtslagaren 2)
ICA Sverige AB och ICA Fastigheter AB (hyresgäst, ej sakägare)

Miljö- och byggförvaltningen 2018-08-15
Plan- och byggavdelningen

Jimmy Magnusson
Planeringsarkitekt

Detaljplan för

Kv Montören m fl,
Västra Prästängen,
Strömstads kommun
Dnr MBN/2013-0761

BEHOVSBEDÖMNING
Befintliga förhållanden
Planområdet ligger i den sydöstra delen av Strömstads tätort. Det består av ett flertal handelsoch industrifastigheter längs Prästängsvägen och har en areal på cirka 17 ha. De olika
fastigheterna inom planområdet ägs av sju olika privata markägare samt Strömstads kommun.
Planområdet ligger i en öst-västlig dalgång med berg på norra och södra sidorna.
Naturmarken i området är brant och otillgänglig då i princip all plan mark exploaterats.
Västra Prästängen är till större delen bebyggt med traditionella industrilokaler i enkelt
utförande. Även om byggnaderna till största delen har sitt ursprung som industriverksamhet
finns det idag nästan inga industrier kvar i området. Lokalerna används numera som olika
typer av handel och kontor, eller står tomma. Bland verksamheterna som finns i området kan
till exempel ett gym, en bilhandel, båtförsäljning, veterinär, bilprovning och kontor för
eventbolag nämnas. Handelsbyggnaden på Limmaren 2, som går under namnet Ringen, skiljer
sig från resten av Prästängen i att det är en nyare byggnad avsedd för handel. De två stora
hyresgästerna är för närvarande ICA Kvantum och Jysk bäddlager. Det finns också flera
mindre lokaler i byggnaden som står tomma eftersom detaljplanen inte medger mer
handelsyta än vad ICA-butiken upptar.
Planområdet berörs av två gällande detaljplaner. Alla privata fastigheter inom planområdet
förutom Limmaren 2 regleras av en stadsplan från 60-talet, Industriområde på Prästängen
(Akt nr 14-STR-52, laga kraft 8 december 1966). Planen medger industriverksamhet.
Området har sedan en lång tid tillbaka succesivt omvandlats från industri till handel, kontor
och liknande. Sedan 2010-10-21 gäller en ny detaljplan för fastigheten Limmaren 2 (Akt nr
1486-P111) vilken har legat till grund för uppförandet av handelscentret Ringen med ICA
Kvantum och Jysk. Ringen har uppförts med cirka 2700 m2 mer yta handel än vad den
gällande detaljplanen eller givet bygglov medger.

Planens syfte
Området har sedan en lång tid tillbaka succesivt omvandlats från industri till en blandning av
industri, handel med skrymmande varor, kontor och dylikt. Den gällande stadsplanen medger
enbart industri, vilket innebär att många verksamheter har svårt att utvecklas. Syftet med
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detaljplanen är att skapa utrymme för viss typ av handel och kontor, samtidigt som
möjligheten att bedriva icke störande industri eller service upprätthålls.

Bedömning
Plan- och byggavdelningen gör bedömningen att genomförande av detaljplanen för Kv
Montören m fl ,Västra Prästängen, inte kan antas medföra risk för betydande miljöpåverkan.

Motivering
Motivet till denna bedömning är att området redan är ianspråktaget för den typ av verksamhet
som tillåts i föreslagen detaljplan. Området är bebyggt med industri- och handelslokaler. Ett
genomförande av detaljplanen bedöms medföra ett bättre nyttjande av redan exploaterad mark
och infrastruktur. Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte påverka befintlig
nyckelbiotop eller utpekade höga naturvärden negativt. Inte heller bedöms den hindra att det
utpekade området i kommunens naturvårdsplan lämnas ifred. Berörda delar inom planområdet
är reglerat som Natur i detaljplanen. Ett genomförande av detaljplanen påverkar inte heller
grönstrukturen i kommunen. Inga övriga höga natur- eller kulturvärden berörs. Enligt
framtagen MIFO fas 1 bedöms fastigheterna inte vara förorenade i någon större omfattning.
Eventuella föroreningar avhjälps vid nyexploatering. Kommande bebyggelses påverkan på
befintlig omgivande bebyggelse bedöms vara godtagbar.
Detaljplanen uppfyller inte bedömningskriterierna i bilagorna 2 och 4 i Förordningen
1998:905 om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB).

Miljöaspekter som skall belysas i planbeskrivningen





En historisk inventering för att klargöra om någon förorenande verksamhet har funnits
i området samt en riskklassning av denna/dessa
Beskrivning av risker och störningar
Trafikanalys som visar planförslagets konsekvenser på tätortens trafiknät, samt
kapacitetsanalys för korsningen in till området (Ringvägen/Prästängsvägen)
Planens påverkan på berörda miljömål och miljökvalitetsnormer

Checklista
Kommentar/bedömning
Naturmiljö, naturvård
Skyddande områden MB 7 kap
Strandskydd
Artskyddsförordningen
Skogsstyrelsens skyddsvärda
skogsområden
Länsstyrelsens inventeringar
Skyddsvärda träd
Kalkade sjöar och vattendrag
Naturvårdsplan
Biotopskydd i skogsmark
Biotopskydd i jordbruksmark
Värdefull odlings- och betesmark







På berget söder om Limmaren 2 finns ädellövskog med ask, ek och
lind som är klassat som nyckelbiotop (Skogsstyrelsen). Området är
reglerat som natur i detaljplanen.
Delar av berget i sydöstra delen av planområdet finns med i
kommunens Naturvårdsplan. Enligt denna bör området lämnas ifred.
Området är reglerat som Natur i detaljplanen.
En mindre del norr om Ringvägen i västra delen av planområdet är
utpekat i kommunens naturinventering (2013-2014). I området finns
förekomst av rödlistade arter (sandödla) samt torrbackar med
intressant växtlighet. Området har klass II, höga naturvärden. Ett
genomförande av detaljplanen bedöms inte påverka de höga
naturvärdena negativt.
Det aktuella planområdet ligger inom ett större område som bedöms
vara sandödlans huvudutbredningsområde i Strömstads kommun
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(enligt Naturcentrums naturinventering 2013-2014). Delar av
planområdet bedöms ha extra gynnsamma förhållanden för sandödla.
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 uppgifter framkomma,
t.ex. att någon observation av sandödla görs, behövs samråd med
Länsstyrelsen och, vid behov, dispens inhämtas.
Friluftsliv, rekreation
Rekreationsområde
Grönstruktur
Badplats
Idrottsanläggning
Kulturmiljö / Kulturarv
Kommunala kulturmiljöer
Fast fornlämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Byggnadsminne
Stadsbild / Landskapsbild
In-/utblickar
Historiska samband
Hushållning av naturresurser
Överexploatering av värdefull
mark
Ändliga naturresurser (exempelvis
naturgrus)
Materiella tillgångar
Infrastruktur
Samhällsfunktioner
Produktiv skogs- och/eller
jordbruksmark



Delar av berget söder om planområdet ingår i den grönstruktur som
finns i och omkring Strömstad tätort. Området är reglerat som Natur i
detaljplanen.



Inga dokumenterade fornlämningar/kulturmiljöer inom planområdet



Påverkas ej



Ej relevant




Befintlig infrastruktur i form av vägar och VA kan nyttjas.
Planförslaget medför en större ombyggnad av korsningen
Ringvägen/Prästängsvägen. Detta påverkar en större, igensatt
färskvattenledning. Vid ombyggnation av vägen är det viktigt att
igensättningen inte rubbas. Konsekvensen kan annars bli att vattnet i
färskvattennätet blandas upp med jordmassor.
Flera av fastigheterna i området är anslutna till ett lokalt
fjärrvärmeverk som finns på Montören 10 (sedan 1980).


Hälsa och säkerhet
Översvämningar (>+3,3 möh)
Ras - skred
Stranderosion
Buller
Vibrationer
EMF / Strålning
Radon
Luftföroreningar
Förorenad mark
Djurhållning/allergier
Gifter i miljön
Trafiksäkerhet
Olycksrisker
Farligt godstransporter
Säkerhetsavstånd









Hela fastlandet i Strömstads kommun är högriskområde för radon.
Sonderingar genom vägslänten har utförts. Dessa påvisar inga
stabilitetsproblem.
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra några ökade
risker för störningar i form av buller för boende. Närmaste bostad
ligger ca 45-50 m bort, och är avskild av vegetation och/eller stora
höjdskillnader.
Enligt framtagen MIFO fas 1 (2015) bedöms fastigheterna inte vara
förorenade i någon större omfattning. En MIFO fas 2 kommer att
genomföras på fastigheten Sliparen 4, där föroreningar av PAH kan
förekomma. Om nybyggnation eller schaktning ska ske i framtiden
kan provtagning krävas, oberoende av vilken riskklass fastigheten
tilldelats. Detta för att kunna säkerställa hur överblivna schaktmassor
ska hanteras.
Ringvägen är transportled för farligt gods. I samband med ett
föregående planarbete togs en riskutredning fram (2009). Den pekade
främst på risken för olyckor med brandfarlig vätska.
Rekommendationerna i utredningen har i stort följts upp.
Riskanalysen berörde inte fastighet Plåtslagaren 2. Kommunens
räddningstjänst anser här att ett räcka bör sättas upp mellan slänt och
vägbana.
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Omgivningspåverkan
Mark
Luft
Vatten
Klimatpåverkan
Utsläpp transporter
Utsläpp energi
Mellankommunala/statliga
intressen
Miljökvalitetsnormer – (MKN)
Fisk- och musselvatten
Omgivningsbuller
Luft
Vatten

Riksintressen
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 friluftsvärden
7 § -Värdefulla ämnen och
mineral
8 § - Områden lämpliga för vissa
anläggningar. Exempelvis
vindkraft, vägar, hamnar
9 § - Yrkesfisket
Miljöbalken 4 kap
1-3 §§ - Den obrutna kusten,
friluftsliv

Verksamheterna i området är av begränsad omfattning med liten risk.
Det bedöms mycket osannolikt att tillstånd för miljöfarlig
verksamhet kan meddelas enligt Miljöbalken.
Den största risken i området från verksamheterna är förknippat med
konsekvenserna av brand. I denna typ av byggnader är det dock
ovanligt att människor uppehåller sig under en längre tid, och
avstånden till byggnader på grannfastigheter är i allmänhet stort.
I värmecentralen på fastigheten Montören 10 finns en oljepanna som
reserv- och spetskraft (värmecentralen eldas med pellets). Bedömd
årlig tillförsel är ca 50 m3 olja. Oljetanken står inomhus i
betonginvallning.




Kommentar/bedömning

Kommentar/bedömning
Påverkas inte
Strömstads kommun omfattas inte av MKN för omgivningsbuller
Kan påverkas negativt pga de ökade transporter som ett genomförande av
detaljplanen troligen medför
Planområdet är anslutet till det kommunala VA- och dagvattennätet.
Eftersom i princip hela området redan är hårdgjort är möjligheterna till
infiltration mycket små. Rening bör därför huvudsakligen uppnås antingen
genom att kommunen ställer krav på kvaliteten på vattnet som tas emot
från enskilda fastigheter, eller genom åtgärder längre fram i
dagvattennätet. Dagvattnet avleds idag från området till ett dike, och det är
framförallt i detta dike det kan vara intressant att göra fördröjande och
renande åtgärder. Recipient för dagvattnet är Hålkedalskilen där
kommunens reningsverk ligger.
Kommentar/bedömning

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
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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
Miljömål
Frisk luft
Grundvatten av god kvalitet
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
Giftfri miljö
Säker strålmiljö
Skyddande ozonskikt
Begränsad klimatpåverkan
Ett rikt växt- och djurliv
Planer, program och
policydokument
Detaljplan

Strategisk plan för Strömstads
kommun

Översiktsplan

Fördjupad översiktsplan
Strategisk boendeplan
Naturvårdsplan

Strategi för stadens miljö
Näringslivsstrategi för Strömstads
kommun

Måluppfyllelse
Berörs
Berörs

Berörs

Berörs
Kan påverkas positivt då risken för föroreningar undersökts i
planprocessen. Eventuella föroreningar avhjälps vid nyexploatering.

Planområdet berörs av två gällande detaljplaner. Alla privata fastigheter
inom planområdet förutom Limmaren 2 regleras av en stadsplan (Akt nr
14-STR-52, laga kraft 1966). Planen medger industriverksamhet. Området
har sedan en lång tid tillbaka succesivt omvandlats från industri till handel,
kontor och liknande. Sedan 2010 gäller en ny detaljplan för fastigheten
Limmaren 2 (Akt nr 1486-P111) vilken har legat till grund för uppförandet
av handelscentret Ringen. Ringen har uppförts med cirka 2700 m2 mer yta
handel än vad den gällande detaljplanen eller givet bygglov medger.
Antagen av KF 2013-10-24. Näringslivet pekas ut som ett av nio
utvecklingsområden. Ett mål är att Strömstads näringsliv ska präglas av
kunskapsbaserade tjänste- och hantverksföretag samt för en fortsatt stark
position i upplevelseindustrin.
Antagen av KF 2013-10-24. Västra Prästängen ingår i område för
utveckling av centralorten Strömstad. Strömstad ska växa genom
omvandling av äldre centralt belägna industriområden. Som exempel
nämns Canning och Myren.
En fördjupad översiktsplan över Strömstad Centrum - Skee är under
framtagande.
Antagen av KF 2007-12-14
Antagen av KF 2006-06, reviderad 2008-12-17. Del av planområdet ingår
i kommunens Naturvårdsplan. Enligt denna bör området lämnas ifred. Ett
genomförande av detaljplanen hindrar inte detta.
Antagen av KF 2013-05-30.
Antagen av KF 2011-03-17. Fyra fokusområden pekas ut, däribland
Hantverk och tillverkningsindustri samt Service- och tjänstesektorn.
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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 2017-02-01
Plan- och byggavdelningen

Malin Fransson
Planeringsarkitekt
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1. Bakgrund och syfte
Strömstads kommun har inlett ett planarbete i sydöstra delen av Strömstads kommun för att
omvandla ett befintligt industriområde, Västra Prästängen, till handel. Området är till största delen
planlagt för industri men nyttjas överlag på annat sätt, till exempel för skrymmande handel och
gym. I planområdet ingår även en externhandelsbyggnad som uppförts med större handelsytor än
vad gällande plan medger. Syftet med planarbetet är dels att bekräfta ändringen till handel som
redan ägt rum i större delen av planområdet och dels att skapa förutsättningar för vidare
utveckling av området.

s:\1-vnr\901-útlönd\004 underkonsultavtal med ramböll malmö\strömstad\prästängen\trafikutredning prästängen pm_161004.docx

En översiktlig analys av planförslagets konsekvenser på tätortens trafiknät behöver nu tas fram.
Trafikanalysen ska ta hänsyn till kommunens utbyggnadsplaner ur ett översiktsplaneperspektiv.
Analysen ska också besvara om högersvängfältet vid Ringvägen/Prästängsvägen är nödvändigt
utan exploatering inom planområdet.

Figur 1) Bilden visar området Prästängen i Strömstad (rödmarkerat)
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Uppdraget omfattar att svara på följande frågor:
(1) Kapacitetsgräns för Prästängsområdet ur ett framtidsperspektiv till år 2035 med
beaktande av kommunens översiktliga planering
Enligt Rambölls trafikanalys för år 2035 tål inte tätorten en utbyggnad i Prästängsområdet
som medför 12 000 tillkommande fordonsrörelser, men tål däremot en halvering till 6 000
fordonsrörelser om ett högersvängsfält byggs utmed Prästängsvägen mot Ringvägen.
Kommunen vill därför veta var gränsen i kapaciteten mellan de två trafikmängderna ligger.
Kommunen vill också veta om byggnationen av högersvängfält är nödvändig om
trafikalstringen i planområdet är oförändrad jämfört med dagens.
(2) Analys av om kommunens föreslagna utbyggnad i planområdet (med beaktande
av den översiktliga planeringen) fungerar i tätortens trafiknät
Kommunen har tagit fram ett förslag för vilka verksamheter som avser att medges i
planförslaget för Västra Prästängen (blå markeringsram på bilagan). Alstringsmängden
bygger på en tidigare trafikutredning för detaljplanen, men för att säkerställa dess kvalitet
redovisas också sammansättningen av ytor i området. För samtliga andra områden anges
kommunens förväntade trafikökning baserat på tillkommande verksamheter likt de
befintliga. Kommunen vill att förslaget analyseras för att undersöka om det ligger inom
den ram för möjlig exploatering i Prästängsområdet som Ramböll förordar i trafikanalysen
för Strömstad tätort.

1.1

Metod

För att utföra uppdraget har Strömstads trafikmodell använts samt korsningsanalysverktyget
Capcal. Hur trafikmodellen fungerar och hur den är uppbyggd finns beskrivet i rapporten
”Trafikmodell för Strömstad kommun – 2016-02-12”. Två nya scenarier har tagits fram i modellen
för att kunna svara på kommunens två frågor.
Nya Scenarier:

Prästängen år 2035 med oförändrade verksamheter
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Prästängen år 2035 med nya verksamheter

En kapacitetsanalys av Korsningarna Ringvägen/Prästängsvägen och Drivnäsvägen/Södra infarten
har utförts i Capcal.
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2. Förutsättningar
Trafikprognos samt arbete med analyser har tidigare utförts med Strömstads trafikmodell.
Förutsättningar för analyser och prognos finns i rapporten ”PM Prognos och åtgärder år 2035 –
2016-06-20”. Modellen skapades för att belysa trafiksituationen i Strömstad kommun under
sommartiden 2015. För prognoser över framtida trafik är planerna för utbyggnad av bostäder,
handel och arbetsplatser viktiga underlag och dessa har sammanställts i samverkan med
kommunen.
I uppdraget har utbyggnader i området Prästängen förändrats. För att utföra uppdraget har två
nya scenarier tagits fram i modellen med ändrade förutsättningar i området Prästängen.

2.1

Prästängen år 2035 med oförändrad verksamhet

s:\1-vnr\901-útlönd\004 underkonsultavtal med ramböll malmö\strömstad\prästängen\trafikutredning prästängen pm_161004.docx

Scenariot följer samma förutsättningar som trafikmodell för Strömstad fast med enbart befintliga
verksamheter och trafiklösningar i Prästängen.

Figur 2) Bilden visar vad som inkluderats i den aktuella analysen för 2035.
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För att utföra korsningsanalys i Capcal har befintlig trafik i området och dess val av utfart kartlagts
(se figuren nedan). Biden visar i vilken riktning trafiken har sina mål eller start som andel av all
trafik i området. Bilden visar också den totala trafikens val av ut/infart.

Figur 3) Befintlig totaltrafik i Prästängen
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2.1.1 Resultat för Prästängen år 2035 med oförändrade verksamheter i Prästängen
För att undersöka framkomligheten i området Prästängen i framtiden med oförändrade
verksamheter har en kapacitetsberäkning utförts i korsningsanalysverktyget Capcal. Resultaten
från kapacitetsberäkningen redovisas på följande figurer.
Enligt resultaten bedöms korsningen Ringvägen/Prästängsvägen ha bra framkomlighet i
framtiden med oförändrade verksamheter i Prästängen. Högsta belastning (flöden/kapacitet)
beräknas på Prästängsvägen till 57%.
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Figur 4) Beräknade flöden(F)/kapacitet(C) på korsningen Ringvägen/Prästängsvägen i framtiden
med befintliga verksamheter i området
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Kapacitetsanalys av korsningen Drivnäsvägen/Södra infarten
Enligt resultaten bedöms korsningen Drivnäsvägen/Södra infarten ha tillfredsställande
framkomlighet i framtiden med oförändrade verksamheter i Prästängen. Högsta belastning
(flöden/kapacitet) beräknas på Drivnäsvägen till 87%.

Figur 5) Beräknade flöden(F)/kapacitet(C) på korsningen Drivnäsvägen/Södra infarten i framtiden
med befintlig trafik i området
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2.2

Prästängen år 2035 med nya verksamheter

Scenariot följer samma förutsättningar som trafikmodellen för Strömstad fast med anpassad
exploatering av Prästängen i området P1-P4 (se figuren nedan).

Figur 6) Figuren visar utbyggnadsområden i Prästängen
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Utbyggnader och beräknade alstringstal har erhållits från Strömstad kommun och redovisas i
följande tabell.
Tabell 1) Beräkning av nya fordonsrörelser i området Prästängen

P1

P2

P3

P4

Befintlig trafik (dygn)
Ombyggnad
Nya utbyggnader (dygn)
Total trafik (dygn)

3780
-1370
6070
8480

2690
0
1250
3940

0
0
1160
1160

0
0
400
400

Tillkommande trafik (dygn)
Omvandling till timmestrafik

4700
447

1250
119

1160
110

400
38

För att utföra korsningsanalys i Capcal har tillkommande trafik i områden och dess val av utfart
kartlagts (se figurerna nedan).
9

Kapacitetsanalys Prästängen
Kapacitetsanalys Prästängen
Unr 1320015032

s:\1-vnr\901-útlönd\004 underkonsultavtal med ramböll malmö\strömstad\prästängen\trafikutredning prästängen pm_161004.docx

Figur 7) Beräkning av tillkommande trafik till och från området P1

Figur 8) Beräkning av tillkommande trafik till och från området P2
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Figur 9) Beräkning av tillkommande trafik till och från området P3
2.2.1 Resultat för Prästängen år 2035 med nya verksamheter
För att undersöka framkomligheten i området Prästängen i framtiden med nya verksamheter har
en kapacitetsberäkning utförts i korsningsanalysverktyget Capcal. Enligt resultaten kommer båda
anslutningar till/från Prästängen överskrida sin kapacitetsgräns om utbyggnader sker enligt tabell
1 och inga korsningsåtgärder införs. Några åtgärder har därför testas för att undersöka vad som
krävs för att få tillfredställande belastning i korsningarna. Resultaten från kapacitetsberäkningen
av dessa åtgärder redovisas på följande figurer.
Enligt resultaten bedöms korsningen Ringvägen/Prästängsvägen ha tillfredsställande
framkomlighet i framtiden om utbyggnader enligt tabell 1 sker i Prästängen och ett
högersvängfält byggs ut på Prästängsvägen. Högsta belastning (flöden/kapacitet) beräknas på
vänstersvängande trafikström på Prästängsvägen till 82%.
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Figur 10) Beräknade flöden(F)/kapacitet(C) på korsningen Ringvägen/Prästängsvägen i framtiden
med exploatering i området och högerkörfält
Enligt resultaten bedöms korsningen Drivnäsväg/Södra infarten ha tillfredsställande
framkomlighet i framtiden om:
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Utbyggnader sker enligt tabell 1 i Prästängen och ett vänsterkörfält byggs ut på Drivnäsvägen.
Högsta belastning (flöden/kapacitet) beräknas på vänstersvängande trafikström på
Drivnäsvägen till 88%.
Utbyggnader sker enligt tabell 1 exklusive område P3. Högsta belastning (flöden/kapacitet)
beräknas på vänstersvängande trafikström på Drivnäsvägen till 92%.

12

Kapacitetsanalys Prästängen
Kapacitetsanalys Prästängen
Unr 1320015032

s:\1-vnr\901-útlönd\004 underkonsultavtal med ramböll malmö\strömstad\prästängen\trafikutredning prästängen pm_161004.docx

Figur 11) Beräknade flöden(F)/kapacitet(C) på korsningen Drivnäsvägen/Södra infarten i framtiden
med exploatering i området och vänsterkörfält på Drivnäsvägen

Figur 12) Beräknade flöden(F)/kapacitet(C) på korsningen Drivnäsvägen/Södra infarten i framtiden
med exploatering i området enligt tabell 1 exklusive område P3
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3. Slutsatser
I framtidsscenario år 2035, med utbyggnader i övriga kommunen, bedöms området Prästängen
med oförändrade verksamheter inte riskera en tillfredsställande framkomlighet i vägnätet . Med
utbyggnader specificerade i tabell 1 i Prästängen är det nödvändigt att ha vänstersvängande trafik
på ett separat körfält i båda anslutningar för att uppnå tillfredsställande framkomlighet. Alternativt
behövs inte separat körfält för vänstersvängande i korsningen Drivnäsvägen/Södra infarten om
inga utbyggnader tillkommer i delområde P3 (se tabell 1).
Kommunen vill veta vad kapacitetsgränsen är för Prästängsområdet ur ett framtidsperspektiv till
år 2035. Det är svårt att sätta en exakt siffra på gränsen på grund av att belastningen i
anslutande korsningar varierar mycket beroende var i området det byggs ut och vilka åtgärder
som görs i Strömstads vägnät i övrigt. Prästängens två anslutningar mot omgivande vägnät är via
två väjningspliktiga korsningar där huvudvägarna har företräde. Konsekvenserna är att med ökat
flöde på huvudvägarna Ringvägen och Södra infarten begränsas framkomlighet från/till området.

s:\1-vnr\901-útlönd\004 underkonsultavtal med ramböll malmö\strömstad\prästängen\trafikutredning prästängen pm_161004.docx

Vänstersvängande trafik från området bedöms vara områdets flaskhals och enligt scenariot som
testades i utredningen med utbyggnad av körfält i båda anslutningar ligger deras belastningsgrad
på 87-88% med cirka 7500 tillkommande fordonsrörelser per dygn (enligt tabell 1). Om
belastningsgraden går över 100% är det risk för långa köer. Med hänsyn till att kommunen ligger
så pass nära denna gräns är det inte rekommenderat att öka utbyggnad i området, utöver tabell 1,
utan att överväga större ombyggnad av korsningar. Det är också rekommenderat att bygga ut
etappvis och följa upp utbyggnadens påverkan på trafikutvecklingen i området och på
korsningarna.
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1

Bakgrund

Strömstad kommun arbetar sedan ett år tillbaka med en ny detaljplan för den västra
delen av Prästängens industriområde. Syftet med detaljplanen är att anpassa planen
till befintliga förhållanden där handeln bedrivs inom flera fastigheter.
En kapacitetberäkning visar att den befintliga trafiklösningen inte klarar det tillskott av
handel detaljplanen medger. I kapacitetsberäkningen har tre alternativ för att öka
kapaciteten diskuteras: signalreglering, högerpåsvängkörfält och cirkulationsplats.
Uppdraget består av att rita upp två alternativa trafiklösningar för korsningen
Ringvägen/Prästängsvägen. Alternativen är ett påkörningsfält för högersvängande
från Prästängsvägen samt en enfilig cirkulationsplats.

2

Befintlig trafiksituation

2.1

Befintlig korsning

Befintlig korsningen är en ”T-korsning” med vänstersvängfält norrifrån på Ringvägen.
Det är en brant lutning på Ringvägen norrifrån ner mot korsningen, ca 5,0 - 6,5 %.
Vänstersvängfältet är idag ca 24 meter långt, det ska vara 30 meter enligt VGU
(vägars och gators utformning).
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N

Limmaren 3

Limmaren 2

Bild 1, översiktbild över korsningen Ringvägen/Prästängsvägen.

I VGU finns också gränsvärden hur mycket en väg får luta igenom en korsning. Då
befintlig lutning delvis är brant så uppfylls inte dessa värden. Se bild 2.
Primärvägens lutning får enligt tabellen inte vara mer än 3,5 % de närmsta 100
metrarna från korsningspunkten. Det uppfylls på södra sidan om korsningen men inte
på norra sidan.

Bild 2, bild från VGU gällande lutningar i korsningar.

Datum: 2018-03-01

Trafikutredning korsning Ringvägen/Prästängsvägen

Sida 4 (12)

TRAFIKUTREDNING

Bild 3, bild över Ringvägen norrut.

2.2

Ringvägen

Vägbredden på Ringvägen är ca 9 meter med vägrenar som är ca 1 meter vardera,
detta ger körfältsbredder på 3,5 meter.
Hastigheten på Ringvägen genom korsningen är 50 km/h.
I korsningen finns mittrefuger med kantsten och det finns vägbelysning längs
vägsträckan.
Det saknas anvisad passage över Ringvägen idag. Söder om korsningen är det sänkt
kantsten på båda sidorna men inte mitt emot varandra, detta ger en diffus osäker
passage för oskyddade trafikanter. Se bild 4.

Bild 4, bild från Google Maps norrut på Ringvägen

Vägräcken kommer att behövas längs påkörningsfältet då vägbanken är hög och det
finns en stödmur i bankfoten. Se bild 5 som visar urklipp från VGU gällande krav på
räcken.
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Bild 5, urklipp ur VGU gällande vägräcken.

I samband med att man breddar Ringvägen och flyttar körfälten i sidled så borde man
passa på att justera vänstersvängfältet så det uppfyller längdkraven i VGU då befintligt
vänstersvängfält är för kort.

2.3

Prästängsvägen

Prästängsvägen ansluter idag mot korsningen i en lutning på ca 6,5 % som mest och
det saknas vilplan i anslutning till korsningen.
Vägbredden på Prästängsvägen är idag lite för smal genom den stora radien som
ansluter mot korsningen. Detta gör att två större fordon som möts får problem, en
lastbil och en personbil kan mötas men inte två lastbilar.
Det finns en trottoar på södra sidan av Prästängsvägen som ansluter till en passage på
Ringvägen. Passagen är inte handikappanpassad och det är inte ”öppet” för passagen i
mittrefugen på Ringvägen, se bild 4.
Vägbredden på Prästängsvägen är ca 6,0- 6,5 meter, trottoaren är ca 2,5 meter.
Hastigheten är 50 km/h och vägbelysning finns längs med vägen.

Bild 6, bild över Prästängsvägen mot Ringvägen.
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2.4

Busshållplatser

Det finns två hållplatslägen vid korsningen Ringvägen/Prästängsvägen. Hållplatserna
ligger mitt emot varandra och har endast hållplatskyltar i vägkanten. Det saknas
perronger, väderskydd och anslutande gångbanor.

Bild 7, vy sydväst om korsningen Prästängsvägen/Ringvägen.

3

Korsningsalternativ

3.1

Högerpåsvängkörfält

Enligt VGU bör ett högerpåsvängkörfält vara 150 meter långt när hastigheten är 60
km/h. Påkörningsfältet delas upp i tre delar enligt tabellen i bild 8.

Bild 8, Urklipp ur VGU gällande längder på påkörningsfält.

För att få plats med ett påkörningsfält norrut så behöver Ringvägen breddas. På
sydöstra sidan av Ringvägen är det en hög bankslänt, ca 5,0 – 6,0 meter ner till
bankfoten ovanför en stödmur. Stödmuren i sig är ca 1,2 meter hög. Se bild 9.
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Bild 9, foto från Google Maps som visar vy över vägbanken öster om Ringvägen.

3.1.1

Utredningsalternativet

I utredningsalternativet sker breddningen på nordvästra sidan av Ringvägen. Detta för
att undvika att påverka den höga vägbanken och undvika eventuella
stabilitetsproblem.
På nordvästra sidan av Ringvägen ligger vägen i jordskärning med ett vägdike. Så på
den sidan borde det gå att bredda vägen utan större ingrepp, som mest behövs en
breddning på 4 meter.
Gång- och cykelbanan som delvis går bredvid vägen på nordvästra sidan kommer att
påverkas och behöver flyttas med. Se bilaga 1 som visar breddningsbehovet i detta
alternativ.
I norra delen på Ringvägen där det är bergskärning på båda sidorna av vägen bör
breddningen studeras ytterligare. Vägbreddning kan behöva utföras på båda sidorna
för att vägen inte ska komma för nära berget, vilket kan ske vid en enkelsidig
breddning.
I detta utredningsförslag har det även studerats hur vägslänter skulle bli om man
justerade profilen på Prästängsvägen så att ett vilplan finns i anslutning till
korsningen. Se kapitel 4.
Ett grovt kostnadsöverslag visar att byggkostnaden för högersvängfältet är ca 4,5 5,0 miljoner kronor.
Det är främst breddningar och höjning av Prästängsvägen, där ny stödmur på södra
sidan ingår, som påverkar kostnaden. Alla volymer är i detta skede är uppskattade.
I kostnadsuppskattningen ingår inte några ledningsarbeten förutom att tre
belysningsstolpar och elskåp behöver flyttas. Hur befintliga brunnar påverkas och
eventuellt var nya behövs har heller inte utretts i detta skede.
Geoteknisk utredning angående breddning i vägslänten har heller inte utförts men
behöver göras för att få utrett hur markförhållandena i vägslänten är och hur
breddningen bör byggas för att klara laster för tunga fordon.
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3.2

Cirkulationsplats

Att anlägga en cirkulationsplats i korsningen Ringvägen/Prästängsvägen är
genomförbart med tanke på horisontalgeometrin, dock ställer profilen på Ringvägen till
det. Lutningen ner mot korsningen norrifrån är allt för brant och kraven enligt VGU
uppfylls inte. I VGU står det bland annat att det i anslutning till en cirkulation ska
finnas vilplan i till- och frånfarterna. Se bild 11 som visar en plan med rastrerade
vilplan där det är branta lutningar.
Befintlig lutning på Ringvägen ner mot korsningen ligger runt ca 5,0 – 6,0 % där
vilplanet skulle hamna. Dvs. ca 2,5 – 3,0 % för mycket enligt tabellen i bild 10.

Bild 10, Urklipp ur VGU gällande lutningar i anslutning till en cirkulationsplats.

Det kommer också vara svårt att få till en bra lutning i cirkulationen då det inte bör
luta mer än 2,5 – 3,0 %.
Prästängsvägens profil i anslutning till en cirkulation är också för brant. Den befintliga
lutningen är där ca 5,0 – 6,0 % där vilplanet skulle hamna i tillfarten.
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Bild 7, exempel på utformning av cirkulationsplats med befintliga lutningar.

Med tanke på lutningarna som visas i bilden ovan så bedöms en cirkulationsplats inte
vara möjlig att få till enligt gällande krav.
Ett separat påkörningsfält ifrån Prästängsvägen bedöms vara ett bättre alternativ
också för den tunga trafiken som svänger höger från Prästängsvägen och ska norrut.
Den branta lutningen innebär att den lastbilstrafiken kommer accelerera långsamt
uppför backen och då är det bättre att de ha ett påkörningsfält.

3.3

Busshållplatser

Hållplatsen på sydöstra sidan ligga kvar i befintligt läge och kompletteras med
bussficka, perrong, väderskydd och anslutande gångbana från GC-passagen.
Hållplatsläget på nordvästra sidan flyttas ca 80 - 100 meter söderut. Detta för att GCbanan ska kunna läggas bakom perrongen med väderskyddet utan att komma i
konflikt med berg. Marknivån är mer platt i föreslaget läge och berg i dagen ligger
längre ifrån vägen, se plan M-01-1-02.
Hållplatserna handikappanpassas och norra läget bör kompletteras med räcke mot GCbanan så man inte cyklar på perrongen framför väderskyddet.
Busshållplatsen på Prästängsvägen behöver flyttas ca 50 meter nordöst för att ge plats
åt ett nytt vänstersvängfält in till fastighet Limmaren 2.

Datum: 2018-03-01
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4

Prästängsvägen

Prästängsvägen saknar ett godkänt vilplan i anslutning till korsningen. Det är en brant
lutning sista biten mot korsningen, ca 3,5 – 6,5 % där ett vilplan borde ligga.
Enligt VGU ska ett vilplan vara minst 25 meter lång och ha lutning 2,5 % eller mindre.
Se bild 12.

Bild 8, Urklipp ur VGU gällande lutningar på vilplan.

En justering av Prästängsvägens profil har studerats i utredningsalternativet för
högerpåsvängkörfältet. För att uppnå ett godkänt vilplan innebär det en höjning på ca
0,6 – 0,7 meter behövs som mest på Prästängsvägen.
Hur vägprofilen med godkänt vilplan skulle bli jämfört med befintlig vägprofil redovisas
i bilaga 3.
I utredningsalternativet breddas Prästängsvägen för att få plats med ett eget körfält
för påfarten. Detta fält behövs för att minimera kölängderna som blir när fordon ska
svänga vänster ut på Ringvägen.
Breddningen görs på södra sidan om Prästängsvägen mot fastighet Limmaren 2.
Detta innebär att vägslänten mot fastigheten på norra sidan berörs minimalt.
På södra sidan av Prästängsvägen blir det höjdproblem mot befintlig parkeringsyta
när vägen höjs, se bild 9. Efter infarten och mot korsningen behövs en stödmur mot
parkeringen. Stödmuren skulle behöva vara mellan ca 0,50 – 1,50 meter hög och vara

Datum: 2018-03-01

Trafikutredning korsning Ringvägen/Prästängsvägen
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TRAFIKUTREDNING
ca 30 meter lång. Förslagsvis läggs GC-banan istället nedanför stödmuren mot
parkeringen.

Bild 9, Vy över Prästängsvägen mot korsningen.

5

Slutsats

Efter att studerat befintliga förhållanden och olika utformningsalternativ förordas ett
högerpåsvängkörfält. I alternativet utgörs breddningen av Ringvägen på nordvästra
sidan och man påverka inte den höga vägbanken på östra sidan. I med att befintliga
körfält på Ringvägen flyttas något i sidled så är det lämpligt att även justera
vänstersvängfält så det uppfyller kraven i VGU.
En anvisad passage för oskyddade trafikanter anläggs strax söder om korsningen.
I utformningsalternativet har även en profilhöjning på Prästängsvägen studerats för få
en godkänt vilplan i anslutning till korsningen. En stödmur kommer då att behövas på
södra sidan mot dagvaruaffären. Befintliga parkeringsplatser på den fastigheten
behöver struktureras om. Befintlig vägslänt på norra sidan påverkas minimalt och
släntlutningen kan ändras lite.
Alternativet med cirkulationsplats bedöms inte vara lämpligt då det blir för branta
lutningar på till- och frånfarterna till cirkulationen. Befintlig lutning på norra delen av
Ringvägen är för brant.

Datum: 2018-03-01
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Empiriskt beräknad skjuvhållfasthet för lera
under vägbank.
Släntstabilitetsberäkningar
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1 Uppdrag
På uppdrag av Frykvalla förvaltning via Strömstads kommun har vi utfört en
geoteknisk undersökning för en detaljplan inom Prästängen industriområde i
Strömstad.

2 Syfte
Undersökningen syftar till att utreda de geotekniska förhållandena så att ett
underlag kan erhållas för att redovisa släntstabiliteten samt översiktligt ange
grundläggningsförutsättningarna i samband med en detaljplan.

3 Underlag
Underlaget för de i denna PM redovisade utvärderingarna utgörs av:
 fält- och laboratoriearbeten utförda av oss för projektet samt tidigare
undersökningar. Resultaten finns redovisade i en MUR 2017-02-13
(uppdragsnr. 15069).


Platsbesök

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

SS-EN 1997-1, SS-EN 1997-2
IEG Rapport 2:2008, rev 3
IEG Rapport 4:2008, rev 1
Skredkommissionens rapport 3:95
IEG Rapport 4:2010
TKGeo
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Alla utredningar

Släntstabilitet

5 Befintliga förhållanden
5.1

Mark, vegetation och topografi

Området utgörs av den asfalterade vägen, Prästängsvägen, som avgränsas av
intilliggande industrifastigheter både norr och söder om vägen.
Industrifastigheterna på sidorna av vägen avgränsas i huvudsak av berg i
dagen. Marknivån inom planområdet varierar mellan ca +8 och ca +11. Vid
Ringvägen förekommer högre nivåer på ca +15 à +16.
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5.2

Geotekniska förhållanden

Det totala sonderingsdjupet varierar mellan 1 och ca 25 m.
Planområdet är omgärdat av berg. Den enda slänten (som inte utgörs av
bergslänt) är vägslänten i den västra delen av området. Lera förekommer
inom stora delar av delplanområdet och jordlagren bedöms, under
hårdgjorda ytor, i huvudsak utgöras av:


Fast ytlager av sand, silt och torrskorpelera



Lera



Friktionsjord vilande på berg

Det fasta ytlagret utgörs av sand, silt och torrskorpelera och tjockleken
uppgår till mellan ca 1 och ca 2 m. Silten är mycket tjällyftande och starkt
flytbenägen.
Lera upp till ca 25 m djup under markytan. Mäktigheten är störst inom den
östra delen av planområdet. Ställvis förekomer inslag av skal och skalskikt
Vattenkvoten har i huvudsak uppmätts till mellan ca 25 och 60 %. Lerans
skjuvhållfasthet varierar under det fasta ytlagret till mellan ca 10 och ca 15
kPa och ökar till ca 20 kPa på 10 m djup.
I figur 1 redovisas en sammanställning av odränerade skjuvhållfastheter.
Skjuvhållfastheten har i fält bestämts genom vingförsök och på laboratorium
Prästängen
genom
konförsök.
Sensitiviteten
har uppmätts till mellan ca 5 och ca 65. Sensitiviteter på mer
15069
för WL
änKorrigerat
ca
30
har
i
huvudsak
uppmätts på djup större än 6 à 7 m.
Ej korrigerat för OCR
Friktionsjorden
under leran har inte undersökts närmare.
Utvärderat av Daniel Lindberg
2015-10-07
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Figur 1. Skjuvhållfasthetsammanställning samt vald skjuvhållfasthet.
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5.2.1 Vägbanken
Djupet till fast botten varierar mellan ca 7 och ca 8 m. Jordlagren under
vägbanken bedöms utgöras av friktionsjord på berg.
5.3

Geohydrologiska förhållanden

Grundvattenmätningar har inte utförts. Området är plant och inga slänter,
bortsett från vägslänten, finns inom området. En fri vattenyta antas
förkomma vid underkant fasta ytlagret, mellan ca 1-2 m under markytan.

6 Släntstabilitet
6.1

Allmänt

Vår bedömning är att lera saknas under vägbanken. Vi har dock utfört en
känslighetsanalys för det fall då lera antas finnas i ett tunt skikt in under
vägkroppen i sektion A.
Släntstabiliteten har beräknats i 1 sektion, se sektion A i MUR.
Stabilitetsberäkningarna har utförts med programmet Geo Studio 2007.
Beräkningarna har utförts med cirkulärcylindriska glidytor med odränerad
(c) och kombinerad analys (komb). Beräkningarna är utförda med
totalsäkerhetsanalys.
Erforderliga säkerhetsfaktorer enligt IEG R4:2010 framgår av Tabell 2.
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Tabell 2 Erforderliga säkerhetsfaktorer enligt IEG R4:2010
Utredningsnivå

Fc

Fø, friktionsjord

Fkomb

Detaljerad
utredning

≥1.7-1.5

≥1.3

≥1.5-1.4

Den beräknade sektionen ligger i den västra delen av detaljplaneområdet
och utgörs av en vägbank, som i huvudsak utgörs av friktionsjord.
Erforderliga säkerhetsfaktorer har därför bedömts enligt tabell 3.
Följande säkerhetsfaktorer har valts enligt Tabell 3.
Tabell 3 Valda erforderliga säkerhetsfaktorer

Detaljerad
utredning
6.2

Fc

Fø, friktiosjord

Fkomb

≥1.5

≥1.3

≥1.4

Valda parametrar

6.2.1 Skjuvhållfasthet
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Vald skjuvhållfasthetsfördelning för lera inom detaljplaneområdet har valts
enligt figur 1.
Som en känslighetsanalys har ett tunt lerlager antagits finnas under en del av
vägbanken. Skjuvhållfastheten har beräknats empiriskt enligt bilaga 1.
Friktionsvinkeln för vägöverbyggnaden har satts till 38º och för fyllningen
och friktionsjorden till 34º.
6.2.2 Portryck
Vid beräkningarna har en grundvattenyta belägen mellan 0-3 m under
vägen. Jorden i vägbanken utgörs av friktionsjord och bedöms som
permeabel.
6.2.3 Laster
En trafiklast, 20 kPa, har använts.
6.3

Beräkningar befintliga förhållanden

Beräkningarna visar att de glidytor med lägst säkerhetsfaktor går helt i
friktionsjord. En glidyta som tvingats/styrts ner till ett eventuellt lerlager
under vägbanken har också beräknats.
Beräknade säkerhetsfaktorer redovisas i Tabell 4.
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Tabell 4. Beräknade säkerhetsfaktorer, befintliga förhållanden
Sektion\Analys

Fc

Fkomb

Sektion A, friktionsjord
Sektion A, lera (känslighetsanalys)

1.4 (Fø)
1.5

1.5

Beräkningssektioner redovisas i bilaga 2:1 – 2:4.
6.4

Resultat/slutsats

Släntstabiliteten bedöms vara tillfredsställande.

7 Grundläggning
Då det förekommer lera av varierande mäktigheter inom området bedöms
preliminärt byggnader behöva grundläggas med kompenserad
grundläggning eller med spetsbärande pålar.
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8 Bergras och blocknedfall
På ritning G101 i MUR har berg, som omgärdar området markerats. En
översiktlig bedömning av risken för bergras och blocknedfall har gjort vid
ett platsbesök i området. Bergen utgörs av i huvudsak sprickfria bergspartier
utan risker för bergras. Ställvis förekommer dock mindre stenar eller block
som bör rensas bort, se bilaga 4.

9 Radon
Radonmätningar har inte utförts. Jordlagren utgörs i huvudsak av täta
lerlager och marken kan i huvudsak klassas som lågradonmark.

10 Kompletterande undersökningar i samband med
projektering och byggande
För att kunna bestämma grundläggning för framtida byggnation måste
ytterligare undersökningar utföra, bland annat med avseende på lerans
sättningsegenskaper.
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Om grundläggning utförs så att kontakt erhålles med berg eller grov
friktionsjord bör markradonmätningar utföras i samband entreprenadarbetena.
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Bilaga 1:1
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Empiriskt beräknad skjuvhållfasthet för ett eventuellt tunt lerlager under vägbanken.
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Distance
Name: Väg
Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 19 kN/m³ Cohesion: 0 kPa Phi: 38 ° Phi-B: 0 ° Piezometric Line: 1
Name: Sa/si
Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 19 kN/m³ Cohesion: 0 kPa Phi: 34 ° Phi-B: 0 ° Piezometric Line: 1
Name: Le1 Model: S=f(depth)
Unit Weight: 17 kN/m³ C-Top of Layer: 22 kPa C-Rate of Change: 0 kPa/m Limiting C: 0 kPa Piezometric Line: 1
Name: Le2 Model: S=f(depth)
Unit Weight: 17 kN/m³ C-Top of Layer: 13 kPa C-Rate of Change: 0 kPa/m Limiting C: 0 kPa Piezometric Line: 1
Name: Berg
Model: Bedrock (Impenetrable)
Piezometric Line: 1
Name: Torrskorpa Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 19 kN/m³ Cohesion: 0 kPa Phi: 32 ° Phi-B: 0 ° Piezometric Line: 1
Name: Fy Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 19 kN/m³ Cohesion: 0 kPa Phi: 34 ° Phi-B: 0 ° Piezometric Line: 1
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Distance
Name: Väg
Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 19 kN/m³ Cohesion: 0 kPa Phi: 38 ° Phi-B: 0 ° Piezometric Line: 1
Name: Sa/si
Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 19 kN/m³ Cohesion: 0 kPa Phi: 34 ° Phi-B: 0 ° Piezometric Line: 1
Name: Le1 Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 17 kN/m³ Phi: 30 ° C-Top of Layer: 2.2 kPa C-Rate of Change: 0 kPa/m
Name: Le2 Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 17 kN/m³ Phi: 30 ° C-Top of Layer: 1.3 kPa C-Rate of Change: 0 kPa/m
Name: Berg
Model: Bedrock (Impenetrable)
Piezometric Line: 1
Name: Torrskorpa Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 19 kN/m³ Cohesion: 0 kPa Phi: 32 ° Phi-B: 0 ° Piezometric Line: 1
Name: Fy Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 19 kN/m³ Cohesion: 0 kPa Phi: 34 ° Phi-B: 0 ° Piezometric Line: 1
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Cu-Top of Layer: 22 kPa
Cu-Top of Layer: 13 kPa

Cu-Rate of Change: 0 kPa/m
Cu-Rate of Change: 0 kPa/m

C/Cu Ratio: 0.1
C/Cu Ratio: 0.1

Piezometric Line: 1
Piezometric Line: 1

Bilaga 2:3

20

20

c+ø-analys

1.5

20 kPa
Väg

Elevation

Fy
10

Stödmur
Sa/si

Berg

10

Torrskorpa

Le1
Sa/si
Le2
Berg

0
-10

0
0

10

20

30

k:\2015\15069_prästängen - inventering\teknik\utredning\pm\2017\bilaga 2.docx

Distance
Name: Väg
Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 19 kN/m³ Cohesion: 0 kPa Phi: 38 ° Phi-B: 0 ° Piezometric Line: 1
Name: Sa/si
Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 19 kN/m³ Cohesion: 0 kPa Phi: 34 ° Phi-B: 0 ° Piezometric Line: 1
Name: Le1 Model: S=f(depth)
Unit Weight: 17 kN/m³ C-Top of Layer: 22 kPa C-Rate of Change: 0 kPa/m Limiting C: 0 kPa Piezometric Line: 1
Name: Le2 Model: S=f(depth)
Unit Weight: 17 kN/m³ C-Top of Layer: 13 kPa C-Rate of Change: 0 kPa/m Limiting C: 0 kPa Piezometric Line: 1
Name: Berg
Model: Bedrock (Impenetrable)
Piezometric Line: 1
Name: Torrskorpa Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 19 kN/m³ Cohesion: 0 kPa Phi: 32 ° Phi-B: 0 ° Piezometric Line: 1
Name: Fy Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 19 kN/m³ Cohesion: 0 kPa Phi: 34 ° Phi-B: 0 ° Piezometric Line: 1

Uppdrag

Uppdr.nr

Datum

Prästängen

15069

2017-02-13

Rev.datum
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Bilaga 2:4
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Distance
Name: Väg
Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 19 kN/m³ Cohesion: 0 kPa Phi: 38 ° Phi-B: 0 ° Piezometric Line: 1
Name: Sa/si
Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 19 kN/m³ Cohesion: 0 kPa Phi: 34 ° Phi-B: 0 ° Piezometric Line: 1
Name: Le1 Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 17 kN/m³ Phi: 30 ° C-Top of Layer: 2.2 kPa C-Rate of Change: 0 kPa/m
Name: Le2 Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 17 kN/m³ Phi: 30 ° C-Top of Layer: 1.3 kPa C-Rate of Change: 0 kPa/m
Name: Berg
Model: Bedrock (Impenetrable)
Piezometric Line: 1
Name: Torrskorpa Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 19 kN/m³ Cohesion: 0 kPa Phi: 32 ° Phi-B: 0 ° Piezometric Line: 1
Name: Fy Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 19 kN/m³ Cohesion: 0 kPa Phi: 34 ° Phi-B: 0 ° Piezometric Line: 1

Uppdrag

Uppdr.nr

Datum

Prästängen

15069

2017-02-13

Rev.datum

Cu-Top of Layer: 22 kPa
Cu-Top of Layer: 13 kPa

Cu-Rate of Change: 0 kPa/m
Cu-Rate of Change: 0 kPa/m

C/Cu Ratio: 0.1
C/Cu Ratio: 0.1

Piezometric Line: 1
Piezometric Line: 1
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Bilaga 3:1

Uppdrag

Uppdr.nr

Datum

Prästängen

15069

2017-02-13

Rev.datum

Bilaga 3:2
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Sten söder om Montören 3.

Uppdrag

Uppdr.nr

Datum

Prästängen

15069

2017-02-13

Rev.datum
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Bilaga 3:3

Uppdrag

Uppdr.nr

Datum

Prästängen

15069

2017-02-13

Rev.datum
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Bilaga 3:4

Uppdrag

Uppdr.nr

Datum

Prästängen

15069

2017-02-13

Rev.datum
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Bilaga 3:5

Uppdrag

Uppdr.nr

Datum

Prästängen

15069

2017-02-13

Rev.datum

Bilaga 3:6
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Block norr om Montören 9-10.
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Datum

Prästängen
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Rev.datum
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Ritningar
Ritningsnr

Typ

Datum

Rev.

G101
G301

Plan
Sektion

2015-07-07
2017-02-13

2017-02-13

Uppdrag

Handling

Uppdragsnr

Datum

Prästängen

MUR/Geo

15069

2017-02-13

Rev.datum

Sida

2 (7)

1 Uppdrag
På uppdrag av Frykvalla förvaltning via Strömstads kommun har vi utfört en geoteknisk
undersökning för en detaljplan inom Prästängen industriområde i Strömstad.
Undersökningen har föranletts av arkivsökning efter tidigare utförda geotekniska undersökningar. Befintliga undersökningar bedömdes täcka in och beskriva området med
undantag för vägslänten vid infarten till Prästängsvägen från väg 176. Där har en kompletterande undersökning utförts, 2015, för att kontrollera jordlagerförhållandena vid
släntfot (på fastigheten Plåtslagaren 2). Ytterligare en kompletterande undersökning av
vägbanken har gjorts 2017.
Denna MUR ersätter den tidigare redovisade inventeringen.

2 Syfte
Undersökningen syftar till att klarlägga de geotekniska förhållandena så att ett underlag
kan erhållas för att redovisa släntstabiliteten samt översiktligt ange grundläggningsförutsättningarna i samband med en detaljplan.

3 Underlag för undersökningen
Underlag som använts för planering av undersökningarna utgörs av





Grundkarta
Platsbesök
Illustrationskarta med föreslagen tomtindelning, planerade gator
Tidigare undersökningar

4 Undersökningsperiod
Arbeten har utförts under i slutet av september 2015 och i januari 2017.
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5 Styrande dokument
Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga. Styrande
dokument för utförda undersökningar framgår under kapitel 7 Geotekniska fältundersökningar och 8 Geotekniska laboratorieundersökningar.

6 Arkivmaterial
Tidigare relevanta utförda undersökningar har inarbetats i plan på ritningar samt delvis i
bilaga 3:1 – 3:5. Följande undersökningar har tidigare utförts enligt Tabell 1.
Tabell 1. Tidigare utförda undersökningar
Prefix

Företag

Undersökning

Uppdragsnr Datum

B87-X

Bohusgeo AB

Geotekniska undersökningar
för grundläggning inom Montören 3 och 6.

8086:22

Uppdrag

Handling

Uppdragsnr

Datum

Prästängen

MUR/Geo

15069

2017-02-13

Rev.datum

1987-07-03

Sida

3 (7)

Prefix

Företag

B81-XX

Bohusgeo AB

TXX

Tellstedt AB

A76-XX

Bo Alte AB

Undersökning

Uppdragsnr Datum

Geoteknisk undersökning för
grundläggning inom Limmaren
2.
Geoteknisk undersökning för
grundläggning inom Limmaren
2.
Geoteknisk undersökning för
grundläggning inom Montören 3
och 6.

8086:03

1981-01-15

110-035

2010-03-26

76.069

1976-09-03

7 Geotekniska fältundersökningar
7.1

Allmänt

Fältarbetena har utförts med bandvagn Geotech 604D.
Nedan redovisas metoder, metodstandarder/tekniska specifikationer, avvikelser mm.
Ansvarig fältgeotekniker: Anders Bokvist
Ansvarig mättekniker: Anders Bokvist, Joakim Axelsson
7.2

Omfattning

De undersökta punkterna, tillhörande metoder, koordinater och filnamn redovisas i Tabell 2.
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Tabell 2. Utförda fältundersökningar och koordinater
Punkt X

Y

Z

Metod

Datum

1

6535894.820

103672.945

10.802

Tr

2015-09-24

2/2A

6535903.109

103680.381

10.765

Tr, Slb

2015-09-24

3

6535912.466

103693.092

11.388

Tr

2015-09-24

4

6535917.047

103704.877

11.272

Skr, Tr, Vb

2015-09-24

5

6535905.732

103677.084

12.313

Tr

2015-09-24

5

6535909.086

103668.744

16.291

Tr, Jb2

2017-01-11

6

6535918.116

103656.336

15.906

Tr, Jb2

2017-01-11

En sammanställning av antalet utförda undersökningar med respektive metod enligt
gällande standarder/metodbeskrivningar redovisas i Tabell 3.

Uppdrag

Handling

Uppdragsnr

Datum

Prästängen
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Sida
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Tabell 3. Antal utförda fältundersökningar fördelat på metod
Metod

Antal

Styrande dokument

6
1
2

SGF Rapport 1:2013
SGF Rapport 1:2013
SGF Rapport 2:99 och 1:2013

1

SGF Rapport 1:2013

Provtagning
Kategori B (Skr)

1

SS-EN ISO 22475-1:2006

Inmätningar

10

HMK-Ge:D och HMK-Ge:GPS
SGF Rapport 1:2013

Sondering
Tr
Slb
Jb2
In-situ metoder
Vb

7.3

Kvalitetsinformation och observationer

Kontroll och kalibrering av utrustning sker med rutiner enligt Bohusgeos KMA-system
(Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö). I Tabell 4 redovisas gällande kalibreringar för använd
fältutrustning.
Tabell 4. Gällande kalibreringar av använd utrustning, fält
Utrustning

Nr

Datum

Företag

Kalibreringsprotokoll

Vinginstrument
Bandvagn
Bandvagn

209
08399
08399

2014-11-24
2014-12-23
2017-01-05

Geotech
Geotech
Geotech

Bilaga 1
Bilaga 1
Bilaga 1

7.4

Provtagning
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7.4.1 Allmänt
Störda prover har lagts i provtagningspåse av typ Geoskandia. Proverna har körts till
Bohusgeos laboratorium i Uddevalla 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.
7.4.2 Kategori C (störda/omrörda prover)
Provtagning har utförts skruvprovtagare Skr 80 – 120 mm.
7.5

Sondering och in situ-metoder

7.5.1 Allmänt
Sonderingarna redovisas på ritningar.

Uppdrag

Handling

Uppdragsnr

Datum

Prästängen

MUR/Geo

15069
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Sida
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7.5.2 Trycksondering, Tr
Sondering har utförts med och 22 mm stänger 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.
7.5.3 Jord-bergsondering, JB
Sondering har utförts med bergborrkrona 51 mm, geostänger 44 mm och hammare ACTT110. Spolning har utförts med luft.
7.5.4 Slagsondering (Slb)
Sondering har utförts med geospets R32, hammare AC-TT110 och 44 mm geostänger.
7.5.5 Vingförsök, Vb
Vingförsök har utförts med vinginstrument av typ Geotech, 22 mm stänger och registrering på vingskiva. Värdena har korrigerats med hänsyn till kalibreringsfaktorer.
7.6

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: RH 2000

8 Geotekniska laboratorieundersökningar
8.1

Allmänt

Laboratorieundersökningarna har utförts på Bohusgeos geotekniska laboratorium.
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Ansvarig laboratorietekniker: Daniel Lindberg
8.2

Omfattning

Följande undersökningar har utförts enligt Tabell 5 och med angivna styrande dokument.
Tabell 5. Antalet utförda laboratorieundersökningar
Metod

Antal

Styrande dokument

Not.

Jordartsbestämning

5

SS-EN ISO 14688-1,-2/
BFR T21:1982 rev. 3/
SGF/BGS beteckningssystem
2001:2

Översättning mellan EN och SGF
beteckningssystem
upprättad av
IEG/SGF används

Vattenkvot
Konflytgräns

5
2

SIS-CEN ISO/TS 17892-1:2005
SIS 02 71 20

Uppdrag

Handling

Uppdragsnr

Datum

Prästängen

MUR/Geo

15069

2017-02-13

Standard upphävd

Rev.datum

Sida

6 (7)

8.3

Provförvaring

Proverna förvaras i klimatrum (ca 7 °C). Efter 6 månader kasseras normalt proverna.
8.4

Kvalitetsinformation och observationer

Kontroll och kalibrering av utrustning sker med rutiner enligt Bohusgeos KMA-system
(Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö). Kalibreringsprotokoll finns dokumenterade på laboratoriet enligt kvalitetssystemet.

8.5

Redovisning

Laboratorieprotokoll redovisas i bilagor enligt förteckning på sidan 2.

9 Härledda värden
9.1

Odränerad skjuvhållfasthet

Prästängen
Skjuvhållfastheten
har korrigerats för konflytgränsen från skruvprovtagning i samma
punkt. En sammanställning redoivisas i Figur 1.
15069

Korrigerat för WL
Ej korrigerat för OCR
Utvärderat av Daniel Lindberg
2015-10-07

0

0

10

20

30

kPa
VB :4

Korrigerande
Korrigerande
KonflytgränsOCR
4

EJ Korr.

2
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Figur 1 Sammanställning av skjuvhållfasthet vid Ringvägen.

10 Värdering av undersökning
10.1 Generellt
Undersökningarna har utförts i enlighet med gällande krav och rekommendationer.

Uppdrag

Handling

Uppdragsnr

Datum

Prästängen

MUR/Geo

15069

2017-02-13

Rev.datum

Sida

7 (7)

Bilaga 1:1

Bandvagn nr:08399

Kalibreringsfaktor: 1.07

Kalibrering av Geotech Kraftgivare 0 – 50 kN
Linjär monterad i
borrhuvud. (Obs! Rutan Olinjär kraftgivare skall ej vara ikryssad).
Pålagt Kraft i kN Avläst på HBM Lastcell (0.1%)
Avläst Tryck i Geologgen
Ref:
0
1.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00

Geologg:
0
1.04
2.05
4.01
6.02
8.01
10.04
15.10
19.88
24.96
30.00
35.17

Geotech AB. Dat: 2014-12-23

Kalibrerat av:Richard Trygg.

Sign:

Arb.nr: 15069
Datum: 2017-02-13

Bilaga 1:2

Bandvagn nr: 08399
Kalibrering av djupmätare:
Kalibrering av H/V givare:

Geotech AB. Dat: 2014-12-23

1m = 1m
20 H/V = 20 H/V

Bägge spindlar.

Kalibrerat av:Richard Trygg.

Sign:

Arb.nr: 15069
Datum: 2017-02-13

Bilaga 1:3

Arb.nr: 15069
Datum: 2017-02-13

Bilaga 1:4

Arb.nr: 15069
Datum: 2017-02-13

LABORATORIEUNDERSÖKNING
BOHUSGEO AB
Bastiongatan 26
451 50 UDDEVALLA
Tel. 0522-94650

Projekt:

Bilaga 2:1

PRÄSTÄNGEN - INVENTERING

Ort, kommun: STRÖMSTAD

Sida 1 (1)

Punkt: 4

Uppdragsnr: 15069
Fältmetod, utrustning

Fältarbete:

Datum:

Lab.arbete:

Datum:

Kontrollerad:

Datum:

Skr Ø120

JA

2015-09-24

DL

2015-10-02

DL

2015-10-05

Djup
(m)

A

Benämning
brun brun humushaltig SILT,
(0.0- växtdelar
0.5)
brun något lerig SILT
(0.51.0)
brungrå något lerig SILT
(1.02.0)
grå mycket siltig LERA
(2.03.0)
grå siltig LERA
(3.04.0)

r

wN

wL

(t/m ) (%)

(%)

3

st

tfu

tR

ANM.
Mtrl-

(kPa) (kPa) typB

Tjälfarli A. Djup anges under my
ghets- B. Materialtyp enligt AMA och TKGeo,
B
klass
bedömt okulärt

27

18

22

30

30

43

40
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Datum: 2017-02-13

Bilaga 3:1
Redovisning av delar av tidigare undersökningar. Planlägen redovisas på ritning G101.
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Tidigare undersökningspunkt B87-1. Skala 1:100 (A3)

Tidigare undersökningspunkt B87-2. Skala 1:100 (A3)

Uppdrag

Uppdr.nr

Datum

Prästängen, Strömstad

15069

2017-02-13

Rev.datum
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Bilaga 3:2

Laboratorieprotokoll för punkterna B87-1 och B87-2.

Uppdrag

Uppdr.nr

Datum

Prästängen, Strömstad

15069

2017-02-13

Rev.datum

Bilaga 3:3
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Undersökningspunkt T101. Skala 1:100 (A3)

Uppdrag

Uppdr.nr

Datum

Prästängen, Strömstad

15069

2017-02-13

Rev.datum
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Bilaga 3:4

Undersökningspunkt A76-9
Skala 1:100 (A3)

Uppdrag

Uppdr.nr

Datum

Prästängen, Strömstad

15069

2017-02-13

Rev.datum

k:\2015\15069_prästängen - inventering\teknik\utredning\rapport\2017\bilaga tidigare undersökningar.docx

Bilaga 3:5

Undersökningspunkt A76-21
Skala 1:100 (A3)

Uppdrag

Uppdr.nr

Datum

Prästängen, Strömstad

15069

2017-02-13

Rev.datum
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Prästängens industriområde
MIFO 1

1.

Bakgrund och syfte
Ramböll Sverige AB har fått i uppdrag av Frykvalla Fastigheter AB att göra en
historisk inventering, MIFO fas 1, på 10 fastigheter inom Prästängens
industriområde. Syftet med inventeringen är att få underlag för att bedöma behov
av eventuella åtgärder.
Nuvarande verksamhet, huvudsakligen är industriverksamhet och kontor, klassas
som mindre känslig markanvändning, MKM, enligt Naturvårdsverkets riktvärden
för förorenad mark, rapport 5976.
MIFO står för metodik för inventering av förorenade områden. Genom att följa
denna metodik, som Naturvårdsverket tagit fram, kan man utifrån en historisk
inventering riskklassa en verksamhet eller fastighet. Riskklassen utgör en
bedömning av hur stor risk för människors hälsa och miljö som föreligger med
avseende på potentiella markföroreningar. En fastighet eller verksamhet tilldelas
en riskklass mellan 1 och 4 där 1 är mycket stor risk och 4 är liten risk.
Riskklassningen bygger på fem olika parametrar, de potentiella föroreningarnas
farlighet, den uppskattade föroreningsnivån, de bedömda
spridningsförutsättningarna, känslighet för människors hälsa samt skyddsvärdet
för miljön.
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2.

Områdesbeskrivning
Prästängens industriområde ligger i östra Strömstad längs Prästängsvägen. Ca 70
m norr om industriområdet ligger bostäder och drygt 200 m söder om
fastigheterna går väg 164. De aktuella fastigheterna ägs av olika fastighetsägare,
vilka presenteras i tabell 1 nedan.
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Tabell 1. Fastighetsägare.
Fastighetsägare

Fastighet

Wunder-Baum Fastighets AB

Montören 1

Orvelin Fastigheter AB
Akrotiri AB

Montören 3
Montören 6
Montören 4

Kab Montören 5 AB

Montören 5

Frykvalla Förvaltning AB

Montören 9
Montören 10
Sliparen 4

Strömstad Sliparen 3 Kommanditbolag
Ägarnamn: Scanrex Fastigh. Förvaltn. Kommanditbolag

Sliparen 3

Hanssons Fastigheter i Strömstad AB

Plåtslagaren 2
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I Figur 1 nedan visas en översiktsbild där det aktuella området i den sydvästra
delen av Prästängsvägens industriområde framgår.

Figur 1. Översiktskarta över Prästängsvägens industriområde i Strömstad. Det
aktuella området är markerat med rött.
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2.1

Geologi och spridningsförutsättningar

Enligt SGUs jordartskarta utgörs jordarten inom det aktuella området av lera och
silt eller postglacial sand och omslutes av berg i dagen.
Fastigheterna ligger i en dalgång som sträcker sig i öst-västlig riktning och norr
om industriområdet ligger en bergsrygg. Bergryggens högsta delar ligger ca 17 m
högre än industriområdet och ca 10 meter högre än det i norr belägna
bostadsområdet. Innan området bebyggdes utgjordes det av ängs- och
jordbruksmark. (stadsplan 1966)
1976 genomförde Civilingenjör Bo Alte AB geoteknisk undersökning på dåvarande
fastighet Montören 3 på Prästängsvägen 7. Enligt undersökningen utgörs jordarten
där av 0,3 m matjord och därunder lera med en mäktighet på mellan 5 och 20 m.
Det är en grovkornig lera med inslag av silt och i de övre lagren förekommer även
inslag av gyttja.

\\seramstodc04\pub\got1\smi\2015\1320014453\3_teknik\n\rapport\rapport mifo 1 prästängens industriområde slutlig.docx

Grovt uppskattat bedöms jordarten på Plåtslagaren 2, den västra delfastigheten
av Montören 3 och Montören 4, utgöras av mer sandigt material än Montören 1,
den östra delfastigheten av Montören 3, Montören 6, Montören 9, Montören 10,
Montören 5, Sliparen 4 och Sliparen 3, vilka ha mer lerig och siltig jordart.

2.2

Spridningsförutsättningar

2.3

Föroreningsnivå

2.4

Känslighet och skyddsvärde

Spridningsförutsättningar beror dels av jordarten i området, då det avgör markens
genomsläpplighet för vatten och då även hur föroreningar transporteras.
Därutöver spelar även andra parametrar in, så som markens lutning,
grundvattnets nivå, om ytan är asfalterad, samt förekomst av ledningsgravar.
Viktigt är även vilken typ av förorening som är aktuell då olika ämnen sprids olika
lätt, där vissa fastläggs mycket hårt i mark, medan andra är mer vattenlösliga.

Vid bedömning av markens föroreningsnivå är denna mycket grovt uppskattad då
det ej finns någon genomförd miljöteknisk markundersökning. Bedömningen av
föroreningsnivå bygger på hanterade mängd kemikalier inom verksamheten, samt
om det finns information om hur kemikalier har hanterats. Det är skillnad på om
verksamheten bedöms ha haft en slarvig kemikaliehantering, eller en omsorgsfull
hantering. Generellt bedöms verksamhet som skett under senare tid ha haft en
noggrannare kemikaliehantering. Detta då krav på verksamheters hantering av
kemikalier och avfall ökat under årens gång.

Känsligheten inom området baseras på hur stor risk det är att människor
exponeras för föroreningar. På Prästängsvägens industriområde anses
”yrkesverksamma exponeras i liten utsträckning” och det är även ett område ”där
grundvatten inte används som dricksvatten, t ex ett inhägnat industriområde”
vilket medför en måttlig känslighet enligt MIFO metodiken. Vissa fastigheter
bedöms även som ”området där människor inte exponeras, t ex ett litet inhägnat
område där ingen verksamhet pågår.” Detta medför att känsligheten blir låg.
Skyddsvärdet för området baseras på hur skyddsvärd naturen är. Då de aktuella
fastigheterna utgörs av ett industriområde bedöms skyddsvärdet som litet.

1320014453
MIFO 1 och 2 Prästängens industriområde
Unr 1320014453
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2.5

Riskklassning

3.

Arkivundersökning

Utifrån de fem parametrarna farlighet, nivå, spridningsförutsättningar, känslighet
och skyddsvärde tilldelas en verksamhet eller en fastighet en riskklass mellan 1
och 4, mycket stor till liten risk. Som hjälp kan ett riskklassningsdiagram
användas där de olika parametrarna kan skrivas in och vägs samman.
Riskklassningen kan göras om och uppdateras då ny information framkommer.
Bedömningen ska göras så att riskklassen ej underskattas, men ska ej bygga på
ett ”värsta fall”-scenario då riskerna då grovt kan överskattas. Bedömningen bör
baseras på ett ”troligt men dåligt” fall.

Strömstad kommuns miljöskyddsarkiv samt bygglovsarkiv har besökts i syfte att
få fram handlingar och dokument som kan ge en bild av tidigare verksamhet på
fastigheterna. Flygbilder (ortofoto) från 1974 och 1977 har studerats för att
komplettera bilden.
Länsstyrelsen har kontaktats och material från databasen för potentiellt
förorenade områden, EBH-stödet, har inhämtats.
Därutöver har information även eftersökts på internet och verksamhetsutövare
och personer med god lokalkännedom har intervjuats.

4.

Historik och verksamhet
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I stadsplanen från 1966 beskrivs att Prästängens industriområde fick användas för
industriändamål av sådan beskaffenhet att närboende inte vållades olägenhet med
hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad. Innan området etablerades som
industriområde användes marken till ängs- och jordbruksmark.
I Figur 2 nedan visas en flygbild med de byggnaderer som idag finns i området.
Ungefärligt årtal för byggnationen har även satts ut.
Den första byggnaden som uppfördes inom det planlagda området var Samhall
(Göteborgs- och Bohus Landsting) som 1973 etablerade en verkstad för s.k.
skyddad verksamhet på Sliparen 4 (Figur 2). Samhall var verksam med sin
möbeltillverkning fram till 2005, då den lades ner.
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Figur 2. Flygbilden visar de fastigheter som ingår i inventeringen, samt de årtal då
byggnaderna är uppförda.
Yngve Niklasson startade sitt familjeföretag 1977 på Montören 1 och har bedrivit
verksamhet sedan dess. Deras verksamhet tillverkar av doftgranar.
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I slutet av 1970-talet kommer fler verksamheter till området. 1976 etablerades
Crawford Door AB på dåvarande Montören 3. De tillverkade motorer för
elektroniska portar. 1977/1978 uppförde Carl Sövig en byggnad på Montören 3 för
sitt plåtslageri. Verksamheten fortgick till 2008. 1979 etablerade sig AB Nyli på
Sliparen 3.
Fram till 1980 hade varje verksamhet behövt ha en egen uppvärmning i form av
exempelvis oljepanna, men detta år byggs en värmecentral (olja) på Montören 10
som förser hela området med fjärrvärme. Samma år börjar Svensk Bilprovning sin
verksamhet på Montören 5 och Gränstryck på Montören 4. 1980/81 bygger AMUcenter en skola (Prästängsskolan) för verkstadsverksamhet på Montören 9.
Knappt fyra år senare 1984 uppför Strömstad Bil & Båtelektriska en byggnad för
verksamhet på Plåtslagaren 2. På Sliparen 4 byggs år 2000 byggnaden ut för
Samhalls verksamhet och 2011 görs ytterligare en utbyggnad, dit Bertils Bil
flyttar. Ett flertal till- och ombyggnationer har genomförts på flera fastigheter
inom området sedan 1970-talet och fram till idag.
Nedan följer en detaljerad beskrivning av verksamheterna på respektive fastighet
inom området. Varje fastighet har även riskklassats.
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4.1
4.1.1

Montören 1, Prästängsvägen 5
Historik
Yngve Niklasson AB, ett familjeföretag, har bedrivit verksamheten på fastigheten
sedan starten 1975 och deras verksamhet består av tillverkning av doftgranar,
s.k. Wunder-Baum. 1987 ansökte verksamheten om bygglov för en tillbyggnad av
lagerhall.
De kemikalier som hanteras är i första hand doftessenser. 2009 fanns det 17 olika
dofter i lager, av dessa fanns det generellt 100-500 kg i lager av varje sort, totalt
3660 kg. De olika doftämnena som används inom verksamheten är irriterande och
miljöfarliga. Essenserna förvaras generellt i 10 liters behållare. 2008 användes
även 386 kg organiska lösningsmedel. Enligt ritningar från byggnationen fanns det
även ett pannrum och uppvärmning skedde med eldningsolja fram tills att
värmecentralen byggdes 1980. Cistern och pannan har därefter tagits bort.
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Området har varit asfalterat sedan starten och är idag även inhägnat.
4.1.2

Nuvarande verksamhet
Samma verksamhet bedrivs på fastigheten sedan 1974 av Yngve Niklasson AB.
Fastigheten ägs sedan 1989 av Wunder-Baum Fastighets AB.

4.1.3

Riskklassning
Inom verksamheten används en rad olika kemikalier, framförallt doftessenser.
Dessa ämnen är irriterande, Xi, och miljöfarliga, N. Enligt MIFO har miljöfarliga
kemikalier en hög farlighet.
Föroreningsnivån i marken är okänd, men verksamheten och
kemikaliehanteringen har pågått i 40 år, dock verkar kemikalier hanteras i mindre
volymer, vilket medför att eventuella spill bör bli mycket begränsade. Eldningsolja
användes endast under 5 år och cisternen är borttagen. Föroreningsnivån bedöms
därav som låg.
På fastigheten Montören 1 bedöms jordarten vara lerig eller siltig, vilket medför en
lägre genomsläpplighet. Därutöver är de områden på fastigheten där kemikalier
antas har hanterats asfalterade, vilket minskar infiltration av regnvatten.
Doftessensernas spridningsförmåga är inte klargjord, men bedöms vara relativt
god eftersom kemikalierna är i vätskeform. Sammanvägt bedöms
spridningsförutsättningarna som måttliga.
Känsligheten bedöms som måttlig och skyddsvärdet som lågt.
Sammanvägt tilldelas verksamheten riskklass 4, liten risk.
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4.2

Montören 3, Prästängsvägen 3

4.2.1

Historik
Carl Sövig Plåtslageri AB uppförde nuvarande byggnad på fastigheten 1977-1978
och innan dess användes fastigheten som jordbruksmark. Plåtslageriverksamheten
var verksam fram till 2008. Arbetet med plåtar utfördes i huvudsak i byggnaden
och miljöfarliga ämnen ska inte ha använts enligt tidigare verksamhetsutövare.
Plåten som användes var i huvudsak färdigbehandlad vid inköp. Uppvärmning har
skett med direktverkande el och ingen eldningsolja har använts. 2012 gjordes en
historisk inventering för verksamheten på fastigheten med slutsatsen att risken
för markförorening var mycket liten.

4.2.2

Nuvarande verksamhet
Fastigheten ägs sedan 2008 av Orvelin Fastigheter AB och har använts som
lagerlokal, men står i dagsläget tom. Byggnaden är i relativt dåligt skick.

4.2.3

Riskklassning
Plåtslageri har bedrivits på platsen i ca 30 år, vilket är en relativt lång tidsperiod.
Dock ska det enligt uppgift ej ha använts miljöfarliga ämnen och uppvärmning har
skett med direktverkande el. Föroreningsnivån bedöms vara mycket låg och
känslighet och skyddsvärde bedöms som litet, då personer ej antas vistas i större
omfattning i lokalerna.
Sammanvägt tilldelas fastigheten riskklass 4, liten risk.
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4.4
4.4.1

Montören 3, Prästängen 7
Historik
1976 beställde Crawford Door AB en geoteknisk undersökning inför byggnation på
Montören 3. Marken utgjordes då av åker belägen sydväst om Montören 1 där en
befintlig industribyggnad med asfalterad plan fanns. Enligt bygglovsritningar från
1976 finns pannrum, verkstad samt underhållsverkstad. Pannrummet låg i
byggnadens norra del och utanför byggnadens norra kortsida finns en oljecistern
på 10 m3. Det är oklart om oljecisternen var placerad ovan eller under mark. När
värmecentralen byggdes 1980 övergick uppvärmningen till fjärrvärme. Samma år
på våren, 1980, ansökte verksamheten om bygglov för en tillfällig lagerbyggnad
sydväst på fastigheten. På sommaren 1980 ansöktes även om bygglov för en
provisorisk hall på östra sidan om befintlig verkstadsbyggnad. Denna nybyggnad
skulle även medföra att ett befintligt dike flyttades. På ritningen nämns det att
ytor är asfalterade. Denna lagerbyggnad bedöms motsvara den som nu ligger på
den avstyckade fastigheten Montören 6.
Vid verksamheten i Strömstad arbetade Crawford främst med att bygga elmotorer
för portöppnare och 1983 blev Crawford Door i Strömstad först i världen med
elektronisk styrning av portar. Under slutet av 1980-talet eller början på 1990talet flyttade Crawford till fastigheten Mekanikern 1 i närområdet för att sedan
2012 lämna Strömstad och flyttade tillverkning till Kina.
Det finns uppgifter om att Samhall bedrivit verksamhet i form av montering,
förpackning och distribution på fastigheten Montören 3 från ca 1995 till 2005,
exakt lokalisering är dock oklar. Det bedöms dock ej som troligt att denna
verksamhet get upphov till förorening.
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EU-terminalen har även bedrivit logistikcenter på fastigheten under flera år. Runt
2012 flyttade denna verksamhet.
4.4.2

Nuvarande verksamhet
Fastigheten ägs sedan 2008 av Orvelin Fastigheter AB och nyttjas som lagerlokal.

4.4.3

Riskklassning
Inom verksamheten har det funnits en oljepanna samt verkstad, vilket medför att
oljeprodukter har förekommit. Eldningsolja samt övriga oljor har en hög farlighet.
Eldningsolja användes ca 5 år, vilket är en kort tidsperiod. Cisternen stod placerad
på byggnadens utsida och hur den togs omhand är okänt. Kemikalier har troligen
även hanterats inom verksamheten, men Crawfords bedrev endast verksamhet
under ca 10-15 år på denna fastighet. Att spill skett kan ej uteslutas men
föroreningsnivån bedöms som måttlig.
Jordarten inom fastigheten är lerig och siltig och ytan är till största delen
asfalterad. Spridningsförutsättningarna bedöms som låga till måttliga.
Känslighet och skyddsvärde bedöms som liten, då människor ej bedöms vistas i
större omfattning i lokalerna.
Sammanvägt tilldelas fastigheten riskklass 3, måttlig risk.
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4.5
4.5.1

Montören 4, Prästängsvägen 19
Historik
1980 uppfördes en byggnad i vilken Gränstryck bedrev sin tryckeriverksamhet.
Verksamheten bestod av ett tryckeri med offset tryckning. Vid denna typ av
tryckning används en aluminiumplåt vilken är belagd med färg och sedan
exponeras färgen för laser. En förrådsbyggnad tillkom 2004. Verksamheten hade
2008 4 stycken tryckpressar som användes samt en gammal tryckpress för
offsettryckning som användes mer sällan.
De kemikalier som Gränstryck bl a använde sig av var tvättvätska, framkallningsvätska, färger, gummering för offsetplåt. Kemikalier förvarades i ett avskilt rum
utan golvavlopp, däremot var rummet inte invallat. Kemikalier förvarades även
ute på gården, dock i särskilda kärl med påkörningsskydd. Stena Scanfors
omhändertog färgspill och vatten med mjukgörare som var förbrukat.
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Byggnaden värmdes upp genom fjärrvärme från värmecentral på Montören 10 och
eldningsolja bör ej ha använts. Verksamheten lades ner 2015.
4.5.2

Nuvarande verksamhet
Fastigheten ägs sedan 2012 av Akrotiri AB, org nr 556557-5031.

4.5.3

Riskklassning
På fastigheten har kemikalier för tryckning och framkallning använts. Färger
bedöms ha hög farlighet.
Verksamheten pågick under 35 år. Huvudsakligen förvarades kemikalier inomhus.
Viss förvaring skedde utomhus i påkörningsskyddade kärl. Markytan på
fastigheten är delvis asfalterad. Föroreningsnivån bedöms som låg till måttlig.
Jordarten på fastigheten är sandig och marken är därmed relativt genomsläpplig.
Spridningsförutsättningarna bedöms som måttliga till stora.
Känsligheten och skyddsvärdet för fastigheten bedöms som måttlig respektive
liten.
Sammanvägt tilldelas fastigheten riskklass 3, måttlig risk.
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4.6
4.6.1

Montören 5, Prästängsvägen 15-17A-C
Historik
Svensk Bilprovning har funnits på fastigheten sedan 1980, då den första
byggnaden uppfördes. Byggnaden värmdes från början upp genom fjärrvärme
från värmecentral på Montören 10. I dokumentation från byggnationen nämns
även att det förutom bilprovning skulle förekomma tillverkningsindustri, det är
dock okänt om så var fallet och vad verksamheten hette.
2002 etablerade sig även Haugland Bil & Lack AB i byggnaden som till viss del
byggdes om för att anpassas till lackeringsverkstad. Haugland Bil & Lack AB är ett
familjeföretag inom billackering och bilplåtslageri. Verksamheten startades 1970 i
Göteborg och flyttades därefter till Strömstad. Företaget har haft 4-5 anställda
sedan etableringen i Strömstad. Hauglands verksamhet består av lackering,
sandblästring, slipning, spackling, montering och övriga reparationsarbeten på
bilar. Klimat anläggningar reparerades ej. Lackerna som användes var
lösningsmedelsbaserade. På verkstaden utfördes ca 20 rostskyddsbehandlingar/år
och i snitt en hellackering per dag. Till en hellackering går det åt ca 6 l lackfärg
vilket ger ca 3 l lösningsmedel per lackering.
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Ett flertal olika kemikalier användes i verksamheten. Största andelen utgörs av
lösningsmedelsbaserade lackfärger. För rengöring av verktyg används
lösningsmedelstvätt i retursystem. Kemikalier så som lackfärger förvaras i ett
separat rum. 2001 förbrukade verksamheten 2316 liter lösningsmedel, vilket
medförde att de klassades som en C-verksamhet. 2005 fanns ingen oljeavskiljare
och eftersom verksamheten planerade att flyttas ställdes inget omedelbart krav på
installation. Haugland Bil och Lack hade även en liten biltvätt, men endast ca 20
bilar tvättades per år. Farligt avfall som uppkom i verksamheten var exempelvis
lysrör, spillolja, bilbatterier, batterier, oljefilter, filter från färgfälla och tomma
lackburkar. Det farliga avfallet hämtas av Bohusfrakt. Transportdokument finns.
Runt 2006 då Haugland flyttade verksamheten till Prästängsvägen 46, startade
Tefcar (Carmaster AB) verksamhet, på fastigheten. Lokalerna utgörs av
arbetslokal (Bilrekond), lager och biltvätt. Verksamheten bedriver manuell tvätt
med högtrycksspruta. De utför även rekonditionering med ytbehandling av lack,
läder och textilier i bilar. Biltvätten klassificeras som liten (under 1250
personbilsekvivalenter per år). 2012 tvättades uppskattningsvis ca 800
personbilar.
Kemikalier som används är tensider (bilschampo), 25 liter, samt
avfettningsmedel, 275 liter. Anläggningen har en oljeavskiljare från Vilokan som
består av ett kolfilter. Vattnet pumpas från tvättplatsen till filtret. Efter filtret
avleds det renade vattnet till det kommunala spillvattennätet. Anläggningen
saknar larm, men när kolfilterinsatsen börjar bli uttjänt så försämras
genomströmningen tills det att tvättplatsen översvämmas och tvätt inte är
genomförbar. Förfiltret som tar hand om grövre partiklar byts/rengörs 3-4 ggr/år.
Kolfilter och sandfilter byts ca 3 ggr/år av verksamhetsutövaren själv som sedan
med jämna mellanrum transporterar avfallet till Österöd för vidare
omhändertagande av Stena. På ritningar synd det att en oljeavskiljare ligger vid
sydvästra hörnet av byggnaden.
1320014453
MIFO 1 och 2 Prästängens industriområde
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Vid inspektion från tillsynsmyndigheten 2013 var ordningen i lokalen god. Det
fanns något enstaka uppsamlingskärl utplacerade och invallningar saknas. I den
huvudsakliga arbetslokalen där kemikalier förvaras saknas golvbrunn och trösklar
finns till utrymmen som har golvbrunn eller dylikt. Efter avslutad tvätt har det
enligt inspektionsprotokoll förekommit att fasta partiklar (sand, bitumen etc) i
tvätthallen borstats ihop till en hög utanför anläggningen utan regnskydd. Sådant
material anses som farligt avfall och ska förvaras i tätslutande kärl.
4.6.2

Nuvarande verksamhet
Fastigheten ägs sedan 2012 av Kab Montören 5 AB. På fastigheten finns idag
bilprovningen, posten och Carmaster (Tefcar) har en fordonstvätt på fastigheten.

4.6.3

Riskklassning
Vid verksamheterna på fastigheten har det förekommit hantering av
oljeprodukter, drivmedel, lösningsmedel och lacker. Dessa typer av ämnen har en
hög farlighet.
Föroreningsnivån är svårbedömd. Bilprovningen har ingen egen användning av
kemikalier, men risk för spill från bilar finns. Haugland bedrev lackeringsverkstad
under ca 4 år. Därefter har fordonstvätt bedrivits i närmre 10 år.
Fordonsverksamhet bedöms kunna ge upphov till viss förekomst av
markförorening och föroreningsnivån bedöms som måttlig.
Jordarten på fastigheten är lerig och siltig och därmed relativt tät, ytan är även
asfalterad, vilket minskar infiltrationen av regnvatten. Spridningsförutsättningarna
bedöms därför som måttliga.
Känslighet och skyddsvärde för fastigheten bedöms som måttlig respektive liten.
Sammanvägt tilldelas fastigheten riskklass 3, måttlig risk.
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4.7
4.7.1

Montören 6, Prästängsvägen 9
Historik
Fram till 1990 var Montören 6 en del av Montören 3. Det innebär att när Crawford
Door etablerade sin verksamhet 1976, var det även på denna fastighet, se
Crawfords historik under Montören 3, Prästängsvägen 7. Inledningsvis utgjordes
området av en öppen yta med ett dike på. 1980 ansökte Crawford om lov att
bygga den befintliga lagerbyggnaden på nuvarande Montören 6. I och med det
skulle då även diket flyttas. Dikes tidigare lokalisering skärmade av denna del från
Crawfords övriga verksamhetsområde och ingen verksamhet antas därför ha
bedrivits innan 1980. På ritningar från år 2000 framgår det att den norra delen av
byggnaden utgjordes av ett uppvärmt lagertält och på den södra halva var ett ej
uppvärmt lagertält. På fastigheten Montören 6 bedöms därför främst lagerföring
ha skett.
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Det finns uppgifter om att Samhall bedrivit verksamhet i form av montering,
förpackning och distribution på fastigheten Montören 3 från ca 1995 till 2005. Det
är möjligt att denna verksamhet istället skedde på Montören 6, då denne nyligen
bytt namn. Om så är fallet antas dock ej detta vara verksamhet som ger upphov
till markförorening.
4.7.2

Nuvarande verksamhet
Fastigheten ägs sedan 2008 av Orvelin fastigheter AB och nyttjas även i dag som
lagerlokal och uppställningsplats för båtar på vintern.

4.7.3

Riskklassning
Fastigheten ägdes inledningsvis av Crawford, men verksamhet antas ej ha
bedrivits innan 1980. Efter 1980, då lagerlokalen byggdes antas det huvudsakliga
syftet ha varit lagerlokal. Om Samhall bedrev verksamhet på denna fastighet var
det endast i form av montering, packning och distribution. Det är ej känt att några
kemikalier har hanterats på fastigheten, men det är troligt att exempelvis truckar
kan ha använts och drivmedel för dessa kan då ha hanterats. Diesel och bensin
har hög farlighet.
Föroreningsnivån bedöms som låg då verksamheten varit förvaring och hantering
av kemikalier ej antas ha skett i större omfattning.
Jordarten inom området är lerig och siltig, vilket medför en låg genomsläpplighet.
Spridningsförutsättningarna bedöms därför som måttliga.
Känslighet och skyddsvärde bedöms för fastigheten som lågt då personer ej antas
vistas i större utsträckning i lokalerna.
Då en sammanvägning görs tilldelas fastigheten riskklass 4, låg risk.
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4.8
4.8.1

Montören 9, Prästängsvägen 11
Historik
1978 söker AMU-center bygglov med syftet att uppföra industrilokaler för
uthyrning till småindustrier. 1980/81 står två industrilokaler färdiga för AMU:s
kursverksamhet. Lärare och antal kursdeltagare beräknades uppgå till ca 150
stycken. Skolverksamhet ska ha pågått på fastigheten under namnet
Prästängsskolan runt 2005-2006. Strömstad kommun har även bedrivit daglig LSS
verksamhet på fastigheten och det fanns lokaler för Arbetslivsenheten och
Återbruket. Runt 2010 lades även kommunens verksamheter ner. Byggnaden
värms upp genom fjärrvärme från värmecentral på Montören 10.
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Vestas Northern Europe AB har ett servicelager på Montören 9 och 2011 lämnades
en anmälan om mellanlagring av farligt avfall in till miljöförvaltningen.
Mellanlagringen skulle då ske mestandels inomhus och invallat och utgörs av avfall
som uppstår vid arbeten på vindkraftverk. Avfallet avlämnas i servicelagret efter
arbetsdagens slut och på så vis kan en samordnad borttransport av avfallet sedan
ske.
4.8.2

Nuvarande verksamhet
Fastigheten sedan 2005 ägs av Frykvalla Förvaltning AB och på fastigheten finns
det i dag flertalet olika företag. Bra båt med försäljning av båtmotorer, vilka
flyttade till fastigheten i april 2015. Strömstad tryckeri som startade sin
verksamhet på fastigheten under 2015. Strömstads biltvätt & bilservice som
bedriver biltvätt, vaxning, polering, underredsbehandling, samt bilreparation och
service. Därutöver driver Westcoast Fitness Center ett gym och ATMA Center har
bl a yogakurser.

4.8.3

Riskklassning
På fastigheten har flera olika verksamheter bedrivits, men flera av dem bedöms ej
ha gett upphov till föroreningar. Vid verkstadsverksamhet förekommer generellt
hantering av oljor och lösningsmedel, vilket är ämnen med hög farlighet.
Verksamhet har pågått sedan 1978 vilket är närmre 40 år. Verksamhet som
bedöms kunna vara förorenande har inte bedrivits under samtliga år, men har
förekomit. Föroreningsnivå bedöms som liten.
Jordarten på fastigheten är lerig och siltig och har därmed relativt låg
genomsläpplighet. Fastigheten är till största delen asfalterad och
spridningsförutsättningarna bedöms därav som måttliga.
Känsligheten och skyddsvärdet bedöms som måttlig respektive liten.
Sammanvägt tilldelas fastigheten riskklass 4, låg risk.
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4.9
4.9.1

Montören 10, Prästängsvägen 19
Historik
1980 byggdes värmecentralen som försedde området med fjärrvärme. Det fanns
två oljepannor och en oljetank på 22 m3. 2013 byttes oljepannorna ut till en
pelletspanna. Det installerades även en ny oljepanna som var tänkt att användas
för reserv- och spetskraft. Oljetanken byttes inte ut men den befintliga skorstenen
revs och ersattes med en ny, lika hög på 15 meter. Även en pelletssilo på 12
meter byggdes. Den bedömda årliga tillförseln av bränsle är ca 50 m 3 olja och ca
600 m3 pellets.
Oljetanken står inomhus i betonginvallning. Det finns inga dokumenterade spill
eller olyckshändelser.
Det avfall som uppstår utgörs av flygaska och pannaska från oljeförbränningen
samt från biobränsleförbränningen. Askan från biobränsleförbränning matas
automatsikt ner i sluten askcontainer och aska från oljeförbränning, som uppstår i
mindre mängd, tas omhand av sotare vid sotning.
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Fastigheten ägs av Frykvalla Förvaltning AB efter en konkursförsäljning 2005.
4.9.2

Nuvarande verksamhet
Verksamheten utgörs fortfarande av värmecentral som förser området med
fjärrvärme.

4.9.3

Riskklassning
Eldningsolja är den kemikalie som har använts på fastigheten och eldningsolja har
hög farlighet.
Jordarten inom området är lerig/siltig, vilket är relativ tätt och bedöms som
låg/måttlig.
Cisternen med olja installerades 1980 och användes lite drygt i 30 år. Tanken är
relativt stor, 22 m3, men står inomhus i invallning och det finns inga
dokumenterades spill. Spill skulle kunna ha skett vid påfyllingen, men marken där
antas vara asfalterad. Föroreningsnivån bedöms sammanvägt som låg.
Känslighet och skyddsvärde bedöms som liten då inga människor antas vistas i
lokalerna dagligen.
Sammanvägt tilldelas fastigheten riskklass 4, liten risk.
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4.10
4.10.1

Sliparen 3, Prästängsvägen 12
Historik
1970 startade företaget NYLI Specialverktyg AB i Göteborg. Tio år senare flyttades
verksamheten till Strömstad och 1980 etableras en ny byggnad för NYLI på
Sliparen 3. NYLI drev en mekanisk verkstad och tillverkningen bestod i produkter
som hårdmetallspassbitar, gängtolkar, gängringar mm. Verksamheten fanns på
fastigheten till 1994.
Scanrex Industriservices verksamhet startade 1982, men först 1994 flyttade
verksamheten till Sliparen 3. De tillverkar utrustning för pumpning, dosering,
blandning och applicering av lim, tätningsmedel, gjutmassor, färg, fett o.s.v. och
genom åren har Scanrex levererat utrustningar till bland annat elektronik-, filter-,
fordon-, tåg- och båtindustrin.
1998 söker Scanrex bygglov för utökning av produktionshall. 2003 var
verkstadsytan 1600 m2 och det var ca 25 anställda. Inom verksamheten förekom
skärande metallbearbetning och montering, elektrisk verkstad med t.ex. lödning,
våt- och torrtrumling, sprutbox för färgsprutning och rengöring,
destillationsanläggning för recirkulation av lösningsmedel. Tidigare fanns även ett
silikonrum där hantering av silikon skedde. 2002 förbrukades 425 liter skärvätska,
därutöver användes även lysfotogen, stripplösning (N-metyl-2-pyrrolidonetanol),
etylacetat för att lösa vissa fetter, T-röd, xylen, samt att det förvaras och används
diverse andra kemikalier. Enligt inspektionsprotokoll från 2009 bedöms
verksamheten ha en god kemikaliehantering med kemikalielista och
säkerhetsdatablad.
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Lokalerna värms upp med fjärrvärme och då fjärrvärmeverket byggdes samma år
som verksamheten etablerades bedöms ingen eldningsolja använts historiskt sätt.
Farligt avfall förvaras i låst container och hämtas av Reci.
4.10.2

Nuvarande verksamhet
Fastigheten ägs av Strömstad Sliparen 3 kommanditbolag sedan 1994 och som
inskrivet ägarnamn står Scanrex fastigh. Förvaltn. Kommanditbolag. Scanrex
bedriver fortfarande verksamhet på fastigheten och har i dag 7 anställda.

4.10.3

Riskklassning
Inom verksamheten har oljor, lösningsmedel, skärvätskor och lysfotogen använts,
vilka är ämnen med hög farlighet.
Den verksamhet som bedrivits på fastigheten har varit av varierande omfattning,
men troligtvis inte många fler än 20 anställda. Verksamhet har pågått under 35
år. De ytor där verksamhet pågår utomhus är asfalterade. Vid inspektion
bedömdes verksamheten ha en bra kemikaliehantering, dock bedöms
föroreningsnivån som måttlig, p.g.a. den något större omfattningen av
verksamheten.
Jordarten på fastigheten är lerig och siltig, vilket medför en relativt låg
genomsläpplighet. Spridningsförutsättningarna bedöms som måttliga.
Känsligheten och skyddsvärdet bedöms som måttlig respektive liten.
Sammanvägt tilldelas fastigheten riskklass 3, måttlig risk.
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4.11
4.11.1

Sliparen 4, Prästängsvägen 8-10
Historik
Innan fastigheten bebyggdes hade Elverket ett upplag av kreosotimpregnerade
stolpar i området. I samband med byggnationen av den nuvarande
industribyggnaden antas stolparna ha avlägsnats och de ytliga massorna bedöms
ha schaktats bort. Hur massorna sedan hanterades är osäkert.
1973 sökte Göteborgs- och Bohus Landsting bygglov med syfte att uppföra en
verkstadsbyggnad för skyddad verksamhet. Enligt bygglovsritningarna finns ett
oljerum/värmecentral i byggnadens nordöstra hörn som vetter mot
Prästängsgatan. Det finns även angivet att internitplattor, innehållande asbest,
använts inne i huskonstruktionen. 1977 byggdes en spånsilo på utsidan av
byggnadens nordöstra hörn.
Verksamheten bytte sedan namn till Samhall Bohusgruppen och 1995 byttes
namnet till Samhall Vinga AB. Från 2000-01-01 heter företaget Samhall Gotia AB
org. nr. 556448-6172. Runt 2002 byttes namnet till Samhall AB HemMöbel.
Verksamheten bestod av tillverkning i furu av företrädesvis sängar, vilka sedan
ytbehandlades. De processer som användes var torkning, kapning, hyvling,
borrning, betsning, lackering och montering.
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Inledningsvis gjordes ytbehandling av möbler med syrahärdande lacker och
organiska lösningsmedel. Årskiftet 1991/1992 övergick de till användning av
alkoholbaserade klarlack. Kemikalier förvaras invallat i färgförrådet. Avloppet var
först kopplat till kommunalt spillvattensystem och 1992 installerades reningsverk
för separation av slam för förorenat sprutboxvatten. 1999 nermonterades
reningsverket, då separation av slam var svårare för det vattenbaserade
lösningsmedel som man hade övergått till. Istället användes torrfilter.
Uppvärmning har skett genom eldning av spån, vilket under vinterhalvåret
kompletterats med eldningsolja. 1999 användes 3393 kg alkoholbaserade
lösningsmedel, 11,6 m3 eldningsolja och 8800 liter diesel till truck.
1995 hade verksamheten en yta på 2 960 m2 och det var 85 anställda, varav 71
på maskin- snickeri – montering, 10 inom ytbehandling och 4 på kontoret. Under
året förbrukades 33 000 kg lack- och lösningsmedel och 7 700 kg lackrester togs
omhand. Från ungefär 1995 hyrdes även en lokal på Montören 3 där montering,
förpackning och distribution av möbler skedde.
1999 konstaterades det att spill skett av diesel där truckarna tankas och att detta
bör saneras, samt att cisternen fortsättningsvis ska förvaras invallat. 1992 skedde
ett utsläpp av lösningsmedel till pumpstationen på Prästängen 2, vilket dock är på
en annan fastighet.
Verksamheten utökades och till följd av detta genomfördes en tillbyggnad 2000
(som sedan kom att bli lokal för bilförsäljning, nuvarande Bertils bil). I samband
med denna tillbyggnad utfördes sprängning söder om fastigheten för att
möjliggöra en säkrare rundfart för lastbilar.
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2000 bedrevs verksamheten på fastigheterna Sliparen 1 och Montören 2 och en
utbyggnad planerades på den förvärvade grannfastigheten Sliparen 2 i öster. I
dokumentation från 2005 benämns fastigheterna som Montören 3 och Sliparen 1
och 2. I situationsplan från 1991 kan man dock se att den aktuella
huvudfastigheten är nuvarande Sliparen 4.
Under hösten 2004 inleddes en succesiv avveckling av Samhalls möbelproduktion
och 2005 lades verksamheten ner. Vid återkallande av tillståndet benämns de
aktuella fastigheterna som Montören 3 och Sliparen 1.
2005 sprängdes berg ut söder om byggnaden för utbyggnad av vatten- och
avlopp.
Andra verksamheter som bedrivits på fastigheten sedan Samhall lades ner är Järn
& Industrihandlarn, Mattsson & Nilsson Smide AB, VVS-huset, Strömstads
djurklinik, Nöjesskräddarn. Dessa verksamheter bedöms ej ha gett upphov till
markförorening då det rör sig om handel, veterinär, samt eventföretag.
4.11.2

Nuvarande verksamhet
Fastigheten ägs av Frykvalla Förvaltning AB sedan 2005.
2010 byggdes lokalerna ut med en utställningshall och Bertils Bil flyttade sin
verksamhet till fastigheten 2011. Verksamheten består i bilförsäljning av Toyota,
fordonsreparation samt biltvätt. Biltvätten har en manuell tvättplats med
högtryckstvätt där högst 1 250 personbilar tvättas per år. 2012 tvättades ca 500
bilar. 2013 förvarades alla kemikalier i rum utan golvbrunn eller på
uppsamlingskärl. Det är dock inte säkert att kemikalier förvarades lika korrekt
tidigare år.
Utöver Bertils Bil finns även Nöjesskräddarn, ett event företag, på fastigheten,
samt Strömstads djurklinik.
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4.11.3

Riskklassning
De föroreningar som kan förekomma är PAH från det tidigare stolpupplaget.
Därutöver har det inom verksamheten även använts färg, lack, lösningsmedel,
drivmedel samt eldningsolja. Dessa ämnen har en hög farlighet.
1999 ska det ha skett ett spill av truckdiesel, men ingen dokumentation av någon
saneringsåtgärd har påträffats. Därutöver finns risk att förorening kvarstår från
det tidigare stolpupplaget även om informationen kring detta är mycket bristfällig.
Föroreningsnivån bedöms som hög.
Jordarten på fastigheten är lerig och siltig och genomsläppligheten är därmed låg.
Spridningsförutsättningarna bedöms som måttliga.
Känsligheten och skyddsvärdet i området bedöms som måttlig respektive liten.
Sammanfattningsvis tilldelas fastigheten riskklass 3, måttlig risk.
Vid inventeringen har information framkommit att internitplattor använts. Det är
därför troligt att asbest kan förekomma i byggnadsmaterial. Förekomst av asbest
tas ej upp inom ramen för en MIFO-inventering, men inför ombyggnation eller
rivning rekommenderas att en miljöinventering av byggnadsmaterial görs, om
sådan ej redan utförts.
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4.12

Plåtslagaren 2, Prästängsvägen 1

4.12.1

Historik
1984 byggs en ny verkstadslokal för Strömstad Bil & Båtelektriska på
Prästängsvägen 1. Deras verksamhet var inom service och reparationsverksamhet
för bil- och båtelektriska sektorn. Mellan 1994 och 2001 sker ett flertal
tillbyggnader, bl.a. lagerhall och verkstad. Det finns även uppgifter om att
Strömstad Bil & Båtelektriska hade en oljeavskiljare.
Bertils Bil flyttade från fastigheten 2011 och ungefär samtidigt flyttade även
Strömstad Bil- & Båtelektriska. Texthuset flyttade då in i Strömstad Bil &
båtelektriskas lokaler. Texthuset trycker skyltar, fordonsdekorer och
reklammaterial. På fastigheten finns även Strömstad Bleck och plåt vilka utför
taktäckningar och plåtslageriarbeten.

4.12.2

Nuvarande verksamhet
Fastigheten ägs av Hanssons Fastigheter i Strömstad AB sedan 2009 och
verksamheterna Texthuset och Strömstad Bleck och plåt drivs på fastigheten.

4.12.3

Riskklassning
På fastigheten har bilverkstad bedrivits sedan starten 1984, vilket motsvarar
ungefär 30 år. Vid den typ av verksamhet har troligen oljor, smörjmedel och
lösningsmedel använts. Detta är ämnen med en hög farlighet.
Verksamhetstiden är relativt lång tid. Lokalerna är något mindre än övriga
byggnader i området och verksamheten bedöms därför ha varit något mindre
omfattande. Föroreningsnivån bedöms som måttlig.
Jordarten på fastigheten är sandig, vilket medför en större genomsläpplighet och
spridningsförutsättningarna bedöms som stora.
Känslighet och skyddsvärdet bedöms som måttligt respektive litet.
Sammanvägt tilldelas fastigheten riskklass 3, måttlig risk.
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5.

Sammanfattning
Generellt bedöms fastigheterna vid den västra delen av Prästängsvägen, utifrån
erhållet material, inte vara förorenade i större omfattning. Industriområdet är
relativt nytt och första byggnaden byggdes 1973. Då fanns miljöskyddslagen och
även om miljöarbetet generellt inte var så prioriterat under 1970-talet så kom
medvetenheten att öka. Majoriteten av byggnaderna byggdes under slutet på
1970-talet eller början på 1980-talet. 1980 byggdes även fjärrvärmecentralen på
Montören 10, vilket medförde att eldningsolja inte behövde hanteras på varje
enskild fastighet.
Fastigheterna inom Prästängens industriområde har tilldelats riskklass 3, måttlig
risk eller 4, liten risk. På fastigheten Sliparen 4 har det framkommit uppgifter om
att ett spill skett av truckdiesel. Därutöver har även kreosotimpregnerade stolpar
legat i ett upplag på fastigheten, vilket kan medföra att förorening av PAH
förekommer. Detta gör att en vidare undersökning i form av MIFO fas 2
rekommenderas för att få en bättre föreningsbild på fastigheten. På ett antal av
fastigheterna har kemikalier, oljor och lösningsmedel hanterats men omfattningen
bedöms ha varit måttlig.
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Om nybyggnation eller schaktning ska ske i framtiden kan provtagning krävas,
oberoende av vilken riskklass fastigheten tilldelats. Detta för att kunna säkerställa
hur överblivna schaktmassor ska hanteras.
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1.

Administrativa uppgifter
Fastighetsbeteckning:
Fastighetsägare:
Beställare:
Konsult:
Konsultens kontaktperson:

2.

Sliparen 4, Strömstads kommun
Frykvalla Fastighetsförvaltning AB
Frykvalla Fastighetsförvaltning AB
Ramböll Sverige AB
Teresia Kling

Bakgrund och syfte
I Strömstads kommun pågår ett detaljplanearbete på Prästängens industriområde
med avsikt att ändra den befintliga stadsplanen till att utöver industriverksamhet
även omfatta kontor- och handelsverksamhet (Strömstads kommun, 2017).
Under 2015 genomförde Ramböll Sverige AB (Ramböll) en MIFO-inventering
motsvarande fas 1 (enligt Naturvårdsverkets Metodik för inventering av
förorenade områden, Rapport 4819) av historiska och nutida verksamheter på
Prästängens industriområde. Av inventeringen framkom uppgifter om fastigheten
Sliparen 4 vilka resulterade i en rekommendation att gå vidare med fas 2 enligt
MIFO, d.v.s. att göra en översiktlig undersökning av föroreningssituationen.
Ramböll har fått i uppdrag av Frykvalla Fastighetsförvaltning AB att göra en
miljöteknisk undersökning motsvarande MIFO fas 2 på fastigheten Sliparen 4 i
Strömstads kommun, vilken redovisas i föreliggande rapport.
Syftet med undersökningen är att få en uppfattning om föroreningssituationen,
bedöma hälso- och miljörisker, riskklassa fastigheten samt om behov finns ge
förslag på kompletterande undersökningar och saneringsåtgärder.

3.

Områdesbeskrivning
Fastigheten Sliparen 4 ligger i ett industriområde i sydöstra delen av Strömstad
(figur 1). Industriområdet ligger i en öst-västlig dalgång med berg på norra och
södra sidorna.
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Figur 1. Kartan visar Strömstad med omnejd samt var fastigheten Sliparen 4 är
lokaliserad. Källa: Lantmäteriets kartsöktjänst, 2017.
Bostäder finns som närmast på ett avstånd av 150-200 meter i norr och nordväst
samt ca 380 meter sydost om fastigheten. Enligt SGU:s brunnsarkiv finns det
brunnar i bostadsområdet Röd norr om fastigheten, varav en dricksvattenbrunn,
en brunn med okänd användning och ett flertal energibrunnar.
Det finns inga utpekade särskilt värdefulla natur- eller vattenområden inom eller i
anslutning till fastigheten. Ca 100-200 m sydväst om fastigheten finns dock ett
skyddsvärt träd (ek), en nyckelbiotop och ädellövskog. Detta skogsområde
omfattas även av riksintresse för det rörliga friluftslivet (Länsstyrelsen i Västra
Götalands län, Infokartan).
Enligt SGU:s jordartskarta är jordarterna på fastigheten fyllning underlagrat av
lera-silt med berg i den södra delen (SGU, kartvisare för jordarter 1:25 000 –
1:100 000). Enligt en geoteknisk undersökning utförd i industriområdet (dock inte
på Sliparen 4 men på närliggande fastigheter) består jordlagren under hårdgjorda
ytor av ett fast ytlager av sand, silt och torrskorplera (Bohusgeo AB, 2017-02-13).
Tjockleken på det fasta ytlagret uppgår till ca 1-2 meter. Under det fasta ytlagret
finns lera ner till ca 25 meters djup under markytan, med störst mäktighet i den
östra delen av området, och därunder friktionsjord på berg. Enligt den geotekniska
utredningen antas en fri vattenyta finnas ca 1-2 m under markytan, dock har inga
grundvattenmätningar gjorts.
Dagvattnet i västra Prästängen avleds till ett dike i den sydöstra delen av Sliparen
4 (Strömstads kommun, 2017). Vattendraget rinner ut i Hålkedalskilen söder om
fastigheten.
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4.

Tidigare utförda undersökningar
Ingen information har framkomit om tidigare utförd miljöteknisk markundersökning inom fastigheten. En geoteknisk undersökning har utförts av Bohusgruppen AB 2017-02-13 inom ramen för det pågående planarbetet.

5.

Historik och tidigare verksamhet
Nedan följer en kort sammanfattning av den information som framkommit vid
Rambölls MIFO-inventering fas 1 av Sliparen 4, vilken genomfördes 2015.
Innan Sliparen 4 bebyggdes hade Elverket upplag av kreosotimpregnerade stolpar
på platsen. 1973 startades en industri för tillverkning av möbler. De processer
som ingick i möbelindustrins verksamhet var bl.a. kapning, borrning, montering,
betsning och lackering. Inledningsvis gjordes ytbehandlingen av möbler med
syrahärdade lacker och organiska lösningsmedel innan man i början av 1991/1992
övergick till alkoholbaserad klarlack.
1992 skedde ett utsläpp av lösningsmedel från Sliparen 4 till en pumpstation på
en annan fastighet i området. 1999 konstaterades det att det skett utsläpp eller
spill av diesel i anslutning till där verksamhetens truckar tankades. Enligt en
besöksrapport från tillsynsmyndigheten så meddelas verksamhetsutövaren att
”befintligt spill som uppkommit bör saneras” (Länsstyrelsen i Västra Götalands
län, 2000-02-16). Det saknas dock dokumentation om att detta faktiskt utförts.
En tillbyggnad uppfördes år 2000 i samband med en utökning av verksamheten.
Möbelindustrin började avvecklas under 2004 och lades ned 2005. Efter möbelindustrin har verksamhet på fastigheten bl.a. bestått av bilförsäljning, fordonsreparation och biltvätt.

6.

Potentiella föroreningar
Från upplaget av kreosotimpregnerade stolpar kan föroreningar i form av PAH
finnas kvar i området. PAH finns även i asfalt innehållande stenkolstjära. Denna
typ av asfalt användes fram till i början av 1970-talet.
Möbelindustrin och bilvårdsanläggningen har hanterat oljeprodukter, lösningsmedel, tvätt- och rengöringsmedel. Under möbelindustrins verksamhetstid har det
förekommit utsläpp av lösningsmedel och diesel.
Enligt MIFO är branschtypiska föroreningar för verkstadsindustrin metaller, oljor
och färgrester. För verksamheter med ytbehandling av trä är typiska föroreningar
lösningsmedel, lim- och färgrester samt för bilvårdsanläggningar oljor, aromater,
tungmetaller, PAH, klorerade lösningsmedel och glykoler.
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7.

Provtagning och genomförande

7.1

Protagningsplan
Innan fältarbetet påbörjades togs en provtagningsplan fram. Provtagningsplanen
baserades på arkivundersökningar, kartunderlag och på de potentiella föroreningskällor som identifierats. Placering av provtagningspunkter gjordes för att i
möjligaste mån täcka in de potentiella föroreningskällorna. Provtagningsplanen
kommunicerades med Strömstad kommun som godkände provtagningsplanen
innan fältarbete startades.
Provtagning genomfördes i åtta punkter med borrbandvagn försedd med
skruvborr. Borrhålens placering framgår av figur 2. Jordprov togs i alla borrhål. I
tre av borrhålen installerades grundvattenrör för provtagning av eventuellt
förekommande grundvatten. I två av borrhålen togs även prov på asfalten.

Figur 2. Placering av borrhål för provtagning av jord (röd), grundvatten (blå/röd)
och asfalt (Bh5 och Bh8). Svartvita punkter är provpunkter som utgick.
Placering av borrhål gjordes delvis riktat mot platser där bl.a. hantering och
lagring av kemikalier skett och delvis för att täcka så stor del av fastigheten som
möjligt (Tabell 1).
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Tabell 1. Typ av provtagning och syfte för borrhål Bh1-8.
BORRHÅL

TYP AV PROVTAGNING OCH SYFTE

Bh1

Jordprovtagning och installation av grundvattenrör. I närheten av
möbelindustrins sprutautomat och sprutbox.

Bh2

Jordprovtagning. I närheten av möbelindustrins färgförråd.

Bh3

Jordprovtagning. Avvikande yta i historiskt flygfoto.

Bh4

Utgick på grund av osäkert läge på kulvert från huvudbyggnad till
förråd samt på flertalet kablar.

Bh5

Jordprovtagning och installation av grundvattenrör. Avvikande yta i
historiskt flygfoto. Vid ev. tank på flygfoto från 1977.

Bh6

Jordprovtagning. I spridningsriktning vid utlopp i dike.

Bh7

Jordprovtagning. Vid tillbyggnad i början av 2000-talet.

Bh8

Jordprovtagning och installation av grundvattenrör. I närheten av
oljerum och värmecentral.

Det är okänt exakt var på fastigheten Elverket hade sitt upplag av kreosotimpregnerade stolpar. Enligt Eniros historiska flygfoton från 1955-67 finns dock ytor som
avviker i utseende mot omgivningen och provtagning utfördes därför i dessa ytor
(punkt 3 och 5). Det har dock skett schaktning av jordmassor på fastigheten i
samband med byggnationer som kan ha spridit runt föroreningar, vilket gör det
osäkert var eventuella föroreningar kan förväntas. Därför placerades provtagningspunkterna för täcka så stor del av fastigheten som möjligt och jordprov
analyserades efter dessa föroreningar på hela fastigheten.
Det är okänt var tankplatsen för truckar var lokaliserad, dock har en möjlig plats
för en tank lokaliserats på ett flygfotografi från 1977. För att hitta eventuella
föroreningar från tankplatsen har provtagningspunkt Bh5 placerats vid möjlig plats
samt har övriga punkter placerats för att täcka så stor del av fastigheten möjligt.
Vid undersökningen i fält justerades undersökningsomfånget beroende på osäkra
lägen på kulvertar och kablar samt att det i vissa tänkta punkter för grundvattenrör inte gick att borra ner till grundvattnet. Eventuella avvikelser från provtagningsplanem dokumenterades i fältprotokoll.

7.2

Lokalisering av förekommande ledningar
Inför provtagning inhämtades uppgifter om var ledningar fanns från nätägare till
vatten, tele, el och värme för att inte förstöra dessa vid provtagning. Ledningarna
kan även fungera som spridningsstråk. Ledningssökning gjordes via ledningskollen.se. Kontakt togs med berörda ledningsägare och utsättning skedde i god tid
före planerat fältarbete. Fastighetsägaren bistod i fält med underlag om eventuellt
övriga ledningar på fastigheten som inte finns med i ledningskollen. Berörda
ledningsägare var, utöver fastighetsägaren, Skanova/Geomatikk, Strömstanet och
Strömstad kommun. Vissa punkter flyttades för att undvika ledningar med osäkra
lägen.

7.3

Provtagning av jord
Fältarbetet utfördes den 25 augusti 2017 av Camilla Jernberg, Ramböll Sverige
AB. Skruvborrning utfördes av Orbicon AB i 7 provpunkter med bandgående
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borrvagn (figur 3). Provpunkt Bh4 utgick ur provtagningsplanen på grund av
ledningar och kulvert. Under provtagningsdagen var det mulet och temperaturen
låg på 16-19°C.
Mätning av förekomst av flyktiga ämnen utfördes med PID-instrument på jordprover med indikation på oljeförorening. Fotodokumentation och upprättande av
fältprotokoll skedde vid provtagningen (bilaga 2).

Figur 3. Provtagning med borrbandvagn försedd med skruvborr i punkt Bh7.
Större delen av fastigheten är asfalterad.
Prover togs ut som samlingsprov från varje halvmeter på den översta metern och
därefter på varje hel meter ner till naturliga jordlager, dock med anpassning till
förekommande jordart. Borrning skedde maximalt ner till fyra meter under
markytan (m u my). På lager med avvikande lukt eller utseende togs särskilt prov.
Jordproverna togs från skruven för hand med engångshandske, vilken byttes för
varje nytt lager som provtogs. Proverna lades i diffusionstäta påsar avsedda för
jordprovtagning. Samtliga prov förvarades mörkt och kylda.
7.3.1

Mark- och vattenförhållanden
Marken på fastigheten sluttar svagt i sydlig riktning. Nivåskillnaden är ca 0,24 m
mellan punkt Bh8 i norr och punkt Bh5 i sydost, samt ca 0,16 m mellan punkt Bh1
i sydväst och punkt Bh8 (tabell 2).
Tabell 2. Inmätta provpunkter med grundvattenrör.
Punkt

Höjd (m)

Y-koordinat

X-koordinat

Bh1

8,433

103880.791

6535895.865

Bh5

8,353

103996.190

6535901.814

Bh8

8,595

103967.221

6535955.463

Området utgörs i huvudsak av fyllnadsmassor ner till som djupast 1,6 m u my. I
fyllnadsmassorna, som är sandiga och grusiga med inslag av grövre sten,
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påträffas i Bh3 små trärester och i Bh5 svart material med svag oljelukt. I Bh5
påträffas även lera med högt innehåll av krossat snäckskal vid 1,3 m u my. På
grund av att fyllnadsmassornas är grova kunde borrning ner till 1 m u my endast
ske i Bh2 och ner till 2 m u my i Bh6. Markens genomsläpplighet bedöms vara
begränsad då fastigheten är asfalterad med undantag av ett ca 30 m2 stort grusat
område kring provpunkt Bh1.

7.4

Provtagning av asfalt
I samband med provtagningen uttogs två asfaltprov för kontroll av eventuell
stenkolstjära där misstanke fanns. Ingen tydlig indikation av tjärasfalt fanns i fält
men i två av provpunkterna togs asfalt ut för att kontrolleras med asfaltsspray
(figur 4). Ingen indikation om innehåll av stenkolstjära erhölls varför proverna inte
skickades till laboratorium för analys.

Figur 4. Sprayat asfaltsprov från Bh5 (vänster) och Bh8 (höger) utan indikation på
tjärasfalt.

7.5

Provtagning av grundvatten
I tre av skruvborrningarna installerades miljörör av PEH för grundvattenprovtagning. Samtliga rör installerades med 1 m filter, se bilaga 4. Grundvattenrören
renspumpades och lämnades att stabilisera sig ca en vecka innan omsättning
utfördes den 4 september och grundvattenprov togs ut den 5 september 2017. Vid
provtagningen mättes grundvattenyta in med hjälp av lod.
Grundvattenrören mättes in med GPS i koordinatsystern SWEREF 99 12 00.

7.6

Säkerhet
All provtagning skedde på ett säkert och systematiskt sätt för att undvika
allvarliga incidenter och olyckor. Täckande varselkläder, handskar och hjälm bars
av provtagningspersonal. Fältarbetet följde SGFs Fälthandbok ”Undersökningar av
förorenade områden” (Rapport 2:2013) i tillämpliga delar.
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8.

Analyser

8.1

Fältanalyser
Prover med indikation på oljeförorening, i provpunkt Bh5, analyserades med PID.

8.2

Laboratorieanalyser
8 jordprov och 3 grundvattenprov skickades för analys på ALS Scandinavia.

8.2.1

Jord
8 jordprov valdes ut och analyserades med avseende på metaller (MS-1) och
alifater, aromater, BTEX och PAH (OV-21a) enligt tabell 3 nedan.
Beställda analyspaket innehåller följande parametrar:

MS-1: metaller: arsenik, barium, kadmium, kobolt, krom, koppar,
kvicksilver, nickel, bly, zink, vanadin

OJ-21a: petroleumkolväten (alifater C5-C35, aromater C8-C35), BTEX,
polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
Tabell 3. Provpunkter och analyserade parametrar.

8.2.2

Provnamn

Analyspaket

Bh1_0,5-0,9

MS-1, OJ-21a

Bh2_0,0-0,5

MS-1, OJ-21a

Bh3_0,6-1,0

MS-1, OJ-21a

Bh5_0,5-1,0

MS-1, OJ-21a

Bh5_1,0-1,3

MS-1, OJ-21a

Bh6_0,0-1,0

MS-1, OJ-21a

Bh7_1,0-1,6

MS-1, OJ-21a

Bh8_0,5-1,0

MS-1, OJ-21a

Grundvatten
Baserat på inmätt grundvattennivå provtogs grundvattenrör Bh1, Bh5 och Bh8.
Prover packades enligt laboratoriets anvisningar och skickades till ALS Scandinavia
AB för ackrediterad analys. Följande analyspaket med innehållande parametrar
beställdes för analys av grundvattenprover:




Bh1: V-2 bas (metaller), OV-8 (klorbensener), OV-6A (klorerade kolväten)
samt OV-21A (oljeföroreningar).
Bh5: Envipack vatten: metaller, oljeföroreningar, flyktiga organiska
ämnen, PCB och klorerade ämnen.
Bh8: OV-21A: petroleumkolväten (alifater C5-C35, aromater C8-C35),
BTEX (bensen, toluen, etylbensen, xylener), polycykliska aromatiska
kolväten (PAH).
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9.

Riktvärden

9.1

Jord
Analysresultaten för jordproverna har jämförts med Naturvårdsverkets generella
riktvärden för förorenad mark (Naturvårdsverket 2009, rev 2016).
KM betyder känslig markanvändning och 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 betyder
mindre känslig markanvändning och innebär att markkvalitén begränsar val av
markanvändning till exempelvis industrier och vägar.
Nuvarande verksamhet, som huvudsakligen är industriverksamhet, bedöms vara
mindre känslig markanvändning (MKM). Eftersom fortsatt verksamhet på
fastigheten planeras att utöver industriverksamhet även omfatta kontor- och
handelsverksamhet kommer markanvändningen även fortsättningsvis att klassas
som MKM.

9.2

Grundvatten
Analysresultaten för grundvattenprover har jämförts med SGUs bedömningsgrunder för grundvatten (SGU, 2013). De uppmätta halterna av petroleumämnen i
vattenproverna har jämförts med SPI:s förslag till riktvärden för grundvatten (SPI,
2010).
För vissa enskilda PAH:er finns inga svenska riktvärden, de uppmätta halterna har
även jämförts med holländska Intervention values (aktionsnivåer), vilka indikerar
en föroreningsnivå då markens funktioner för människor samt växt- och djurliv är
allvarligt försvagad eller hotad (Dutch Ministry of Infrastructure and the Environment, 2009).

10.

Resultat

10.1

PID
Vid PID-analys av prover misstänkta innehålla petroleumförorening erhölls ingen
indikation på förhöjda föroreningshalter. Erhållna mätvärden visas i tabell 4.
Tabell 4. PID-analysresultat jordprover med indikation på petroleumförorening.

10.2

Provpunkt

Djup

Analysvärde (ppm)

Bh5

0,0-0,5

0,1

Bh5

0,5-1,0

0,8

Bh5

1,0-1,3

0,4

Laboratorieanalyser jord
En sammanställning av resultaten från de analyserade jordproverna redovisas i
Bilaga 4. Analysrapporterna för jord från laboratoriet finns i bilaga 6.
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Metaller
Inga förhöjda halter över Naturvårdsverkets riktvärde för känslig markanvändning
(KM) eller mindre känslig markanvändning (MKM) har rapporterats för
analyserade jordprover. Kadmium har detekterats i halter strax under riktvärde
för KM i provpunkt Bh5 på djup 0,5-1,0 m u my.
Alifatiska och aromatiska kolväten
Inga förhöjda halter över Naturvårdsverkets riktvärde för känslig markanvändning
(KM) eller mindre känslig markanvändning (MKM) har rapporterats för
analyserade jordprover. Alifater >C16-C35 har detekterats i provpunkt Bh5 på
djup 0,5-1,0 och 1,0-1,3 m u my, samt i provpunkt Bh6 på djup 0,0-1,0 m u my.
Halter strax under KM rapporterades för Bh5_0,5-1,0 och Bh6_0,0-1,0.
I de analyserade proverna låg samtliga aromathalter under laboratoriets
rapporteringsgräns.
BTEX
I de analyserade proverna låg samtliga BTEX-halter under laboratoriets
rapporteringsgräns.
PAH
I de analyserade proverna låg samtliga PAH-halter under laboratoriets
rapporteringsgräns.

10.3

Laboratorieanalyser grundvatten
En sammanställning av resultaten från de analyserade grundvattenproverna
redovisas i bilaga 5. Analysrapporterna för jord från laboratoriet finns i bilaga 7.
Metaller
I det analyserade grundvattenprovet från Bh1 rapporterades blyhalten
motsvarande klass 4 enligt SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten.
Rapporterade halter av övriga analyserade metaller i Bh1 samt analyserade
metaller i Bh5 låg i klass 3 eller lägre.
Övriga analyserade ämnen
I de analyserade proverna låg samtliga halter av klorerade kolväten samt samtliga
alifat-, aromat-, BTEX-, PAH-, klorbensen-, klorfenol-, PCB-, pesticid-, styren- och
MTBE-halter under laboratoriets rapporteringsgräns.

10.4

Olika ämnens spridningsförutsättningar

10.5

Metaller
De flesta metaller binds i viss utsträckning i marken, oftast genom olika
ytreaktioner med markens organiska material eller med järn- och aluminiumoxider, och ibland även genom utfällningsreaktioner. I vilken omfattning detta
sker beror på faktorer som t.ex. pH, redoxförhållanden, löst organiskt material
(DOC) i markvattnet samt förekomst av konkurrerande joner.
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till grund- och ytvatten eller tas upp av växter. Hur snabbt detta går beror,
förutom kemiska och biologiska processer, även på en rad olika jordegenskaper.
Till exempel innehåller vissa jordar s.k. makroporer vilka ger upphov till
preferentiellt flöde. Detta innebär att en del av metallerna snabbare kan
transporteras genom marken, förbi jordpartiklar där metallerna annars skulle
bindas. Metallers rörlighet i mark beror på ett flertal olika faktorer bl.a. pH och
tillgång till syre. Generellt binder krom, bly och koppar hårt till jord men
rörligheten ökar med sjunkande pH t.ex. för koppar och bly. Även kvicksilver har
en låg rörlighet i mark medan zink är mer lättrörligt.

10.6

Alifater och aromater
Alifater och aromater kännetecknas av en minskande flyktighet och vattenlöslighet
med stigande antal kolatomer. Förmågan att binda till organiskt material ökar med
antalet kolatomer. Generellt har aromatiska kolväten högre vattenlöslighet och
sämre förmåga att bindas till organiskt material än alifatiska kolväten. Därför är
aromater oftast mer mobila.

11.

Riskbedömning
MIFO-modellen, enligt Naturvårdsverkets rapport 4918, är ett översiktligt redskap
för riskbedömning och genom att väga samman föroreningarnas farlighet,
föroreningsnivå, spridningsförutsättningar samt områdets känslighet och
skyddsvärde görs en bedömning av riskerna för människors hälsa och miljön.
Bedömningen har gjorts utifrån den planerade framtida markanvändningen och de
förhållanden som kommer att råda efter ombyggnation.

11.1

Föroreningarnas farlighet
I jord har inga föroreningshalter påträffats över riktvärdet för KM. I grundvatten
har bly påträffats i förhöjda halter. Enligt Naturvårdsverket (1999) bedöms bly ha
en mycket hög farlighet.

11.2

Föroreningsnivå
I jord bedöms tillståndet som mindre allvarligt och i grundvattnet måttligt
allvarligt då halten ligger i nivå med riktvärdet. I både jord och grundvatten antas
det vara ingen eller liten påverkan av punktkälla. Vidare bedöms mängden
förorening i jord vara liten. Sammantaget bedöms föroreningsnivån vara liten,
både i jord och grundvatten.

11.3

Spridningsförutsättningar
Risken för hälso- och/eller miljöskador kring ett förorenat område är till stor del
beroende av i vilken mån föroreningar kan spridas till omgivningen, vilket i sin tur
styrs av ämnesspecifika och källspecifika egenskaper. En bedömning görs om
spridning pågår eller kan uppkomma i framtiden och ungefär hur snabbt den i
sådant fall kan äga rum.
I princip skulle föroreningar kunna spridas på ett flertal olika sätt inom ett
förorenat område och från ett sådant till dess omgivningar. Skillnader i spridnings-
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förutsättningar beror på de aktuella föroreningarnas ämnesegenskaper, några
fastläggs hårt till partiklar medan andra är mer lättlösliga, se avsnitt 10.
Jorden inom området utgörs av sandiga och grusiga fyllnadsmassor med inslag av
sten. Fyllnadsmassornas mäktighet är i huvudsak ca 1 meter men inom fastighetens östra del är mäktigheten större, 1,5-2 m. Fyllnadsmassorna underlagras av
berg, bergkross eller lera. Grundvattengradienten bedöms, baserat på topografin
och inmätta grundvattennivåer, vara riktad mot sydost. Ledningsgravar kan
utgöra tänkbara spridningsvägar för föroreningar. Längs med Prästängsvägen,
nordväst om byggnaderna på fastigheten, går ledningsgrav för VA, el och tele.
Tvärs över fastighetens nordöstra del går en dagvattenledning. Strax öster om
byggnadens nordöstligaste del går en bäck in under fastighetens asfalterade yta.
Spridningsförutsättningarna bedöms stora i de sandiga fyllnadsmassorna men låga
i den underlagrade leran. Grundvattenytan påträffas i leran på ca 1,3 m u my och
spridningsförutsättningarna från mark till grundvatten bedöms därmed som små.
Spridning från ytvatten (ex vid regn) till mark/grundvatten bedöms som liten då
fastigheten till stora delar är asfalterad.

11.4

Känslighet och skyddsvärde
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område med industrier. På fastigheten är
marken täckt med asfalt. På en begränsad yta av sydvästra delen är marken
grusad. I övrigt är fastigheten bebyggd.
Området används för verksamheter som bilhandlare, veterinär, kontor och
verksamhetsförråd vilket innebär att vuxna vistas dagtid på platsen. Större delen
av området är inte inhägnat och allmänheten kan tillträda fastigheten. Inget
grundvattenuttag sker på fastigheten.
Risken för exponering av föroreningar inom fastigheten är begränsad då större
delen av området är asfalterat. Exponeringsrisken är störst på den yta som är
grusad. I övrigt är det i huvudsak vid schaktningsarbeten i området som man kan
exponeras för jord.
Sammantaget bedöms känsligheten som måttlig.
Skyddsvärdet för fastigheten bedöms som litet då området är utfyllt och påverkat
av tidigare verksamhet samt att det inte finns några skyddsvärda naturmiljöer i
anslutning till det undersökta området.

11.5

Osäkerhetsfaktorer
Provtagningspunkternas placering på området är tänkt att spegla föroreningssituationen utifrån den information som framkommit om verksamheten. Analysresultaten ger dock inte en heltäckande bild av föroreningssituationen eftersom
provresultat endast finns från enskilda provtagningspunkter och på utvalda djup.
12 av 15

Översiktlig miljöteknisk undersökning
MIFO 2 Sliparen 4 Prästängen
Unr 1320028946

För uppskattning av föroreningsutbredning i mark har dels uppmätta halter och
information från sammanställt fältprotokoll använts. För de nivåer där föroreningar
påträffats i mark och det endast finns ett fåtal eller endast ett analyserat prov har
uppskattningen försvårats ytterligare. För uppskattning av föroreningarnas
utbredning och mängder finns därför osäkerheter. Vidare kan det finnas hotspots
orsakade av olje-, drivmedel- eller kemikaliespill som inte har påträffats i
undersökningen.

11.6

Samlad riskbedömning, underlag och förslag till riskklassning
enligt MIFO
Föreliggande översiktlig undersökning och utredning visar på låga föroreningshalter inom fastigheten. I jord har inga förhöjda föroreningshalter påträffats. I
grundvattnet har förhöjd halt av bly uppmätts i ett grundvattenrör. Det är oklart
varifrån den förhöjda blyhalten i grundvattnet härrör från. Den kan komma från
fyllnadsmassorna men eftersom låga blyhalter har uppmätts i jord är detta
osäkert. Sammantaget bedöms föroreningsnivån som liten.
Exponeringsrisken bedöms vara låg då fastigheten är bebyggd och öppna ytor till
största del är täckta med asfalt.
Spridning av ämnen i aktuellt fall har bedömts som små till måttliga i mark då
grundvattenytan påträffades i lera vid provtagningstillfället men bedömts kunna
höjas vissa säsonger under året. Säsongsvariationer av grundvattennivån kan
bidra till att grundvattenytan hamnar i fyllnadsmassorna och att grundvattenspridningen ökar.
Utifrån ovan nämnda resonemang och bedömningar föreslås objektet riskklassas
till riskklass 4, liten risk, enligt Naturvårdsverkets MIFO-metodik (figur 5). Anledningen till att objektet placeras i riskklass 4 är att spridningsrisken är låg-måttlig,
exponeringsrisken är låg, sammanvägd föroreningsnivå är låg, mängden
förorenade massor är liten samt att området inte bedömts vara skyddsvärt. Se
även bifogad MIFO-blankett (bilaga 8).

SAMLAD BEDÖMNING - RISKKLASSNING

FÖRORENINGARNAS FARLIGHET = F
FÖRORENINGSNIVÅ = N

SPRIDNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

KÄNSLIGHET/SKYDDSVÄRDE = KoS

MYCKET
STORA
RISKKLASS 1

STORA
RISKKLASS 3
RISKKLASS 2
RISKKLASS 4
MÅTTLIGA

S,K,N

F

SMÅ

LÅG/LITEN

MÅTTLIG

Figur 5. Samlad riskbedömning.
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11.7

Bedömning av åtgärdsbehov
Enligt föreslagen detaljplan för Sliparen 4 kommer det förutom industriverksamhet
även bedrivas kontors- och handelsverksamhet på fastigheten i framtiden.
Riskerna bedöms som låga och inga åtgärdsbehov föreligger inför genomförande
av planen.
Eftersom fastigheten är utfylld med fyllnadsmassor med okänt ursprung är det
viktigt att man vid eventuell framtida schaktning är uppmärksam på avvikande
lukt och utseende, eftersom det inte kan uteslutas att det kan finnas högre halter
av föroreningar i punkter eller områden som inte undersökts eller att det
förekommer ämnen eller föroreningar som inte analyserats. I samband med grävoch schaktarbeten bör provtagning utföras för att säkerställa att platsspecifika
riktvärden underskrids.
Massor som transporteras från fastigheten ska omhändertas av godkänd
mottagare och uppfylla de krav som mottagaren ställer.
Klassificering av överskottsmassor vid eventuellt markarbete bör ske genom
provtagning för att säkerställa att massorna hanteras på ett miljömässigt sätt. Om
massorna ska återanvändas utanför fastigheten ska det ske i samråd med tillsynsmyndigheten.

11.8

Slutsats
Ramböll bedömer att fastigheten är lämplig för industriverksamhet liksom
handels- och kontorsverksamhet. Fastigheten är tilldelats klass 4 och inga
åtgärder anses behöva utföras inför planerad utökning av planen.
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Bilaga 1. Situationsplan med provtagningspunkter
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Fältprotokoll jord
Provtagningsdatum: 2017-08-25
Provtagningsförhållande: Ca 15˚C. Soligt och molnigt.
Provpunkt

Markyta

Bh1

Grus

Djup
(m u my)

Jordart*

Laboratorieanalys

0,0-0,9

FstgrSa

0,5-0,9

0,9-2,0

Le

Kommentar

Installation av grundvattenrör (2m varav 1m filter).
Fuktigt till blött material.

Bh2

Asfalt

0,0-1,0

FstgrSa

Bh3

Asfalt

0,0-0,6

FstgrSa

0,6-1,0

Le

1,0-2,0

Le

-

-

0,0-0,5

FgrsaLe

0,5-1,3

FsaLe

1,3-2,0

Le

Mycket krossade snäckskalsrester, blött material.

2,0-3,0

Le

Krossade snäckskal i övre delen.

Bh4

-

Bh5

Asfalt

0,6-1,0

Fuktigt material, små trärester.

0,5-1,0
1,0-1,3

Fuktigt till blött material.
Provpunkt utgick på grund av flertalet osäkra
ledningsdragningar samt kulvert.
Installation av grundvattenrör (3m varav 1m filter).
Svart, lukt (0,5-1,0m).

0,0-1,0

FgrSa

1,0-1,6

Stopp på 1,6m.

0,0-1,0

FgrSa

0,5-1,0

Installation av grundvattenrör (3m varav 1m filter).

1,0-3,0

Le

Asfalt

0,0-2,0

Bh7

Asfalt

0,0-0,5

FstgrSa

0,5-1,0

F(st)grSa

1,0-1,6
Asfalt

Stopp på 1,0 meter.

Lite material på borr, stora stenar (mindre bergkross)
i fyllnadsmassorna försvårade borrning, stopp på 2
meter utan grundvatten, försök i ytterligare punkter
runt om utan att komma djupare.

Bh6

Bh8

0,0-0,5

FstgrSa

Blött på 2,0-3,0m.

*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)

Bilaga 3
Översiktlig miljöteknisk undersökning
MIFO 2 Sliparen 4 Prästängen
1320028946

Fältprotokoll grundvatten
Provpunkt

Inmätning
Överkant rör
Markytan
(+höjd)
(+höjd)

Datum

Installation av rör
Rök
Rör avsågat
(m ö my)
(m)

Filterdjup
(m u rök)

Datum

Renspumpning
Gv-nivå före (m Gv-nivå före Gv-nivå före (m
u rök)
(+höjd)
u my)

Antal
liter

Bh1

8,427

8,433

170825

-0,06

-

1,0-2,0

170825

1,48

6,95

1,54

1

Bh5

8,347

8,353

170825

-0,06

-

2,0-3,0

170825

0,96

7,39

1,02

7

Bh8

8,585

8,595

170825

-0,10

2,0-3,0

170825

1,23

7,36

1,33

3

Datum

Gv-nivå
(m u rök)

Bh1

20170904

0,78

Bh5

20170904

1,22

Bh8

20170904

1,36

Provpunkt

Provpunkt

Omsättning
Gv-nivå
(+höjd)

Antal liter

Datum

7,57

0,84

2

20170905

1,22

7,13

1,28

7,21

1,28

7

20170905

1,25

7,18

1,31

7,23

1,46

3

20170905

1,36

7,23

1,46

Gv-nivå före
(m u my)

Kommentar

Bh1

Höjd: 8,433m.

Koordinater: Y: 103880.791 X: 6535895.865

Bh5

Höjd: 8,353m.

Koordinater: Y: 103996.190 X: 6535901.814

Bh8

Höjd: 8,595m.

Koordinater: Y: 103967.221 X: 6535955.463

Ramböll Sverige

Provtagning
Gv-nivå Gv-nivå (+höjd)
(m u rök)

Gv-nivå
före
(m u my)
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Bilaga 4
Översiktlig miljöteknisk undersökning
MIFO 2 Sliparen 4 Prästängen
1320028946

PARAMETER

ENHET
PARAMETERTYP

JÄMFÖRVÄRDEN

PROVER

KM*1

Bh1
0,5-0,9

MKM*1

Torrsubstans

Övrigt

%

Arsenik (As)

Metall

mg/kg TS

10

25

Bh2
0,0-0,5

Bh3
0,6-1,0

Bh5
0,5-1,0

Bh5
1,0-1,3

Bh6
0,0-1,0

Bh7
1,0-1,6

Bh8
0,5-1,0

89,9

97

78

67,5

72,3

93,7

96,7

96,4

<0,5

<0,5

3,27

4,47

3,41

<0,5

<0,5

<0,5

Barium (Ba)

Metall

mg/kg TS

200

300

14,5

21,4

129

54,1

49

26,6

15

10,7

Kadmium (Cd)

Metall

mg/kg TS

0,8

12

<0,1

<0,1

<0,1

0,661

0,319

<0,1

<0,1

<0,1

Kobolt (Co)

Metall

mg/kg TS

15

35

6,03

2,87

10,4

5,15

5,29

3,43

2,85

1,83

Krom (Cr)

Metall

mg/kg TS

80

150

4,04

14,5

23,8

21,3

21,6

7,82

22,1

3,63

Koppar (Cu)

Metall

mg/kg TS

80

200

7,54

15,2

19,8

26,6

23,7

10,1

9,68

8,38

Kvicksilver (Hg)

Metall

mg/kg TS

0,25

2,5

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

Nickel (Ni)

Metall

mg/kg TS

40

120

3,02

4,27

24,9

17,5

15,4

4,24

4,41

2,76

Bly (Pb)

Metall

mg/kg TS

50

400

3,62

3,56

12,2

27,2

15,5

3,45

11,2

3,4

Vanadin (V)

Metall

mg/kg TS

100

200

8,17

13,6

33

29,6

25,9

16,7

11,2

6,96

Zink (Zn)

Metall

mg/kg TS

250

500

29,9

44,2

62,6

44,3

48,2

44,2

49,1

12,5

Torrsubstans

Övrigt

%

89,5

96,6

79,8

67,2

75,1

95

96,4

95,8

Alifater >C5-C8

mg/kg TS
Organiskt, alifater

25

150

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

Alifater >C8-C10

mg/kg TS
Organiskt, alifater

25

120

<10

<20

<10

<10

<10

<20

<10

<10

Alifater >C10-C12

mg/kg TS
Organiskt, alifater

100

500

<20

<40

<20

<20

<20

<40

<20

<20

Alifater >C12-C16

mg/kg TS
Organiskt, alifater

100

500

<20

<40

<20

<20

<20

<40

<20

<20

Alifater >C5-C16

mg/kg TS
Organiskt, alifater

100

500

<30

<55

<30

<30

<30

<30

<30

<30

Alifater >C16-C35

mg/kg TS
Organiskt, alifater

100

1000

<20

<40

<20

91

49

93

<20

<20

Aromater >C8-C10

mg/kg TS
Organiskt, Aromater

10

50

<1

<2,0

<1

<1

<1

<2,0

<1

<1

Aromater >C10-C16

Organiskt,

mg/kg TS
Aromater

3

15

<1

<2,0

<1

<1

<1

<2,0

<1

<1

Aromater >C16-C35

mg/kg TS
Organiskt, Aromater

10

30

<1

<2,0

<1

<1

<1

<2,0

<1

<1

PAH, summa canc.

mg/kg TS
Organiskt, PAH

<0,3

<0,60

<0,3

<0,3

<0,3

<0,60

<0,3

<0,3

PAH, summa övriga

mg/kg TS
Organiskt, PAH

<0,5

<1,0

<0,5

<0,5

<0,5

<1,0

<0,5

<0,5

PAH, summa 16

mg/kg TS
Organiskt, PAH

<1,5

<3,0

<1,5

<1,5

<1,5

<3,0

<1,5

<1,5

Summa PAH L

mg/kg TS
Organiskt, PAH

3

15

<0,15

<0,30

<0,15

<0,15

<0,15

<0,30

<0,15

<0,15

Summa PAH M

mg/kg TS
Organiskt, PAH

3,5

20

<0,25

<0,50

<0,25

<0,25

<0,25

<0,50

<0,25

<0,25

Summa PAH H

mg/kg TS
Organiskt, PAH

1

10

<0,3

<0,60

<0,3

<0,3

<0,3

<0,60

<0,3

<0,3

Naftalen

mg/kg TS
Organiskt, PAH

<0,1

<0,20

<0,1

<0,1

<0,1

<0,20

<0,1

<0,1

Acenaftylen

mg/kg TS
Organiskt, PAH

<0,1

<0,20

<0,1

<0,1

<0,1

<0,20

<0,1

<0,1

Acenaften

mg/kg TS
Organiskt, PAH

<0,1

<0,20

<0,1

<0,1

<0,1

<0,20

<0,1

<0,1

Fluoren

mg/kg TS
Organiskt, PAH

<0,1

<0,20

<0,1

<0,1

<0,1

<0,20

<0,1

<0,1

Fenantren

mg/kg TS
Organiskt, PAH

<0,1

<0,20

<0,1

<0,1

<0,1

<0,20

<0,1

<0,1

Antracen

mg/kg TS
Organiskt, PAH

<0,1

<0,20

<0,1

<0,1

<0,1

<0,20

<0,1

<0,1

Fluoranten

mg/kg TS
Organiskt, PAH

<0,1

<0,20

<0,1

<0,1

<0,1

<0,20

<0,1

<0,1

Pyren

mg/kg TS
Organiskt, PAH

<0,1

<0,20

<0,1

<0,1

<0,1

<0,20

<0,1

<0,1

Bens(a)antracen

mg/kg TS
Organiskt, PAH

<0,08

<0,16

<0,08

<0,08

<0,08

<0,16

<0,08

<0,08

Krysen

mg/kg TS
Organiskt, PAH

<0,08

<0,16

<0,08

<0,08

<0,08

<0,16

<0,08

<0,08

Benso(b)fluoranten

mg/kg TS
Organiskt, PAH

<0,08

<0,16

<0,08

<0,08

<0,08

<0,16

<0,08

<0,08

Benzo(k)fluoranten

mg/kg TS
Organiskt, PAH

<0,08

<0,16

<0,08

<0,08

<0,08

<0,16

<0,08

<0,08

Benzo(a)pyren

mg/kg TS
Organiskt, PAH

<0,08

<0,16

<0,08

<0,08

<0,08

<0,16

<0,08

<0,08

Dibens(a.h)antracen

mg/kg TS
Organiskt, PAH

<0,08

<0,16

<0,08

<0,08

<0,08

<0,16

<0,08

<0,08

Benso(g.h.i)perylen

mg/kg TS
Organiskt, PAH

<0,1

<0,20

<0,1

<0,1

<0,1

<0,20

<0,1

<0,1

Indeno(1.2.3.cd)pyren

mg/kg TS
Organiskt, PAH

<0,08

<0,16

<0,08

<0,08

<0,08

<0,16

<0,08

<0,08

bensen

mg/kg TS
Organiskt, övrigt

0,012

0,04

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

toluen

mg/kg TS
Organiskt, övrigt

10

40

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

etylbensen

mg/kg TS
Organiskt, övrigt

10

50

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

m,pxylen

mg/kg TS
Organiskt, övrigt

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

oxylen

mg/kg TS
Organiskt, övrigt

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

xylener, summa

mg/kg TS
Organiskt, övrigt

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

Summa TEX

mg/kg TS
Organiskt, BTEX

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

metylpyrener/metylfluorantener

mg/kg TS

<1

<2,0

<1

<1

<1

<2,0

<1

<1

metylkrysener/metylbens(a)antracener

mg/kg TS

<1

<2,0

<1

<1

<1

<2,0

<1

<1

Teckenförklaring

10

KM

50

MKM
2

3

0,9

1

2

3

4

2

3

<1

<1,1

<2,1

<3,1

<4,1

< minsta jämförvärdet

<4

<4,1

3,9

4

och utan jämförvärden

<1

1

>RG*0
<RG med jämförvärden

Kommentarer
*0

RG, Rapporteringsgräns. Analysresultat under denna anses för osäkra för att rapportera ut. Istället rapporteras "<" + värdet på RG

*1
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Bilaga 5a
Översiktlig miljöteknisk undersökning
MIFO 2 Sliparen 4 Prästängen
1320028946

Analysresultat - Grundvatten metaller
Provbeteckning
Provtagningsdatum

Bh1_gv
2017-09-05

Bh5_gv
2017-09-05

2,02
33,1
0,111
2,69
1,08
19,3

2,1
8
<0.50
<0.50
<5.0
3,4
<0.010
1,7
<1.0
<2.0
2,6
<1.0
<5.0

Bedömningsgrunder för grundvatten1
Parameter
Arsenik
Barium
Kadmium
Kobolt
Krom
Koppar
Kvicksilver
Nickel
Bly
Zink
Molybden
Tenn
Vanadin

Klass 1

Klass 2

<1
-<0,12
-<0,5
<20
<0,005
<0,5
<0,5
<5
----

1-2
-0,1-0,5
-0,5-5
20-200
0,005-0,01
0,5-2
0,5-1
5-10
----

Klass 3

Klass 4

2-5
5-10
--0,5-1
1-5
--5-10
10-50
200-1000 1000-2000
0,01-0,05
0,05-1
2-10
10-20
1-2
2-10
10-100
100-1000
-------

Klass 5
≥10
-≥5
-≥50
≥2000
≥1
≥20
≥10
≥1000
----

Parametrar inom de olika klasserna markeras med respektive färg.
Samtliga prov är filtrerade
-- = Riktvärde ej tillgängligt.
1

Sveriges Geologiska Undersöknings bedömningsgrunder för grundvatten (SGU, 2013).

Enhet
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

7,9
8,45
26,7
6,36
5,99

Bilaga 5b
Översiktlig miöjöteknsik undersökning
MIFO 2 Sliparen 4 Prästängen
1320028946

Analysresultat - Grundvatten organiska ämnen
SGU bedömningsgrunder C
SPI
Dricksvatten
Provtagningsdatum
Utspädningsfaktor

A

SPI
YtvattenA

SPI
Ångor i
byggnadA

1

1/100

1/5000

100
100
100

150
300
3000

100
25

100

3000

70
10

500
120

800
10000

2

5

25000

Holländska
intervention valueB

Klass 3

Klass 4

Klass 5

Bh1_gv

Bh5_gv

Bh8_gv

<10
<10
<10
<10
<20
<10

<10
<10.0
<10
<10
<20
<10

<10
<10
<10
<10
<20
<10

<0.30
<0.775
<1.0
<1.0
<1.0

<0.30
<0.775
<1.0
<1.0
<1.0

<0.30
<0.775
<1.0
<1.0
<1.0

<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010

<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010

<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010

<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.080
<0.035
<0.045
<0.015
<0.025
<0.040

<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.080
<0.035
<0.045
<0.015
<0.025
<0.040

<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.080
<0.035
<0.045
<0.015
<0.025
<0.040

<0.20
<0.20
<0.20
<0.20
<0.20
<0.20

<0.20
<0.50
<0.10
<0.20
<0.10
<0.15

<0.20
<0.30
<0.20
<0.20
<0.20
<0.20

Alifatiska kolväten
alifater
alifater
alifater
alifater
alifater
alifater

>C5-C8
>C8-C10
>C10-C12
>C12-C16
>C5-C16
>C16-C35

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

Aromatiska kolväten
aromater >C8-C10
aromater >C10-C16
metylpyrener/metylfluorantener
metylkrysener/metylbens(a)antracener
aromater >C16-C35

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

PAH
naftalen
acenaftylen
acenaften
fluoren
fenantren
antracen
fluoranten
pyren
bens(a)antracen
krysen

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

bens(b)fluoranten
bens(k)fluoranten
bens(a)pyren
dibenso(ah)antracen
benso(ghi)perylen
indeno(123cd)pyren
PAH, summa 16
PAH, summa cancerogena
PAH, summa övriga
PAH, summa L
PAH, summa M
PAH, summa H

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

BTEX
bensen
toluen
etylbensen
m,p-xylen
o-xylen
xylener, summa

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

MTBE

µg/l

Klorbensener
dekantering
monoklorbensen
1,2-diklorbensen
1,3-diklorbensen
1,4-diklorbensen
1,2,3-triklorbensen
1,2,4-triklorbensen
1,3,5-triklorbensen
1,2,3,4-tetraklorbensen
1235/1245-tetraklorbensen
pentaklorbensen
hexaklorbensen
summa klorbensener

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

180

Klorerade kolväten
diklormetan

µg/l

1000

1,1-dikloretan
1,2-dikloretan
trans-1,2-dikloreten
cis-1,2-dikloreten
1,2-diklorpropan
triklormetan
tetraklormetan (koltetraklorid)
1,1,1-trikloretan
1,1,2-trikloretan
trikloreten
tetrakloreten
vinylklorid
1,1-dikloreten
styren (vinylbensen)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

900
400

Klorfenoler
filtrering
hexakloretan
2-monoklorfenol
3-monoklorfenol
4-monoklorfenol
monoklorfenol summa
2,3-diklorfenol
2,4+2,5-diklorfenol
2,6-diklorfenol
3,4-diklorfenol
3,5-diklorfenol
diklorfenol summa
2,3,4-triklorfenol
2,3,5-triklorfenol
2,3,6-triklorfenol
2,4,5-triklorfenol
2,4,6-triklorfenol
3,4,5-triklorfenol
triklorfenoler summa
2,3,4,5-tetraklorfenol
2,3,4,6-tetraklorfenol
2,3,5,6-tetraklorfenol
tetraklorfenoler summa
pentaklorfenol

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

PCB
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB, summa 7

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

Pesticider
o,p'-DDT
p,p'-DDT
DDT summa
o,p'-DDD
p,p'-DDD
DDD summa
o,p'-DDE
p,p'-DDE
DDE summa
aldrin
dieldrin
endrin
isodrin
telodrin
alfa-HCH
beta-HCH
gamma-HCH (lindan)
heptaklor
cis-heptaklorepoxid
trans-heptaklorepoxid
heptaklorepoxid summa
alfa-endosulfan

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

70

5
5
1
0,5
0,2
0,05
0,05

0,001-0.002

0,002-0,01

> 0,01

0,1-0,2

0,2-1

≥1

0,05
0,05

10
2
0,05

120
5
0,5

2000
10
300

30
1000
150
70

<0.20
ja
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.20
<0.010
<0.020
<0.010
<0.0050
<0.42

1
0,5

0,1-0,5

0,5-3

80
400
10
300
130
500
40
5
10
300

≥ 0,3

ja
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.20
<0.010
<0.020
<0.010
<0.0050

<2.0

<2.0

<0.10
<0.50
<0.10
<0.10
<1.0
<0.30
<0.10
<0.10
<0.20
<0.10
<0.20
<1.0
<0.10
<0.20

<0.10
<1.00
<0.10
<0.10
<1.0
<0.30
<0.10
<0.10
<0.20
<0.10
<0.20
<1.00
<0.10

ja
<0.010
<0.100
<0.100
<0.100

100

<0.10
<0.20
<0.10
<0.10
<0.10

30

<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10

10

<0.10
<0.10
<0.10

10
3

<0.10
<0.00110
<0.00110
<0.000750
<0.00110
<0.00120
<0.00110
<0.000950
<0.0037

0,01

<0.010
<0.010

0,01

<0.010
<0.010

0,01

<0.010
<0.010

0,01

<0.0050
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010

0,3
3
5

<0.010

A - SPI rekommendation, Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar.
Tabell 5:10 Förslag på riktvärden för grundvatten avseende Dricksvatten och miljörisk för Ytvatten.
B - Dutch Ministry of Infrastructure and the Environment. Annex 1 of the 2009 Soil Remediation Circular:
"Target Values, Soil Remediation Intervention Values and Indicative Levels for Serious Contamination".
Intervention value (aktionsnivå), indikerar en föroreningsnivå vid vilken markens funktioner för människor
samt växt- och djurliv är allvarligt försvagad eller hotad. Värdena har beräknats utifrån aktionsnivåer i jord/sediment.
C - Sveriges Geologiska Undersöknings bedömningsgrunder för grundvatten (SGU, 2013).
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Bilaga 6. Analysrapport jord ALS

T1723727

Rapport
Sida 1 (18)

585EFOBC9J

Ankomstdatum 2017-09-06
Utfärdad
2017-09-13

Ramböll Sverige AB
Camilla Jernberg
Vädursgatan 6
412 50 Göteborg
Sweden

Projekt
Bestnr

Sliparen 4
1320028946

Analys av fast prov
Er beteckning
Provtagare
Provtagningsdatum
Labnummer
Parameter
TS_105°C
As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
V
Zn

Bh1
0,5-0,9
CJ
2017-08-25
O10918619
Resultat
89.9
<0.5
14.5
<0.1
6.03
4.04
7.54
<0.2
3.02
3.62
8.17
29.9

TS_105°C
alifater >C5-C8
alifater >C8-C10
alifater >C10-C12
alifater >C12-C16
alifater >C5-C16
alifater >C16-C35
aromater >C8-C10
aromater >C10-C16
metylpyrener/metylfluorantener*
metylkrysener/metylbens(a)antracener*
aromater >C16-C35
bensen
toluen
etylbensen
m,p-xylen
o-xylen
xylener, summa*
TEX, summa*
naftalen
acenaftylen
acenaften
fluoren
fenantren
antracen
fluoranten
pyren

Osäkerhet (±)
2
3.4
1.47
0.80
1.61
0.80
0.74
1.74
5.6

89.5
<10
<10
<20
<20
<30
<20
<1
<1
<1
<1
<1
<0.01
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Sign
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR

%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

O
J
J
J
J
1
J
J
J
N
N
J
J
J
J
J
J
N
N
J
J
J
J
J
J
J
J

MAEL
SYKU
ATJA
ATJA
ATJA
MASU
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
SYKU
SYKU
SYKU
SYKU
SYKU
SYKU
SYKU
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
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Sida 2 (18)

Er beteckning
Provtagare
Provtagningsdatum

585EFOBC9J

Bh1
0,5-0,9
CJ
2017-08-25

Labnummer
O10918619
Parameter
bens(a)antracen
krysen
bens(b)fluoranten
bens(k)fluoranten
bens(a)pyren
dibens(ah)antracen
benso(ghi)perylen
indeno(123cd)pyren
PAH, summa 16
PAH, summa cancerogena*
PAH, summa övriga*
PAH, summa L*
PAH, summa M*
PAH, summa H*

Resultat
<0.08
<0.08
<0.08
<0.08
<0.08
<0.08
<0.1
<0.08
<1.5
<0.3
<0.5
<0.15
<0.25
<0.3

Osäkerhet (±)

Enhet
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
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Metod
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Utf
J
J
J
J
J
J
J
J
D
N
N
N
N
N

Sign
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
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Sida 3 (18)

Er beteckning
Provtagare
Provtagningsdatum
Labnummer
Parameter
TS_105°C
As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
V
Zn

585EFOBC9J

Bh2
0,0-0,5
CJ
2017-08-25
O10918620
Resultat
97.0
<0.5
21.4
<0.1
2.87
14.5
15.2
<0.2
4.27
3.56
13.6
44.2

Osäkerhet (±)
2
4.9
0.70
2.9
3.2
1.13
0.73
2.9
8.3

TS_105°C
96.6
alifater >C5-C8
<10
alifater >C8-C10
<20
alifater >C10-C12
<40
alifater >C12-C16
<40
alifater >C5-C16
<55
alifater >C16-C35
<40
aromater >C8-C10
<2.0
aromater >C10-C16
<2.0
metylpyrener/metylfluorantener*
<2.0
metylkrysener/metylbens(a)antracener*
<2.0
aromater >C16-C35
<2.0
bensen
<0.01
toluen
<0.05
etylbensen
<0.05
m,p-xylen
<0.05
o-xylen
<0.05
xylener, summa*
<0.05
TEX, summa*
<0.1
naftalen
<0.20
acenaftylen
<0.20
acenaften
<0.20
fluoren
<0.20
fenantren
<0.20
antracen
<0.20
fluoranten
<0.20
pyren
<0.20
bens(a)antracen
<0.16
krysen
<0.16
bens(b)fluoranten
<0.16
bens(k)fluoranten
<0.16
bens(a)pyren
<0.16
dibens(ah)antracen
<0.16
benso(ghi)perylen
<0.20
indeno(123cd)pyren
<0.16
PAH, summa 16
<3.0
PAH, summa cancerogena*
<0.60
PAH, summa övriga*
<1.0
PAH, summa L*
<0.30
PAH, summa M*
<0.50
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Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Sign
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR

%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

O
J
J
J
J
1
J
J
J
N
N
J
J
J
J
J
J
N
N
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
D
N
N
N
N

MAEL
SYKU
ATJA
ATJA
ATJA
MASU
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
SYKU
SYKU
SYKU
SYKU
SYKU
SYKU
SYKU
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
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Sida 4 (18)

Er beteckning
Provtagare
Provtagningsdatum
Labnummer
Parameter
PAH, summa H*

585EFOBC9J

Bh2
0,0-0,5
CJ
2017-08-25
O10918620
Resultat
<0.60

Osäkerhet (±)

Enhet
mg/kg TS
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Metod
3

Utf
N

Sign
ATJA

T1723727
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Sida 5 (18)

Er beteckning
Provtagare
Provtagningsdatum
Labnummer
Parameter
TS_105°C
As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
V
Zn

585EFOBC9J

Bh3
0,6-1,0
CJ
2017-08-25
O10918621
Resultat
78.0
3.27
129
<0.1
10.4
23.8
19.8
<0.2
24.9
12.2
33.0
62.6

Osäkerhet (±)
2
0.91
30
2.5
4.7
4.2
6.6
2.5
7.0
11.8

TS_105°C
79.8
alifater >C5-C8
<10
alifater >C8-C10
<10
alifater >C10-C12
<20
alifater >C12-C16
<20
alifater >C5-C16
<30
alifater >C16-C35
<20
aromater >C8-C10
<1
aromater >C10-C16
<1
metylpyrener/metylfluorantener*
<1
metylkrysener/metylbens(a)antracener*
<1
aromater >C16-C35
<1
bensen
<0.01
toluen
<0.05
etylbensen
<0.05
m,p-xylen
<0.05
o-xylen
<0.05
xylener, summa*
<0.05
TEX, summa*
<0.1
naftalen
<0.1
acenaftylen
<0.1
acenaften
<0.1
fluoren
<0.1
fenantren
<0.1
antracen
<0.1
fluoranten
<0.1
pyren
<0.1
bens(a)antracen
<0.08
krysen
<0.08
bens(b)fluoranten
<0.08
bens(k)fluoranten
<0.08
bens(a)pyren
<0.08
dibens(ah)antracen
<0.08
benso(ghi)perylen
<0.1
indeno(123cd)pyren
<0.08
PAH, summa 16
<1.5
PAH, summa cancerogena*
<0.3
PAH, summa övriga*
<0.5
PAH, summa L*
<0.15
PAH, summa M*
<0.25
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Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Sign
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR

%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

O
J
J
J
J
1
J
J
J
N
N
J
J
J
J
J
J
N
N
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
D
N
N
N
N

MAEL
SYKU
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
SYKU
SYKU
SYKU
SYKU
SYKU
SYKU
SYKU
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA

Dokumentet är godkänt och digitalt
signerat av

T1723727

Rapport
Sida 6 (18)

Er beteckning
Provtagare
Provtagningsdatum
Labnummer
Parameter
PAH, summa H*

585EFOBC9J

Bh3
0,6-1,0
CJ
2017-08-25
O10918621
Resultat
<0.3

Osäkerhet (±)

Enhet
mg/kg TS
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Metod
3

Utf
N

Sign
ATJA

T1723727
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Sida 7 (18)

Er beteckning
Provtagare
Provtagningsdatum
Labnummer
Parameter
TS_105°C
As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
V
Zn

585EFOBC9J

Bh5
0,5-1,0
CJ
2017-08-25
O10918622
Resultat
67.5
4.47
54.1
0.661
5.15
21.3
26.6
<0.2
17.5
27.2
29.6
44.3

Osäkerhet (±)
2
1.25
12.4
0.158
1.27
4.2
5.6
4.6
5.6
6.3
8.3

TS_105°C
67.2
alifater >C5-C8
<10
alifater >C8-C10
<10
alifater >C10-C12
<20
alifater >C12-C16
<20
alifater >C5-C16
<30
alifater >C16-C35
91
aromater >C8-C10
<1
aromater >C10-C16
<1
metylpyrener/metylfluorantener*
<1
metylkrysener/metylbens(a)antracener*
<1
aromater >C16-C35
<1
bensen
<0.01
toluen
<0.05
etylbensen
<0.05
m,p-xylen
<0.05
o-xylen
<0.05
xylener, summa*
<0.05
TEX, summa*
<0.1
naftalen
<0.1
acenaftylen
<0.1
acenaften
<0.1
fluoren
<0.1
fenantren
<0.1
antracen
<0.1
fluoranten
<0.1
pyren
<0.1
bens(a)antracen
<0.08
krysen
<0.08
bens(b)fluoranten
<0.08
bens(k)fluoranten
<0.08
bens(a)pyren
<0.08
dibens(ah)antracen
<0.08
benso(ghi)perylen
<0.1
indeno(123cd)pyren
<0.08
PAH, summa 16
<1.5
PAH, summa cancerogena*
<0.3
PAH, summa övriga*
<0.5
PAH, summa L*
<0.15
PAH, summa M*
<0.25
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Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Sign
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR

%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

O
J
J
J
J
1
J
J
J
N
N
J
J
J
J
J
J
N
N
J
J
J
J
J
J
J
J
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Er beteckning
Provtagare
Provtagningsdatum
Labnummer
Parameter
PAH, summa H*

585EFOBC9J

Bh5
0,5-1,0
CJ
2017-08-25
O10918622
Resultat
<0.3

Osäkerhet (±)

Enhet
mg/kg TS
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Er beteckning
Provtagare
Provtagningsdatum
Labnummer
Parameter
TS_105°C
As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
V
Zn

585EFOBC9J

Bh5
1,0-1,3
CJ
2017-08-25
O10918623
Resultat
72.3
3.41
49.0
0.319
5.29
21.6
23.7
<0.2
15.4
15.5
25.9
48.2

Osäkerhet (±)
2
0.94
11.2
0.075
1.28
4.3
5.0
4.1
3.3
5.5
9.1

TS_105°C
75.1
alifater >C5-C8
<10
alifater >C8-C10
<10
alifater >C10-C12
<20
alifater >C12-C16
<20
alifater >C5-C16
<30
alifater >C16-C35
49
aromater >C8-C10
<1
aromater >C10-C16
<1
metylpyrener/metylfluorantener*
<1
metylkrysener/metylbens(a)antracener*
<1
aromater >C16-C35
<1
bensen
<0.01
toluen
<0.05
etylbensen
<0.05
m,p-xylen
<0.05
o-xylen
<0.05
xylener, summa*
<0.05
TEX, summa*
<0.1
naftalen
<0.1
acenaftylen
<0.1
acenaften
<0.1
fluoren
<0.1
fenantren
<0.1
antracen
<0.1
fluoranten
<0.1
pyren
<0.1
bens(a)antracen
<0.08
krysen
<0.08
bens(b)fluoranten
<0.08
bens(k)fluoranten
<0.08
bens(a)pyren
<0.08
dibens(ah)antracen
<0.08
benso(ghi)perylen
<0.1
indeno(123cd)pyren
<0.08
PAH, summa 16
<1.5
PAH, summa cancerogena*
<0.3
PAH, summa övriga*
<0.5
PAH, summa L*
<0.15
PAH, summa M*
<0.25
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%
mg/kg TS
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mg/kg TS
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mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Sign
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR

%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
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mg/kg TS
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mg/kg TS
mg/kg TS
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mg/kg TS
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Er beteckning
Provtagare
Provtagningsdatum
Labnummer
Parameter
PAH, summa H*

585EFOBC9J

Bh5
1,0-1,3
CJ
2017-08-25
O10918623
Resultat
<0.3

Osäkerhet (±)

Enhet
mg/kg TS
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Er beteckning
Provtagare
Provtagningsdatum
Labnummer
Parameter
TS_105°C
As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
V
Zn

585EFOBC9J

Bh6
0,0-1,0
CJ
2017-08-25
O10918624
Resultat
93.7
<0.5
26.6
<0.1
3.43
7.82
10.1
<0.2
4.24
3.45
16.7
44.2

Osäkerhet (±)
2
6.1
0.83
1.55
2.2
1.12
0.72
3.6
8.4

TS_105°C
95.0
alifater >C5-C8
<10
alifater >C8-C10
<20
alifater >C10-C12
<40
alifater >C12-C16
<40
alifater >C5-C16
<30
alifater >C16-C35
93
aromater >C8-C10
<2.0
aromater >C10-C16
<2.0
metylpyrener/metylfluorantener*
<2.0
metylkrysener/metylbens(a)antracener*
<2.0
aromater >C16-C35
<2.0
bensen
<0.01
toluen
<0.05
etylbensen
<0.05
m,p-xylen
<0.05
o-xylen
<0.05
xylener, summa*
<0.05
TEX, summa*
<0.1
naftalen
<0.20
acenaftylen
<0.20
acenaften
<0.20
fluoren
<0.20
fenantren
<0.20
antracen
<0.20
fluoranten
<0.20
pyren
<0.20
bens(a)antracen
<0.16
krysen
<0.16
bens(b)fluoranten
<0.16
bens(k)fluoranten
<0.16
bens(a)pyren
<0.16
dibens(ah)antracen
<0.16
benso(ghi)perylen
<0.20
indeno(123cd)pyren
<0.16
PAH, summa 16
<3.0
PAH, summa cancerogena*
<0.60
PAH, summa övriga*
<1.0
PAH, summa L*
<0.30
PAH, summa M*
<0.50
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1
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V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
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Er beteckning
Provtagare
Provtagningsdatum
Labnummer
Parameter
PAH, summa H*

585EFOBC9J

Bh6
0,0-1,0
CJ
2017-08-25
O10918624
Resultat
<0.60

Osäkerhet (±)

Enhet
mg/kg TS
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Er beteckning
Provtagare
Provtagningsdatum
Labnummer
Parameter
TS_105°C
As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
V
Zn

585EFOBC9J

Bh7
1,0-1,6
CJ
2017-08-25
O10918625
Resultat
96.7
<0.5
15.0
<0.1
2.85
22.1
9.68
<0.2
4.41
11.2
11.2
49.1

Osäkerhet (±)
2
3.4
0.74
4.3
2.03
1.17
2.3
2.4
9.4

TS_105°C
96.4
alifater >C5-C8
<10
alifater >C8-C10
<10
alifater >C10-C12
<20
alifater >C12-C16
<20
alifater >C5-C16
<30
alifater >C16-C35
<20
aromater >C8-C10
<1
aromater >C10-C16
<1
metylpyrener/metylfluorantener*
<1
metylkrysener/metylbens(a)antracener*
<1
aromater >C16-C35
<1
bensen
<0.01
toluen
<0.05
etylbensen
<0.05
m,p-xylen
<0.05
o-xylen
<0.05
xylener, summa*
<0.05
TEX, summa*
<0.1
naftalen
<0.1
acenaftylen
<0.1
acenaften
<0.1
fluoren
<0.1
fenantren
<0.1
antracen
<0.1
fluoranten
<0.1
pyren
<0.1
bens(a)antracen
<0.08
krysen
<0.08
bens(b)fluoranten
<0.08
bens(k)fluoranten
<0.08
bens(a)pyren
<0.08
dibens(ah)antracen
<0.08
benso(ghi)perylen
<0.1
indeno(123cd)pyren
<0.08
PAH, summa 16
<1.5
PAH, summa cancerogena*
<0.3
PAH, summa övriga*
<0.5
PAH, summa L*
<0.15
PAH, summa M*
<0.25
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V
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H
H
H
H
H
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H
H
H
H
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mg/kg TS
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Er beteckning
Provtagare
Provtagningsdatum
Labnummer
Parameter
PAH, summa H*

585EFOBC9J

Bh7
1,0-1,6
CJ
2017-08-25
O10918625
Resultat
<0.3

Osäkerhet (±)

Enhet
mg/kg TS

__________________________________________________________________
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

Metod
3

Utf
N

Sign
ATJA

T1723727

Rapport
Sida 15 (18)

Er beteckning
Provtagare
Provtagningsdatum
Labnummer
Parameter
TS_105°C
As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
V
Zn

585EFOBC9J

Bh8
0,5-1,0
CJ
2017-08-25
O10918626
Resultat
96.4
<0.5
10.7
<0.1
1.83
3.63
8.38
<0.2
2.76
3.40
6.96
12.5

Osäkerhet (±)
2
2.5
0.46
0.74
1.80
0.88
0.70
1.51
2.4

TS_105°C
95.8
alifater >C5-C8
<10
alifater >C8-C10
<10
alifater >C10-C12
<20
alifater >C12-C16
<20
alifater >C5-C16
<30
alifater >C16-C35
<20
aromater >C8-C10
<1
aromater >C10-C16
<1
metylpyrener/metylfluorantener*
<1
metylkrysener/metylbens(a)antracener*
<1
aromater >C16-C35
<1
bensen
<0.01
toluen
<0.05
etylbensen
<0.05
m,p-xylen
<0.05
o-xylen
<0.05
xylener, summa*
<0.05
TEX, summa*
<0.1
naftalen
<0.1
acenaftylen
<0.1
acenaften
<0.1
fluoren
<0.1
fenantren
<0.1
antracen
<0.1
fluoranten
<0.1
pyren
<0.1
bens(a)antracen
<0.08
krysen
<0.08
bens(b)fluoranten
<0.08
bens(k)fluoranten
<0.08
bens(a)pyren
<0.08
dibens(ah)antracen
<0.08
benso(ghi)perylen
<0.1
indeno(123cd)pyren
<0.08
PAH, summa 16
<1.5
PAH, summa cancerogena*
<0.3
PAH, summa övriga*
<0.5
PAH, summa L*
<0.15
PAH, summa M*
<0.25
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Er beteckning
Provtagare
Provtagningsdatum
Labnummer
Parameter
PAH, summa H*

585EFOBC9J

Bh8
0,5-1,0
CJ
2017-08-25
O10918626
Resultat
<0.3

Osäkerhet (±)

Enhet
mg/kg TS
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585EFOBC9J

* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys.

1

Metod
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

Bestämning av torrsubstans enligt SS 028113/1
Provet torkas vid 105°C.
Mätosäkerhet (k=2): ±6%
Rev 2013-05-15

3

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:
Aromatfraktioner:
Enskilda PAH:
Bensen
Toluen
Etylbensen
m+p-Xylen
o-Xylen

±29-44%
±27-28%
±24-27%
±31% vid 0,1 mg/kg
±23% vid 0,1 mg/kg
±24% vid 0,1 mg/kg
±25% vid 0,1 mg/kg
±25% vid 0,1 mg/kg

Summorna för metylpyrener/metylfluorantener, metylkrysener/metylbens(a)antracener och alifatfraktionen >C5-C16 är
inte ackrediterade.
Rev 2017-02-28

ATJA

Godkännare
Atif Javeed

MAEL

Matthew Ellis

MASU

Mats Sundelin

STGR

Sture Grägg
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585EFOBC9J

Godkännare
Sylwia Kurzeja

SYKU

1

D

Utf
För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).

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).

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
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).

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 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.

1

Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör).
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Bilaga 7. Analysrapport grundvatten ALS

T1723812

Rapport
Sida 1 (9)

58IM5518S2

Ankomstdatum 2017-09-06
Utfärdad
2017-09-13

Ramböll Sverige AB
Camilla Jernberg
Vädursgatan 6
412 50 Göteborg
Sweden

Projekt
Bestnr

Sliparen 4
1320028946

Analys av grundvatten
Er beteckning

Bh1_gv

Provtagare
Provtagningsdatum

CJ
2017-09-05

Labnummer
O10918842
Parameter
filtrering 0,45 µm; metaller*
As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Mo
Ni
Pb
Zn
V

Resultat
Nej
2.02
33.1
0.111
2.69
1.08
19.3
6.36
7.90
8.45
26.7
5.99

dekantering*
monoklorbensen
1,2-diklorbensen
1,3-diklorbensen
1,4-diklorbensen
1,2,3-triklorbensen
1,2,4-triklorbensen
1,3,5-triklorbensen
1,2,3,4-tetraklorbensen
1235/1245-tetraklorbensen
pentaklorbensen
hexaklorbensen
summa klorbensener*
diklormetan
1,1-dikloretan
1,2-dikloretan
trans-1,2-dikloreten
cis-1,2-dikloreten
1,2-diklorpropan
triklormetan
tetraklormetan (koltetraklorid)
1,1,1-trikloretan
1,1,2-trikloretan
trikloreten
tetrakloreten
vinylklorid
1,1-dikloreten

ja
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.20
<0.010
<0.020
<0.010
<0.0050
<0.42
<2.0
<0.10
<0.50
<0.10
<0.10
<1.0
<0.30
<0.10
<0.10
<0.20
<0.10
<0.20
<1.0
<0.10

Osäkerhet (±)

Enhet

0.41
6.1
0.018
0.47
0.21
3.4
1.16
1.56
1.54
5.3
1.12
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µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

Metod
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Utf
1
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Sign
VITA
VITA
VITA
VITA
VITA
VITA
VITA
VITA
VITA
VITA
VITA
VITA

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA

T1723812

Rapport
Sida 2 (9)
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Er beteckning

Bh1_gv

Provtagare
Provtagningsdatum

CJ
2017-09-05

Labnummer
Parameter

O10918842
Resultat

alifater >C5-C8
alifater >C8-C10
alifater >C10-C12
alifater >C12-C16
alifater >C5-C16*
alifater >C16-C35
aromater >C8-C10
aromater >C10-C16
metylpyrener/metylfluorantener
metylkrysener/metylbens(a)antracener
aromater >C16-C35
bensen
toluen
etylbensen
m,p-xylen
o-xylen
xylener, summa*
naftalen
acenaftylen
acenaften
fluoren
fenantren
antracen
fluoranten
pyren
bens(a)antracen
krysen
bens(b)fluoranten
bens(k)fluoranten
bens(a)pyren
dibenso(ah)antracen
benso(ghi)perylen
indeno(123cd)pyren
PAH, summa 16*
PAH, summa cancerogena*
PAH, summa övriga*
PAH, summa L*
PAH, summa M*
PAH, summa H*

Osäkerhet (±)

<10
<10
<10
<10
<20
<10
<0.30
<0.775
<1.0
<1.0
<1.0
<0.20
<0.20
<0.20
<0.20
<0.20
<0.20
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.080
<0.035
<0.045
<0.015
<0.025
<0.040
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Enhet

Metod

Utf

Sign

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
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Er beteckning

Bh5_gv

Provtagare
Provtagningsdatum

CJ
2017-09-05

Labnummer
Parameter
filtrering*
As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Mo
Ni
Pb
Sn
V
Zn

O10918843
Resultat
ja
2.1
8.0
<0.50
<0.50
<5.0
3.4
<0.010
2.6
1.7
<1.0
<1.0
<5.0
<2.0

Osäkerhet (±)

Enhet

0.2
0.8

0.3
0.3
0.2

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

Metod
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Utf
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Sign
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA

dekantering*
alifater >C5-C8
alifater >C8-C10
alifater >C10-C12
alifater >C12-C16
alifater >C5-C16*
alifater >C16-C35
aromater >C8-C10
aromater >C10-C16
metylpyrener/metylfluorantener
metylkrysener/metylbens(a)antracener
aromater >C16-C35

ja
<10
<10.0
<10
<10
<20
<10
<0.30
<0.775
<1.0
<1.0
<1.0

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA

naftalen
acenaftylen
acenaften
fluoren
fenantren
antracen
fluoranten
pyren
bens(a)antracen
krysen
bens(b)fluoranten
bens(k)fluoranten
bens(a)pyren
dibenso(ah)antracen
benso(ghi)perylen
indeno(123cd)pyren
PAH, summa 16*
PAH, summa cancerogena*
PAH, summa övriga*
PAH, summa L*
PAH, summa M*
PAH, summa H*

<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.080
<0.035
<0.045
<0.015
<0.025
<0.040

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA

µg/l

8

2

ULKA

diklormetan
<2.0
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Er beteckning

Bh5_gv

Provtagare
Provtagningsdatum

CJ
2017-09-05

Labnummer
O10918843
Parameter
1,1-dikloretan
1,2-dikloretan
1,2-diklorpropan
triklormetan
tetraklormetan (koltetraklorid)
1,1,1-trikloretan
1,1,2-trikloretan
hexakloretan
cis-1,2-dikloreten
trans-1,2-dikloreten
trikloreten
tetrakloreten
vinylklorid
1,1-dikloreten

Resultat
<0.10
<1.00
<1.0
<0.30
<0.10
<0.10
<0.20
<0.010
<0.10
<0.10
<0.10
<0.20
<1.00
<0.10

monoklorbensen
1,2-diklorbensen
1,3-diklorbensen
1,4-diklorbensen
1,2,3-triklorbensen
1,2,4-triklorbensen
1,3,5-triklorbensen
1,2,3,4-tetraklorbensen
1235/1245-tetraklorbensen
pentaklorbensen
hexaklorbensen
2-monoklorfenol
3-monoklorfenol
4-monoklorfenol
2,3-diklorfenol
2,4+2,5-diklorfenol
2,6-diklorfenol
3,4-diklorfenol
3,5-diklorfenol
2,3,4-triklorfenol
2,3,5-triklorfenol
2,3,6-triklorfenol
2,4,5-triklorfenol
2,4,6-triklorfenol
3,4,5-triklorfenol
2,3,4,5-tetraklorfenol
2,3,4,6-tetraklorfenol
2,3,5,6-tetraklorfenol
pentaklorfenol

Osäkerhet (±)

Enhet
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

Metod
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Utf
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Sign
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA

<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.20
<0.010
<0.020
<0.010
<0.0050

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA

<0.100
<0.100
<0.100
<0.10
<0.20
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

9
9
9
9
9
9
9

2
2
2
2
2
2
2

ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA

bensen
<0.20
toluen
<0.50
etylbensen
<0.10
m,p-xylen
<0.20
o-xylen
<0.10
xylener, summa*
<0.15
styren
<0.20
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Er beteckning

Bh5_gv

Provtagare
Provtagningsdatum

CJ
2017-09-05

Labnummer
Parameter
MTBE

O10918843
Resultat
<0.20

Enhet
µg/l

Metod
9

Utf
2

Sign
ULKA

<0.00110
<0.00110
<0.000750
<0.00110
<0.00120
<0.00110
<0.000950
<0.0037

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

9
9
9
9
9
9
9
9

2
2
2
2
2
2
2
2

ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA

o,p'-DDT
p,p'-DDT
o,p'-DDD
p,p'-DDD
o,p'-DDE
p,p'-DDE

<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

9
9
9
9
9
9

2
2
2
2
2
2

ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA

aldrin
dieldrin
endrin
isodrin
telodrin

<0.0050
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

9
9
9
9
9

2
2
2
2
2

ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA

alfa-HCH
beta-HCH
gamma-HCH (lindan)

<0.010
<0.010
<0.010

µg/l
µg/l
µg/l

9
9
9

2
2
2

ULKA
ULKA
ULKA

heptaklor
cis-heptaklorepoxid
trans-heptaklorepoxid
alfa-endosulfan

<0.010
<0.010
<0.010
<0.010

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

9
9
9
9

2
2
2
2

ULKA
ULKA
ULKA
ULKA

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB, summa 7*

Osäkerhet (±)
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Er beteckning

Bh8_gv

Provtagare
Provtagningsdatum

CJ
2017-09-05

Labnummer
O10918844
Parameter
alifater >C5-C8
alifater >C8-C10
alifater >C10-C12
alifater >C12-C16
alifater >C5-C16*
alifater >C16-C35
aromater >C8-C10
aromater >C10-C16
metylpyrener/metylfluorantener
metylkrysener/metylbens(a)antracener
aromater >C16-C35
bensen
toluen
etylbensen
m,p-xylen
o-xylen
xylener, summa*
naftalen
acenaftylen
acenaften
fluoren
fenantren
antracen
fluoranten
pyren
bens(a)antracen
krysen
bens(b)fluoranten
bens(k)fluoranten
bens(a)pyren
dibenso(ah)antracen
benso(ghi)perylen
indeno(123cd)pyren
PAH, summa 16*
PAH, summa cancerogena*
PAH, summa övriga*
PAH, summa L*
PAH, summa M*
PAH, summa H*

Resultat
<10
<10
<10
<10
<20
<10
<0.30
<0.775
<1.0
<1.0
<1.0
<0.20
<0.30
<0.20
<0.20
<0.20
<0.20
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.080
<0.035
<0.045
<0.015
<0.025
<0.040

Enhet
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
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Metod
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Utf
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Sign
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys.

1
2

Metod
Filtrering; 0,45 µm
Paket V-2 Bas.
Bestämning av metaller utan föregående uppslutning.
Provet har surgjorts med 1 ml salpetersyra (Suprapur) per 100 ml.
Detta gäller dock ej prov som varit surgjort vid ankomst till laboratoriet.
Analys med ICP-SFMS har skett enligt SS EN ISO 17294-1, 2 (mod) samt EPA-metod 200.8 (mod).
Analys med ICP-AES har skett enligt SS EN ISO 11885 (mod) samt EPA-metod 200.7 (mod).
Speciell information vid beställning av tilläggsmetaller:
Vid analys av W får provet ej surgöras.
Vid analys av S har provet först stabiliserats med H2O2.
Vid analys av Hg med AFS har analys skett enligt SS-EN ISO 17852:2008.
Rev 2014-01-21

3

Provberedning: dekantering.
Rev 2013-09-19

4

Paket OV-8.
Bestämning av mono-, di- & triklorbensener, enligt metod baserad på US EPA 624 & 8260.
Mätning utförs med GC-MS.
Bestämning av tetra-, penta- & hexaklorbensener, enligt metod baserad på CSN EN ISO 6468, US EPA 8081.
Mätning utförs med GC-ECD.
Rev 2013-01-21

5

Paket OV-6A.
Bestämning av klorerade kolväten inklusive vinylklorid, enligt metod baserad på US EPA 624, US EPA 8260, EN ISO
10301, MADEP 2004, rev.1.1.
Mätning utförs med GC-FID och GC-MS.
Rev 2013-09-18

6

Paket OV-21A.
Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner.
Bestämning av metylpyrener/metylfluorantener och metylkrysener/metylbens(a)antracener.
Bestämning av bensen, toluen, etylbensen och xylen (BTEX).
Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA)
Metod baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual.
Mätning utförs med GCMS.
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 2017-08-18

7

Provberedning: filtrering
Rev 2013-09-19
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Metod
8

Paket ENVIPACK
Bestämning av klorfenoler enligt metod baserad på US EPA 8041, US EPA 3500 och CSN EN 12673.
Mätning utförs med GC-MS och GC-ECD.
Bestämning av klorerade kolväten inklusive vinylklorid samt mono-, di- och triklorbensener enligt metod baserad på
US EPA 624, US EPA 8260, EN ISO 10301, MADEP 2004, rev.1.1.
Mätning utförs med GC-FID och GC-MS.
Bestämning av tetra-, penta- och hexaklorbensener enligt metod baserad på CSN EN ISO 6468, US EPA 8081 och
DIN 38407-2.
Mätning utförs med GC-ECD.
Rev 2013-09-23

9

Paket ENVIPACK
Bestämning av monocykliska aromatiska kolväten (BTEX), styren och MTBE (metyltertbutyleter) enligt metod baserad
på US EPA 624, US EPA 8260, EN ISO 10301, MADEP 2004, rev.1.1.
Mätning utförs med GC-FID och GC-MS.
Bestämning av polyklorerade bifenyler, PCB (7 kongener) enligt metod baserad på DIN 38407 och EPA 8082.
Mätning utförs med GC-ECD.
Bestämning av klorerade pesticider enligt metod baserad på CSN EN ISO 6468, US EPA 8081 och DIN 38407-2.
Mätning utförs med GC-ECD.
Rev 2013-09-23

ULKA

Godkännare
Ulrika Karlsson

VITA

Viktoria Takacs

1

H

1

Utf
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).
För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, som är av SWEDAC ackrediterat
laboratorium (Reg.nr. 2030).

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.

1

Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör).
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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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Blankett A Administrativa uppgifter
Objekt

Upprättad (namn)

(datum)

Sliparen 4: Stolpupplag, möbelindustri m.m. Anna Wahlqvist

2001-12-19

IDnr

Kommun

Senast reviderad (namn)

(datum)

F1486-0008
160571

Strömstad

Tobias Engström
Fredrik Svanberg (Ramböll
Sverige AB)

2012-07-03
2017-10-17

Inventeringens namn
Dossiernummer
Preliminär riskklass enligt BKL

2

Inventeringsfas enligt MIFO

2

Bransch
Bransch

1. Impregnering av sliprar och stolpar, samt lagring av
impregnerade sliprar/stolpar
2. Ytbehandling av trä
3. Verkstadsindustri – utan halogenerade lösningsmedel (?)
4. Bilvårdsanläggning, bilverkstad, samt åkerier

Branschkod

1. 420
2. 920
3. 831
4. 720

Anteckning för bransch

1. Plats där Elverket hade upplag för kreosotimpregnerade
stolpar.
2. Möbelindustri: Tillverkning genom kapning, borrning,
montering, betsning och lackering.
3. Duckmans Svetsteknik AB: specialarbeten i rostfritt och
aluminium, allt ifrån robusta arbetsbåtar till inredningar,
räcken, grindar m.m. (http://www.duckmanab.se/ 2017-10-17)
Okänt om halogenerade lösningsmedel används i
verksamheten.
4. Bertils Bil AB: Bilverkstad
(https://bertilsbil.se/kontakt/stromstad/ 2017-10-17)

Geografisk information
Län (namn, kod)

Västra Götalands län

14

Kommun (namn, kod)

Strömstad

1486

Topografiska kartan
Ekonomiska (gula) kartan
Områdets/fastighetens
koordinater (rikets nät)

X: 6544150

Fastighetsbeteckning (enl. CDF)

Sliparen 4 (f.d. STRÖMSTAD 4:31, skifte 2)

Utskrivet 2017-10-26

Y: 1234960

Z:

Blankett A Administrativa uppgifter

Sid 2 (22)

Kontakter och referenser
Byggnader och anläggningar
(översiktligt):
Objektets besöksadress

Prästängsvägen 8-10, Strömstad

Nuvarande verksamhetsutövare
(namn och adress)

Duckmans Svetsteknik AB, Prästängsvägen 8
Bertils Bil AB, Prästängsvägen 8
AVIS Biluthyrning, Prästängsvägen 8
Samhall AB, Prästängsvägen 8
M.fl.

Tidigare verksamhetsutövare
(namn och adress)

Elverket
Samhall Bohusgruppen AB
Samhall AB HemMöbel
Samhall Gotia AB

Nuvarande fastighetsägare
(namn och adress)

Frykvalla Fastighetsförvaltning AB
Domaregränd 1
452 30 STRÖMSTAD

Kontaktpersoner med adress hos
tillsynsmyndighet eller dylikt

Michael Olsson, Förvaltningschef, Milj- och
byggförvaltningen, Strömstad kommun, tel. 0526-19690

Områdets/fastighetens storlek
(m2)

17349 m2

Tidigare utredningar listas om
sådana finns




Andra källor, ange vilka och var
de finns











Utskrivet 2017-10-26

Ramböll Sverige AB, 2015. MIFO fas 1 – Prästängens
industriområde, Frykvalla Fastighetsförvaltning AB.
Uppdragsnummer 1320014453.
Ramböll Sverige AB, 2017. Översiktlig miljöteknisk
undersökning – MIFO 2 Sliparen 4 Prästängen.
Uppdragsnummer 1320028946.
Bohusgeo AB, 2017-02-13. Prästängen, Strömstads
kommun, detaljplan. Projekterings-PM/Geoteknik.
Dutch Ministry of Infrastructure and the Environment,
(2009). Target Values, Soil Remediation Intervention
Values and Indicative Levels for Serious Contamination,
Annex 1 of the 2009 Soil Remediation Circular.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Infokartan: http://extwebbgis.lansstyrelsen.se/Vastragotaland/Infokartan/, juni
2017.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Besöksrapport efter
tillsynsbesök, daterat den 2000-02-16, ärende dnr. 24107031-2000.
Naturvårdsverket, 1999. Metodik för inventering av
förorenade områden. Rapport 4918.
Naturvårdsverket, (2009). Riktvärden för förorenad mark.
Modellbeskrivning och vägledning. Reviderad juni 2016,
SNV rapport 5976. Naturvårdsverket, 2009.
SGU, (2013). Bedömningsgrunder för grundvatten, SGUrapport 2013:01.
SPI, (2010). Efterbehandling av förorenade bensinstationer
och dieselanläggningar, Svenska petroleuminstitutet.
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Sveriges geologiska undersökning, SGU. Kartvisare för
brunnar och jordarter (1:25 000 – 1:100 000):
https://apps.sgu.se/kartvisare/index.html, juni 2017.
Strömstads kommun. Detaljplan för kv. Montören m.fl.
(västra Prästängen). Planbeskrivning – Samrådshandling.
Upprättad 2017-01-26. Dnr MBN/2013-0761.
http://www.duckmanab.se/, 2017-10-17
https://bertilsbil.se/kontakt/stromstad/, 2017-10-17

Fixpunkter (placering)
Brunnar/undersökningsrör
(läge, skick och typ)

Utskrivet 2017-10-26

Enligt SGU:s brunnsarkiv finns det brunnar i bostadsområdet
Röd norr om fastigheten, varav en dricksvattenbrunn, en brunn
med okänd användning och ett flertal energibrunnar.
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Blankett B Verksamhets-, områdes- & omgivningsbeskrivning
Objekt

Upprättad (namn)

(datum)

Sliparen 4: Stolpupplag, möbelindustri m.m. Anna Wahlqvist

2001-12-19

IDnr

Kommun

Senast reviderad (namn)

(datum)

F1486-0008
160571

Strömstad

Hillevi Upmanis
Fredrik Svanberg (Ramböll
Sverige AB)

2004-11-29
2017-10-17

Fältbesök (namn och datum)
Fältbesök (namn och datum)

Verksamhetsbeskrivning
Anläggningens status

Stolpupplag och möbelindustri: Nedlagt efter 1969
Verkstadsindustri och bilverkstad: I drift

Anläggningsområdets
tillgänglighet

Öppet

Verksamhetstid (ungefärligt
antal år)

Elverket, stolpupplag: Okänt
Samhall, möbelindustri: 32 år

Driftstart (år)

Elverket, stolpupplag: Okänt
Samhall, möbelindustri: 1973

Driftslut (år)

Elverket, stolpupplag: Okänt
Samhall, möbelindustri

Antal miljöstörande
verksamhetsår
Produktion (produkt, mängd och
om möjligt årtal för produkter)

Samhall: Möbler
Duckmans Svetsteknik AB: specialarbeten i rostfritt och
aluminium, allt ifrån robusta arbetsbåtar till inredningar,
räcken, grindar m.m.

Beskrivning av nuvarande
processer (översiktligt)

Verkstadsindustri, bilverkstad, biluthyrning m.m.

Beskrivning av tidigare
processer (översiktligt)

Elverket: Upplag av kreosotimpregnerade stolpar.
Samhall: Kapning, borrning, montering, betsning och lackering.
Inledningsvis gjordes ytbehandlingen av möbler med
syrahärdade lacker och organiska lösningsmedel innan man i
början av 1991/1992 övergick till alkoholbaserad klarlack.

Avloppsvatten från processerna
(nuvarande hantering)

Till kommunalt reningsverk (?)

Avloppsvatten från processerna
(tidigare hantering)

Till kommunalt reningsverk (?)

I processen hanterade
kemikalier

Elverket: Kreosot
Samhall: Syrahärdade lacker, organiska lösningsmedel,
alkoholbaserad klarlack, olja.

Restprodukter från processerna,
mellanlagring (förekomst, typ)
Efterbehandlingsåtgärder,
genomförda (typ av åtgärd)

Utskrivet 2017-10-26

Michael Olsson, Miljö- och byggförvaltningen, Strömstad
kommun, 2004: I samband med uppbyggnad
industriverksamheten schaktades massor troligen bort. Osäkert
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vart massorna hamnade.
Efterbehandlingsåtgärder,
planerade (typ av åtgärd)

Nej

Konflikter

Området och omgivningen
Markanvändning på objektet

Industrimark

Markanvändning inom
påverkansområdet

Industrimark, skogsmark

Avstånd till bostadsbebyggelse

150-200 m norr om fastigheten

Synliga vegetationsskador inom
objektet

Asfalterad mark eller grusyta.

Synliga vegetationsskador inom
påverkansområdet
Dominerande markförhållanden
inom området

Fyllning underlagrat av lera-silt.

Topografi, lutning (%)

Lutning åt söder

Typ av närrecipient

Bäck/dike, hav

Närrecipient (namn)

Hålkedalskilen

Avstånd till närrecipient (m)

0 m till dike/bäck, 670 m till Hålkedalskilen

Huvudavrinningsområde enligt
SMHI

Byggnader och anläggningar
Byggnader och anläggningar,
även rivna (ålder och skick)

Byggnader uppfördes 1973 i samband med att möbelindustrin
startade på platsen. När Elverket använde platsen fanns inga
byggnader. År 2000 byggdes fastigheten ut åt nordost i
samband med en utökning av verksamheten.

Förorenade markområden
Lokalisering av förorenad mark
Volym förorenade massor (m3)
Utbredning av förorening, yta
(m2)
Koordinater på förorenat markområde (rikets nät)
Föroreningar

Förorenat grundvatten
Lokalisering av förorenat
grundvatten

Utskrivet 2017-10-26

X:

Y:

Z:
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Volym förorenat grundvatten
(m3)
Utbredning av förorening, yta
(m2)
Koordinater på det förorenade
grundvattenmagasinet (rikets
nät)

X:

Y:

Z:

X:

Y:

Z:

X:

Y:

Z:

Föroreningar

Förorenade sediment
Lokalisering av förorenat
sediment
Volym förorenade sediment (m3)
Utbredning av förorening, yta
(m2)
Koordinater på förorenat
sedimentområde (rikets nät)
Föroreningar

Deponier
Deponi
Typ av deponi
Innehåll i deponin
Läckage från deponin
Deponins koordinater (rikets
nät)

Dagvatten
Dagvattendränering (typ)
Dagvattenrecipient (typ)

Dike/bäck, hav

Övrigt
Övrigt

Utskrivet 2017-10-26

1992 skedde ett utsläpp av lösningsmedel från Sliparen 4 till en
pumpstation på en annan fastighet i området. 1999
konstaterades det att det skett utsläpp eller spill av diesel i
anslutning till där verksamhetens truckar tankades. Enligt en
besöksrapport från tillsynsmyndigheten så meddelas
verksamhetsutövaren att ”befintligt spill som uppkommit bör
saneras” (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2000-02-16).
Det saknas dock dokumentation om att detta faktiskt utförts.

Sid 7 (22)

Blankett C1 Föroreningsnivå
Objekt

Upprättad (namn)

(datum)

Sliparen 4: Stolpupplag, möbelindustri m.m. Fredrik Svanberg (Ramböll
Sverige AB)

2017-10-18

IDnr

Kommun

(datum)

F1486-0008
160571

Strömstad

Senast reviderad (namn)

Mark
Antal prov

8

Jämförelse gör
med

Högsta värdet
Mindre allvarligt

Tillstånd

Måttligt allvarligt

Allvarligt

Mycket allvarligt

Måttlig påverkan

Stor påverkan

Mycket stor
påverkan

Måttlig

Stor

Mycket stor

Samtliga
analyserade
ämnen

Ämnen där bedömning av tillstånd inte
är möjligt pga. brist på jämförelsedata
Ingen/liten
påverkan
Avvikelse från
jämförvärde

Samtliga
analyserade
ämnen

Ämnen där bedömning av tillstånd inte
är möjligt pga. brist på jämförelsedata
Liten
Mängd förorening

Samtliga
analyserade
ämnen

Volym förorenade
massor

Samtliga
analyserade
ämnen

Använda
referenser

Naturvårdsverkets metodik för inventering av förorenade områden, rapport
4918, samt tabell över generella riktvärden.

Beskrivning av
provtagningar

Fältarbetet utfördes den 25 augusti 2017 av Camilla Jernberg, Ramböll
Sverige AB. Skruvborrning utfördes av Orbicon AB i 7 provpunkter med
bandgående borrvagn. Mätning av förekomst av flyktiga ämnen utfördes med
PID-instrument på jordprover med indikation på oljeförorening.
Prover togs ut som samlingsprov från varje halvmeter på den översta metern
och därefter på varje hel meter ner till naturliga jordlager, dock med
anpassning till förekommande jordart. Borrning skedde maximalt ner till fyra
meter under markytan (m u my). På lager med avvikande lukt eller utseende
togs särskilt prov. Jordproverna togs från skruven för hand med
engångshandske, vilken byttes för varje nytt lager som provtogs. Proverna
lades i diffusionstäta påsar avsedda för jordprovtagning. Samtliga prov
förvarades mörkt och kylda.

Utskrivet 2017-10-26
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8 jordprov valdes ut och analyserades med avseende på metaller (MS-1) och
alifater, aromater, BTEX och PAH (OV-21a).

Grundvatten
Antal prov

2 resp. 3

Jämförelse gör
med

Högsta värdet

Tillstånd

Mindre allvarligt

Måttligt allvarligt

Övriga
analyserade
ämnen

Bly

Allvarligt

Mycket allvarligt

Stor påverkan

Mycket stor
påverkan

Ämnen där bedömning av tillstånd inte
är möjligt pga brist på jämförelsedata
Ingen/liten
påverkan
Avvikelse från
jämförvärde

Måttlig påverkan

Samtliga
analyserade
ämnen

Ämnen där bedömning av tillstånd inte
är möjligt pga brist på jämförelsedata
Använda
referenser

SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten, rapport 2013:01, samt
Naturvårdsverkets metodik för inventering av förorenade områden, rapport
4918.

Beskrivning av
provtagningar

I tre av skruvborrningarna installerades miljörör av PEH för
grundvattenprov-tagning. Samtliga rör installerades med 1 m filter.
Grundvattenrören renspumpades och lämnades att stabilisera sig ca en vecka
innan omsättning utfördes den 4 september och grundvattenprov togs ut den
5 september 2017. Följande analyspaket med innehållande parametrar
beställdes för analys av grundvattenprover:
Borrhål 1: V-2 bas (metaller), OV-8 (klorbensener), OV-6A (klorerade
kolväten) samt OV-21A (oljeföroreningar).
Borrhål 5: Envipack vatten: metaller, oljeföroreningar, flyktiga organiska
ämnen, PCB och klorerade ämnen.
Borrhål 8: OV-21A: petroleumkolväten (alifater C5-C35, aromater C8-C35),
BTEX (bensen, toluen, etylbensen, xylener), polycykliska aromatiska
kolväten (PAH).

Ytvatten
Antal prov
Jämförelse gör
med
Mindre allvarligt
Tillstånd

Utskrivet 2017-10-26

Måttligt allvarligt

Allvarligt

Mycket allvarligt
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Blankett C1 Föroreningsnivå
Ämnen där bedömning av tillstånd inte
är möjligt pga brist på jämförelsedata
Ingen/liten
påverkan

Måttlig påverkan

Stor påverkan

Mycket stor
påverkan

Måttligt allvarligt

Allvarligt

Mycket allvarligt

Måttlig påverkan

Stor påverkan

Mycket stor
påverkan

Liten

Måttlig

Stor

Mycket stor

Liten

Måttlig

Stor

Mycket stor

Avvikelse från
jämförvärde
Ämnen där bedömning av tillstånd inte
är möjligt pga brist på jämförelsedata
Använda
referenser
Beskrivning av
provtagningar

Sediment
Antal prov
Jämförelse gör
med
Mindre allvarligt
Tillstånd
Ämnen där bedömning av tillstånd inte
är möjligt pga brist på jämförelsedata
Ingen/liten
påverkan
Avvikelse från
jämförvärde
Ämnen där bedömning av tillstånd inte
är möjligt pga brist på jämförelsedata

Mängd förorening
Volym förorenade
massor
Använda
referenser
Beskrivning av
provtagningar

Byggnader
Antal prov

Mängd förorening
Volym förorenade
massor
Använda
referenser

Utskrivet 2017-10-26

Blankett C1 Föroreningsnivå
Beskrivning av
provtagningar
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Blankett C2 Föroreningsnivå
Objekt

Upprättad (namn)

(datum)

Senast reviderad (namn)

(datum)

Sliparen 4: Stolpupplag, möbelindustri m.m.
IDnr

Kommun

F1486-0008
160571

Strömstad

Mark
Antal prov
Jämförelse gör
med
Mindre allvarligt

Måttligt allvarligt

Allvarligt

Mycket allvarligt

Måttlig påverkan

Stor påverkan

Mycket stor
påverkan

Liten

Måttlig

Stor

Mycket stor

Mindre allvarligt

Måttligt allvarligt

Allvarligt

Mycket allvarligt

Måttlig påverkan

Stor påverkan

Mycket stor
påverkan

Tillstånd
Ämnen där bedömning av tillstånd inte
är möjligt pga brist på jämförelsedata
Ingen/liten
påverkan
Avvikelse från
jämförvärde
Ämnen där bedömning av tillstånd inte
är möjligt pga brist på jämförelsedata

Mängd förorening
Volym förorenade
massor
Använda
referenser
Beskrivning av
provtagningar

Grundvatten
Antal prov
Jämförelse gör
med

Tillstånd
Ämnen där bedömning av tillstånd inte
är möjligt pga brist på jämförelsedata
Ingen/liten
påverkan
Avvikelse från
jämförvärde
Ämnen där bedömning av tillstånd inte
är möjligt pga brist på jämförelsedata

Utskrivet 2017-10-26
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Blankett C2 Föroreningsnivå
Använda
referenser
Beskrivning av
provtagningar

Ytvatten
Antal prov
Jämförelse gör
med
Mindre allvarligt

Måttligt allvarligt

Allvarligt

Mycket allvarligt

Måttlig påverkan

Stor påverkan

Mycket stor
påverkan

Måttligt allvarligt

Allvarligt

Mycket allvarligt

Måttlig påverkan

Stor påverkan

Mycket stor
påverkan

Måttlig

Stor

Mycket stor

Tillstånd
Ämnen där bedömning av tillstånd inte
är möjligt pga brist på jämförelsedata
Ingen/liten
påverkan
Avvikelse från
jämförvärde
Ämnen där bedömning av tillstånd inte
är möjligt pga brist på jämförelsedata
Använda
referenser
Beskrivning av
provtagningar

Sediment
Antal prov
Jämförelse gör
med
Mindre allvarligt
Tillstånd
Ämnen där bedömning av tillstånd inte
är möjligt pga brist på jämförelsedata
Ingen/liten
påverkan
Avvikelse från
jämförvärde
Ämnen där bedömning av tillstånd inte
är möjligt pga brist på jämförelsedata
Liten
Mängd förorening
Volym förorenade
massor
Använda
referenser

Utskrivet 2017-10-26
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Blankett C2 Föroreningsnivå
Beskrivning av
provtagningar

Byggnader
Antal prov
Liten
Mängd förorening
Volym förorenade
massor
Använda
referenser
Beskrivning av
provtagningar
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Mycket stor
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Blankett D Spridningsförutsättningar
Objekt

Upprättad (namn)

(datum)

Sliparen 4: Stolpupplag, möbelindustri m.m. Fredrik Svanberg

2017-10-18

IDnr

Kommun

(datum)

F1486-0008
160571

Strömstad

Senast reviderad (namn)

Från byggnader och anläggningar
Föroreningar i byggnader och
anläggningar

Okänt

Spridningssätt
Konstaterad historisk spridning
Övrigt
Uppskattad andel urlakning per
år (%)

Från mark till byggnader
Flyktiga föroreningar i mark

Ej uppmätt

Markens genomsläpplighet
(m/år)
Byggnadens genomsläpplighet
(m/år)
Konstaterad historisk spridning
Övrigt
Uppskattad hastighet för
inträngning i byggnader

Mark och grundvatten
Föroreningars lokalisering i
marken idag, markera även på
karta

Bly m.fl. metaller uppmätt i borrhål 1, se rapport över
miljöteknisk undersökning.

Spridningshastighet för ämnen som transporteras med vatten i mark
Föroreningar som sprids med
vatten
Markens genomsläpplighet i det
mest genomsläppliga lagret (m/s)

10-1 – 10-3 (grus)

Lutning på grundvattenytan (%)
Grundvattenströmning (m/år) ca
Nedbrytbara föroreningar
Nedbrytningshastighet
Föroreningar som binds i
marken

Utskrivet 2017-10-26

Bly

Blankett D Spridningsförutsättningar

Sid 15 (22)

Halt organiskt kol i marken (%)
Andra förutsättningar för bindning i marken (t.ex. lerinnehåll)

Fyllning underlagrad av lera. Föroreningar uppmätt i lerlagret.

Naturliga transportvägar (t.ex.
torrsprickor i lera)
Antropogena transportvägar
(t.ex. ledningsgravar)

Ledningsgravar finns.

Konstaterad historisk spridning
Övrigt
Uppskattad spridningshastighet i
mark och grundvatten (m/år)

0,001 m/år, då förekommande föroreningar i grundvattnet
påträffats i leran.

Spridningshastighet för ämnen som transporterad med damm
Föroreningar som sprids med
damm
Markytans torrhet
Vegetationstäckning (% och typ)
Exponering för vind
Konstaterad historisk spridning
Övrigt

Större delen av området är asfalterat. En mindre del består av
grusad yta.

Uppskattad spridningshastighet
med damm (m/år)

Spridningshastighet för ämnen som transporteras i separat fas i marken
Föroreningar som sprids i
separat fas
Markens genomsläpplighet (m/s)
Separata fasens viskositet
Konstaterad historisk spridning
Övrigt
Uppskattad spridningshastighet
som separat fas i marken (m/år)

Mark/grundvatten till ytvatten
Redan förorenade ytvatten,
konstaterad historisk spridning
Hotade ytvatten (namn)
Föroreningarnas hastighet i
mark/grundvatten (m/år)
Avstånd till hotat ytvatten (m)
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Blankett D Spridningsförutsättningar

Sid 16 (22)

Ytavrinning på mark, diken och
avlopp
Varierande grundvattennivåer,
översvämningar och högvatten
Övrigt
Uppskattad spridningstid till
ytvatten (år)

Ytvatten
Föroreningar som sprids med
ytvatten
Ytvattnets transporthastighet
(km/år) / omsättningstid (år)
Utspädning leder till oskadlig
halt i ytvatten
Ojämn spridning i ytvatten
Konstaterad historisk spridning
Övrigt
Uppskattad spridningshastighet i
ytvatten (km/år)

Sediment
Redan förorenade sediment,
konstaterad historisk spridning
Föroreningar som sprids via
vatten till sediment
Förutsättning för sedimentation i
olika delar av vattensystemet
Båttrafik som rör upp sediment
Muddring
Kraftiga vågor
Gasbildning
Föroreningar i separat fas i
sediment
Övrigt
Jämn utbredning (m/år)
Ojämn utbredning, markera
även på karta

Kartor och bilder
Kartor och bilder som bifogas
(bilageförteckning)

Utskrivet 2017-10-26

100-tals år baserat på att föroreningen sprids via grundvatten i
leran.
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Blankett E Samlad riskbedömning
Objekt

Upprättad (namn)

(datum)

Sliparen 4: Stolpupplag, möbelindustri m.m. Hillevi Upmanis

2004-11-29

IDnr

Kommun

Senast reviderad (namn)

(datum)

F1486-0008
160571

Strömstad

Fredrik Svanberg

2017-10-18

Verksamhetsbeskrivning

Elverket: upplag för kreosotimpregnerade stolpar.
Samhall: Möbelindustri
Övrigt: Verkstadsindustri, bilverkstad m.m.

Föroreningarnas farlighet (F)
Låg

Måttlig

Hög

Mycket hög

Bly

Föroreningsnivå (N)
Medium

Liten

Måttlig

Stor

Mycket stor

Byggnad/anl.

-

-

-

-

Mark

Samtliga
analyserade
ämnen

Grundvatten

Bly

Ytvatten

-

-

-

-

Sediment

-

-

-

-

Måttliga

Stora

Mycket stora

Spridningsförutsättningar
Medium

Små

Från byggnad

X (?)

Till byggnad

X (?)

I mark och
grundvatten

X (i leran)

Till ytvatten

X

I ytvatten

-

-

-

-

I sediment

-

-

-

-

Stor

Mycket stor

X (i fyllningen)

Känslighet och skyddsvärde (KoS)
Medium

Liten

Byggnad/anl.
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Måttlig

K

Blankett E Samlad riskbedömning
Mark och
grundvatten

S

Ytvatten och
sediment

S
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K

Bedömning av K/S baseras på
markanvändningen

Industri, handel- och kontorsverksamhet.

Markanvändning enligt

Pågående markanvändning samt enligt framtida
markanvändning enligt detaljplan

Kort beskrivning av
exponeringssituationerna

Risken för exponering av föroreningar inom fastigheten är
begränsad då större delen av området är asfalterat.
Exponeringsrisken är störst på den yta som är grusad. I övrigt är
det i huvudsak vid schaktningsarbeten i området som man kan
exponeras för jord.

Riskklassning
Inventerarens intryck (fas 1)
Riskklass (fas 1)

3

Motivering (fas 1)

Riskklassning av Ramböll Sverige AB (Matilda Gard och
Teresia Kling), 2015:
De föroreningar som kan förekomma är PAH från det tidigare
stolpupplaget. Därutöver har det inom verksamheten även
använts färg, lack, lösningsmedel, drivmedel samt eldningsolja.
Dessa ämnen har en hög farlighet. 1999 ska det ha skett ett spill
av truckdiesel, men ingen dokumentation av någon
saneringsåtgärd har påträffats. Därutöver finns risk att
förorening kvarstår från det tidigare stolpupplaget även om
informationen kring detta är mycket bristfällig.
Föroreningsnivån bedöms som hög.
Jordarten på fastigheten är lerig och siltig och
genomsläppligheten är därmed låg. Spridningsförutsättningarna
bedöms som måttliga.
Känsligheten och skyddsvärdet i området bedöms som måttlig
respektive liten. Sammanfattningsvis tilldelas fastigheten
riskklass 3, måttlig risk.
Vid inventeringen har information framkommit att
internitplattor använts. Det är därför troligt att asbest kan
förekomma i byggnadsmaterial. Förekomst av asbest tas ej upp
inom ramen för en MIFO-inventering, men inför ombyggnation
eller rivning rekommenderas att en miljöinventering av
byggnadsmaterial görs, om sådan ej redan utförts.
Tidigare riskklassning, Miljö- och byggförvaltningen, 2004:
Riskklass 4. Numera ligger en industribyggnad ovanpå platsen.
I samband med uppbyggnad av denna schaktades massorna

Utskrivet 2017-10-26

Blankett E Samlad riskbedömning

Sid 19 (22)

troligen bort. Osäkert vart massorna hamnade.
Inventerarens intryck (fas 2)
Riskklass (fas 2)

4

Motivering (fas 2)

Riskklassning av Ramböll Sverige AB (Camilla Jernberg och
Teresia Kling), 2017:
Föreliggande översiktlig undersökning och utredning visar på
låga föroreningshalter inom fastigheten. I jord har inga förhöjda
föroreningshalter påträffats. I grundvattnet har förhöjd halt av
bly uppmätts i ett grundvattenrör. Det är oklart varifrån den
förhöjda blyhalten i grundvattnet härrör från. Den kan komma
från fyllnadsmassorna men eftersom låga blyhalter har
uppmätts i jord är detta osäkert. Sammantaget bedöms
föroreningsnivån som liten.
Exponeringsrisken bedöms vara låg då fastigheten är bebyggd
och öppna ytor till största del är täckta med asfalt.
Spridning av ämnen i aktuellt fall har bedömts som små till
måttliga i mark då grundvattenytan påträffades i lera vid
provtagningstillfället men bedömts kunna höjas vissa säsonger
under året. Säsongsvariationer av grundvattennivån kan bidra
till att grundvattenytan hamnar i fyllnadsmassorna och att
grundvattenspridningen ökar.
Utifrån ovan nämnda resonemang och bedömningar föreslås
objektet riskklassas till riskklass 4, liten risk, enligt
Naturvårdsverkets MIFO-metodik (figur 5). Anledningen till att
objektet placeras i riskklass 4 är att spridningsrisken är lågmåttlig, exponeringsrisken är låg, sammanvägd föroreningsnivå
är låg, mängden förorenade massor är liten samt att området
inte bedömts vara skyddsvärt.

Andra prioriteringsgrunder
Andra prioriteringsgrunder
Exponering av föroreningar sker
idag på följande sätt

Länkar
Andra förorenade områden som
hotar samma recipient
Andra förorenade områden som
har sitt ursprung i samma
verksamhet

Övrigt
Övrigt
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Blankett E Samlad riskbedömning
Riskklassningsdiagram

SPRIDNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

MYCKET
STORA

RISKKLASS 1

STORA
RISKKLASS 2

MÅTTLIGA
RISKKLASS 3

S

K

F

N

mark/gv

SMÅ
RISKKLASS 4

LÅG/LITEN
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MÅTTLIG

HÖG/STOR

MYCKET HÖG/STOR

FÖRORENINGARNAS
FARLIGHET = F
FÖRORENINGSNIVÅ = N
KÄNSLIGHET = K
SKYDDSVÄRDE = S
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Blankett F Kommunicering
Objekt

Upprättad (namn)

(datum)

Sliparen 4: Stolpupplag, möbelindustri m.m. Karin Olsson

2009-08-28

IDnr

Kommun

Senast reviderad (namn)

(datum)

F1486-0008
160571

Strömstad

Fredrik Svanberg (Ramöll
Sverige AB)

2017-10-18

Klassning redovisad för verksamhetsutövare, fastighetsägare.
Information adresserad till

Fastighetsägare

Datum för redovisning för verksamhetsutövare, fastighetsägare.

2009-09-01, 2017-10-16

Kommentar

2009-06-25 Karin Olsson: Kommunicerades inte under
masskommunicering 2009 pga. ofullständiga fastighetsdata.
2009-09-01 Karin Olsson: Fastighetsbeteckningen var fel. Rätt
fastighet är Strömstad 4:31>2 och inte Sliparen 1. Sliparen 1
och Sliparen 2 har avregistrerats och lagt ihop till Strömstad
4:31>2. Objektet kommuniceras i samband med Göteborg och
Mölndals utskick.
2017-10-16: MIFO 2 (skriftligt PM) redovisas till
fastighetsägaren Frykvalla Fastighetsförvaltning AB.

Klassning redovisad för referensgrupp, tillsynsmyndighet,
kommun.
Information adresserad till
Datum för redovisning för referensgrupp, tillsynsmyndighet,
kommun.
Synpunkter erhållna med
anledning av kommunicering
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Bilaga 1 Kartor och bilder
Objekt

Upprättad (namn)

(datum)

Sliparen 4: Stolpupplag, möbelindustri m.m. Fredrik Svanberg

2017-10-18

IDnr

Kommun

(datum)

F1486-0008
160571

Strömstad

Senast reviderad (namn)

Kartor

Figur 1. Kartan visar Strömstad med omnejd samt var fastigheten Sliparen 4 är lokaliserad.
Källa: Lantmäteriets kartsöktjänst, 2017.

Bilder

Figur 2. Placering av borrhål för provtagning av jord (röd), grundvatten (blå/röd) och
asfalt (Bh5 och Bh8). Svartvita punkter är provpunkter som utgick.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-01-29

7

Ärende

1 (2)

KS/2019-0390

KS § 7

Detaljplan för del av Kungbäck 1:21 m fl
(Kungsviks Camping)

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att föreslå kommunfullmäktige

att anta detaljplan för Kungbäck 1:21 med flera (Kungsviks Camping), upprättad
2019-10-14, reviderad 2020-01-09
att godkänna granskningsutlåtande daterat 2020-01-09

Reservationer och särskilda uttalanden

Marielle Alvdal (FI) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Planarbetet för Kungsviks Camping inleddes ursprungligen redan år 2005 och ett
samråd genomfördes år 2007. På grund av ett flertal komplexa frågor som till
exempel strandskydd och fastighetsrättsliga frågor stannade planarbetet därefter
av. Under år 2018 gavs detaljplanen ny prioritet men startades då också om från
början på grund av den långa tiden som gått sedan det ursprungliga samrådet.
Syftet med detaljplanen är att reglera den befintliga användningen på Kungsviks
Camping på ett tydligt och långsiktigt sätt. Kungsviks Camping är en liten
föreningscamping i strandnära läge som har drivits på platsen sedan 1960-talet.
Strandskydd gäller över hela campingen och marken är för närvarande inte
planlagd, vilket bidrar till en otydlighet i hur marken får användas.
Under planprocessen har Länsstyrelsen inte delat inte kommunens uppfattning av
att det finns särskilda skäl för att upphäva strandskyddet i området. Istället anser
Länsstyrelsen att camping endast får bedrivas sommartid i samma omfattning
som var fallet vid strandskyddets inträdande i området den 1 januari 1975.
Eftersom mark som planläggs med detaljplan enligt plan- och bygglagen ska vara
lämplig för sitt ändamål under hela året anser Länsstyrelsen att det inte är möjligt
att anta detaljplanen med sin nuvarande utformning.
Om kommunen antar detaljplanen och Länsstyrelsen står fast vid sitt
ställningstagande finns det en stor risk för att Länsstyrelsen tar in detaljplanen för
prövning och upphäver kommunens antagandebeslut. Detta är i normala fall inte
ett önskvärt läge när en detaljplan ska antas. I detta fall anser dock förvaltningen
att Länsstyrelsen har gjort en felaktig bedömning av hur strandskyddsbestämmelserna ska tillämpas.
Om Länsstyrelsen upphäver kommunens antagandebeslut kan kommunen
överklaga detta beslut till regeringen. Eftersom förutsättningarna för camping i
strandskyddade områden är av principiell vikt för kommunen sett till de andra
campingar som också finns i kommunen kan det vara av stor vikt för kommunen
att få denna fråga prövad så långt som möjligt.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-01-29

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-01-10
Förslag till detaljplan för Kungbäck 1:21 m fl (Kungsviks camping), upprättad 201910-04, reviderad 2020-01-09
Fastighetsförteckning daterad 2019-09-26
Granskningsutlåtande daterad 2020-01-09
Undersökning av betydande miljöpåverkan daterad 2019-05-13
Projekterings-PM/Geoteknik och markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik
daterade 2019-03-25
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-01-22 § 19

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige

att anta detaljplan för Kungbäck 1:21 med flera (Kungsviks Camping), upprättad
2019-10-14, reviderad 2020-01-09
att godkänna granskningsutlåtande daterat 2020-01-09

Förslag till beslut under sammanträdet

Marielle Alvdal (FI) yrkar avslag för förslaget att anta detaljplanen.
Åsa Torstensson (C), med instämmande från Ola Persson (M), Mats Granberg (S),
Anders Ekström (KD), Bengt Bivrin (MP) och Mikael Cederbratt (M), yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Marielle Alvdals
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-01-22

KS/2019-0390

KSau § 19

Detaljplan för del av Kungbäck 1:21 m fl
(Kungsviks Camping)

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta detaljplan för Kungbäck 1:21 med flera (Kungsviks Camping), upprättad
2019-10-14, reviderad 2020-01-09
att godkänna granskningsutlåtande daterat 2020-01-09

Sammanfattning av ärendet

Planarbetet för Kungsviks Camping inleddes ursprungligen redan år 2005 och ett
samråd genomfördes år 2007. På grund av ett flertal komplexa frågor som till
exempel strandskydd och fastighetsrättsliga frågor stannade planarbetet därefter
av. Under år 2018 gavs detaljplanen ny prioritet men startades då också om från
början på grund av den långa tiden som gått sedan det ursprungliga samrådet.
Syftet med detaljplanen är att reglera den befintliga användningen på Kungsviks
Camping på ett tydligt och långsiktigt sätt. Kungsviks Camping är en liten
föreningscamping i strandnära läge som har drivits på platsen sedan 1960-talet.
Strandskydd gäller över hela campingen och marken är för närvarande inte
planlagd, vilket bidrar till en otydlighet i hur marken får användas.
Under planprocessen har Länsstyrelsen inte delat inte kommunens uppfattning av
att det finns särskilda skäl för att upphäva strandskyddet i området. Istället anser
Länsstyrelsen att camping endast får bedrivas sommartid i samma omfattning
som var fallet vid strandskyddets inträdande i området den 1 januari 1975.
Eftersom mark som planläggs med detaljplan enligt plan- och bygglagen ska vara
lämplig för sitt ändamål under hela året anser Länsstyrelsen att det inte är möjligt
att anta detaljplanen med sin nuvarande utformning.
Om kommunen antar detaljplanen och Länsstyrelsen står fast vid sitt
ställningstagande finns det en stor risk för att Länsstyrelsen tar in detaljplanen för
prövning och upphäver kommunens antagandebeslut. Detta är i normala fall inte
ett önskvärt läge när en detaljplan ska antas. I detta fall anser dock förvaltningen
att Länsstyrelsen har gjort en felaktig bedömning av hur strandskyddsbestämmelserna ska tillämpas.
Om Länsstyrelsen upphäver kommunens antagandebeslut kan kommunen
överklaga detta beslut till regeringen. Eftersom förutsättningarna för camping i
strandskyddade områden är av principiell vikt för kommunen sett till de andra
campingar som också finns i kommunen kan det vara av stor vikt för kommunen
att få denna fråga prövad så långt som möjligt.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-01-22

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-01-10
Förslag till detaljplan för Kungbäck 1:21 m fl (Kungsviks camping), upprättad 201910-04, reviderad 2020-01-09
Fastighetsförteckning daterad 2019-09-26
Granskningsutlåtande daterad 2020-01-09
Undersökning av betydande miljöpåverkan daterad 2019-05-13
Projekterings-PM/Geoteknik och markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik
daterade 2019-03-25

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut

att överlämna förslag till detaljplan för Kungbäck 1:21 m fl (Kungsviks Camping),
upprättat 2019-10-14, reviderat 2020-01-09, till kommunfullmäktige för
antagande
att godkänna granskningsutlåtande daterat 2020-01-09

Beslutet skickas till
Diariet
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Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
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Kommunstyrelsen

Detaljplan för Kungbäck 1:21 m fl (Kungsviks Camping)
Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut

att överlämna förslag till detaljplan för Kungbäck 1:21 m fl (Kungsviks Camping),
upprättat 2019-10-14, reviderat 2020-01-09, till kommunfullmäktige för
antagande
att godkänna granskningsutlåtande daterat 2020-01-09

Sammanfattning av ärendet

Planarbetet för Kungsviks Camping inleddes ursprungligen redan år 2005 och ett
samråd genomfördes år 2007. På grund av ett flertal komplexa frågor som t.ex.
strandskydd och fastighetsrättsliga frågor stannade planarbetet därefter av.
Under år 2018 gavs detaljplanen ny prioritet men startades då också om från
början på grund av den långa tiden som gått sedan det ursprungliga samrådet.
Syftet med detaljplanen är att reglera den befintliga användningen på Kungsviks
Camping på ett tydligt och långsiktigt sätt. Kungsviks Camping är en liten
föreningscamping i strandnära läge som har drivits på platsen sedan 1960-talet.
Strandskydd gäller över hela campingen och marken är för närvarande inte
planlagd, vilket bidrar till en otydlighet i hur marken får användas.
Under planprocessen har Länsstyrelsen inte delat inte kommunens uppfattning av
att det finns särskilda skäl för att upphäva strandskyddet i området. Istället anser
Länsstyrelsen att camping endast får bedrivas sommartid i samma omfattning
som var fallet vid strandskyddets inträdande i området den 1 januari 1975.
Eftersom mark som planläggs med detaljplan enligt plan- och bygglagen ska vara
lämplig för sitt ändamål under hela året anser Länsstyrelsen att det inte är möjligt
att anta detaljplanen med sin nuvarande utformning.
Om kommunen antar detaljplanen och Länsstyrelsen står fast vid sitt
ställningstagande finns det en stor risk för att Länsstyrelsen tar in detaljplanen för
prövning och upphäver kommunens antagandebeslut. Detta är i normala fall inte
ett önskvärt läge när en detaljplan ska antas. I detta fall anser dock förvaltningen
att Länsstyrelsen har gjort en felaktig bedömning av hur strandskyddsbestämmelserna ska tillämpas.
Om Länsstyrelsen upphäver kommunens antagandebeslut kan kommunen
överklaga detta beslut till regeringen. Eftersom förutsättningarna för camping i
strandskyddade områden är av principiell vikt för kommunen sett till de andra
campingar som också finns i kommunen kan det vara av stor vikt för kommunen
att få denna fråga prövad så långt som möjligt.

Postadress: 452 80 Strömstad
Besöksadress:

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Telefon: 0526-196 78

Bankgiro: 5492-8379
Org.nr: 212000-1405
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Ärendet

Strömstads kommun har haft en långsiktig ambition att planlägga alla campingar i
kommunen för att tydliggöra vilken användning som är tillåten och trygga
allmänhetens intressen av camping och friluftsliv. Planarbetet för Kungsviks
Camping inleddes ursprungligen redan år 2005 och ett samråd genomfördes år
2007.
På grund av ett flertal komplexa frågor som t.ex. strandskydd och
fastighetsrättsliga frågor stannade planarbetet därefter av och har sedermera
bara skett stötvis med några års mellanrum. Under år 2018 gavs detaljplanen ny
prioritet men startades då också om från början på grund av den långa tiden som
gått sedan det ursprungliga samrådet.
Syftet med detaljplanen är att reglera den befintliga användningen på Kungsviks
Camping på ett tydligt och långsiktigt sätt. Kungsviks Camping är en liten
föreningscamping i strandnära läge som har drivits på platsen sedan 1960-talet.
Strandskydd gäller över hela campingen och marken är för närvarande inte
planlagd, vilket bidrar till en otydlighet i hur marken får användas.
Planförslaget innebär att strandskyddet upphävs för hela den befintliga
campingen. Allmänhetens och campingens enskilda intressen tryggas genom att
marken i området huvudsakligen regleras för campingändamål eller tillfälligt
boende. En framtida passage förbi campingen säkerställs också.
Detaljplanen har varit utsänd för samråd under tiden 2019-05-15 – 2019-06-05
och för granskning under tiden 2019-10-07 – 2019-10-22. Under samråd och
granskning har framför allt Länsstyrelsen, Kungbäck Fastigheter AS och Kungbäck
ga:23 framfört kritik och synpunkter på förslaget.
Kungbäck fastigheters och Kungbäck ga:23:s synpunkter är snarlika och berör
huvudsakligen frågan om hur den befintliga gång- och cykelvägen utmed
Kungsviksvägen ska förlängas mot stranden. Kungbäck Fastigheter och Kungbäck
ga:23 har önskat att denna ska dras runt bostadsfastigheten Kungbäck 1:56 på
campingens mark. Förvaltningen har bedömt att detta är en orimlig lösning och
att cykelvägen bör fortsätta en bit utmed Kungsviksvägen och sedan korsa den.
Denna lösning har säkerställts i planförslaget. De båda parterna har också
framfört synpunkter kring skötseln av allmän platsmark som delvis tillgodosetts.
Förvaltningen av den allmänna platsmarken bestäms dock inte slutligt i
planförslaget utan av Lantmäteriet i en eventuell kommande
anläggningsförrättning.
De mest avgörande synpunkterna för planförslaget har kommit från Länsstyrelsen
och berör planförslagets hantering av strandskydd. Länsstyrelsen delar inte
kommunens uppfattning av att det finns särskilda skäl för att upphäva
strandskyddet i området. Istället anser Länsstyrelsen att camping endast får
bedrivas sommartid i samma omfattning som var fallet vid strandskyddets
inträdande i området den 1 januari 1975. Eftersom mark som planläggs med
detaljplan enligt plan- och bygglagen ska vara lämplig för sitt ändamål under hela
året anser Länsstyrelsen att det inte är möjligt att anta detaljplanen med sin
nuvarande utformning.
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Förvaltningens bedömning är att Länsstyrelsen har tolkat
strandskyddsbestämmelserna fel och orimligt hårt. Vid prövning av strandskydd i
detaljplan ska intresset av att ta marken i anspråk väga tyngre än strandskyddet,
om det finns särskilda skäl för det. Förvaltningen bedömer i detta fall att
campingen i sig som anläggning innebär att marken var i anspråkstagen vid
strandskyddets inträdande den 1 januari 1975 och att det därmed föreligger ett
särskilt skäl för upphävande. Förvaltningen anser att det är orimligt att en
verksamhet tvingas ha stängt under halva året, vilket tillsammans med de
begränsade strandskyddsvärdena i området innebär att intresset av att planlägga
marken för camping väger tyngre än strandskyddsintresset.
Om kommunen antar detaljplanen och Länsstyrelsen står fast vid sitt
ställningstagande finns det en stor risk för att Länsstyrelsen tar in detaljplanen för
prövning och upphäver kommunens antagandebeslut. Detta är i normala fall inte
ett önskvärt läge när en detaljplan ska antas. I detta fall anser dock förvaltningen
att Länsstyrelsen har gjort en felaktig bedömning av hur
strandskyddsbestämmelserna ska tillämpas. I och med att Länsstyrelsen anser att
det inte går att ta fram en detaljplan enligt de givna förutsättningarna är de enda
möjliga alternativen för kommunen att antingen anta detaljplanen eller att lägga
ner planarbetet. Förvaltningen anser att det är orimligt att lägga ner detaljplanen i
och med att hela planprocessen nu är genomförd och planen är färdig för
antagande – både sett till arbetet förvaltningen lagt ner och gentemot sökanden.
Om Länsstyrelsen upphäver kommunens antagandebeslut kan kommunen
överklaga detta beslut till regeringen. Eftersom förutsättningarna för camping i
strandskyddade områden är av principiell vikt för kommunen sett till de andra
campingar som också finns i kommunen kan det vara av stor vikt för kommunen
att få denna fråga prövad så långt som möjligt.
Inför kommunstyrelsens sammanträde har detaljplanen reviderats.
Revideringarna består huvudsakligen av ett utvecklat resonemang kring
strandskyddsbestämmelserna och en förlängning av passagen för allmän
platsmark mot Kungbäck 1:247 norrut.

Barnrättsperspektiv (FN:s barnkonvention)

Förslaget påverkar barn och unga i ungefär samma utsträckning som vuxna.
Genom att planlägga området för camping säkerställs möjligheterna för familjer
att campa och turista i ett strandnära läge.

Ekonomiska perspektiv (finansiering etc)

Arbetet med detaljplanen har bekostats av exploatören och är inte förknippat
med några genomförandekostnader för kommunen. Om kommunen överklagar
ett eventuellt upphävande av antagandebeslutet till regeringen kan ett fåtal
timmars arbetstid behöva läggas ner för att argumentera gentemot Länsstyrelsen
i den rättsliga processen, uppskattningsvis cirka 10-20 timmar.

Folkhälsoperspektiv

Ett antagande av planförslaget bidrar positivt till folkhälsan eftersom
möjligheterna att campa och turista i området stärks.
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Juridiskt perspektiv

Planarbetet berörs främst av plan- och bygglagen och miljöbalken. De juridiska
förutsättningarna för att upphäva strandskyddet framgår i planbeskrivningen och
granskningsutlåtandet som ingår i planhandlingarna.

Miljöperspektiv

Förslaget bedöms inte medföra några betydande konsekvenser för miljön
eftersom det endast är den befintliga campingen som planläggs. Ingen ny
naturmark tas i anspråk i planförslaget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-10
Förslag till detaljplan för Kungbäck 1:21 m fl (Kungsviks camping), upprättat 201910-04, reviderat 2020-01-09
Fastighetsförteckning daterad 2019-09-26
Granskningsutlåtande daterat 2020-01-09
Undersökning av betydande miljöpåverkan daterad 2019-05-13
Projekterings-PM/Geoteknik och markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik
daterade 2019-03-25

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

Beslutet skickas till
Sökanden – Kristina Karlsson,
Kungsviks Camping – styret@kungsvikscamping.se
Miljö- och byggförvaltningen
Akten
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Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum
2019-12-05

Dnr MBN-2018-1774

MBN § 228

Del av Kungbäck 1:21 m fl - detaljplan
(Kungsviks Camping)

Miljö- och byggnämndens beslut

att överlämna planförslaget till kommunfullmäktige för antagande.

Sammanfattning av ärendet

Planarbetet för Kungsviks Camping inleddes ursprungligen redan år 2005 och ett
samråd genomfördes år 2007. På grund av ett flertal komplexa frågor som t.ex.
strandskydd och fastighetsrättsliga frågor stannade planarbetet därefter av.
Under år 2018 gavs detaljplanen ny prioritet men startades då också om från
början på grund av den långa tiden som gått sedan det ursprungliga samrådet.
Syftet med detaljplanen är att reglera den befintliga användningen på Kungsviks
Camping på ett tydligt och långsiktigt sätt. Kungsviks Camping är en liten
föreningscamping i strandnära läge som har drivits på platsen sedan 1960-talet.
Strandskydd gäller över hela campingen och marken är för närvarande inte
planlagd, vilket bidrar till en otydlighet i hur marken får användas.
Under planprocessen har Länsstyrelsen inte delat kommunens uppfattning av att
det finns särskilda skäl för att upphäva strandskyddet i området. Istället anser
Länsstyrelsen att camping endast får bedrivas sommartid i samma omfattning
som var fallet vid strandskyddets inträdande i området den 1 januari 1975.
Eftersom mark som planläggs med detaljplan enligt plan- och bygglagen ska vara
lämplig för sitt ändamål under hela året anser Länsstyrelsen att det inte är möjligt
att anta detaljplanen med sin nuvarande utformning.
Om kommunen antar detaljplanen och Länsstyrelsen står fast vid sitt
ställningstagande finns det en stor risk för att Länsstyrelsen tar in detaljplanen för
prövning och upphäver kommunens antagandebeslut. Detta är i normala fall inte
ett önskvärt läge när en detaljplan ska antas. I detta fall anser dock förvaltningen
att Länsstyrelsen har gjort en felaktig bedömning av hur strandskyddsbestämmelserna ska tillämpas.
Om Länsstyrelsen upphäver kommunens antagandebeslut kan kommunen
överklaga detta beslut till regeringen. Eftersom förutsättningarna för camping i
strandskyddade områden är av principiell vikt för kommunen sett till de andra
campingar som också finns i kommunen kan det vara av stor vikt för kommunen
att få denna fråga prövad så långt som möjligt.

Beslutsunderlag

Antagandehandlingar daterade 2019-10-04, reviderade 2019-11-25
Tjänsteskrivelse 2019-11-25

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Miljö- och byggnämnden
452 80 Strömstad

E-post: mbn@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 90
Fax: 0526-191 10
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Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum
2019-12-05

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut

att överlämna planförslaget till kommunfullmäktige för antagande.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Sökanden – Kristina Karlsson,
Digital kopia till: styret@kungsvikcamping.se
Akten

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Miljö- och byggnämnden
452 80 Strömstad

E-post: mbn@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 90
Fax: 0526-191 10
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GRUNDKARTA till detaljplan över del av
Kungbäck 1:21, Kungsviks camping.

Planbestämmelser

1:222

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning saknas gäller
bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten.
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Upprättad vid Strömstads Kommun, Miljö- och byggförvaltningen,
Plan- och byggavdelningen år 2018 av:

Gränser

1:247

1:224

Planområdesgräns (4 kap. 5 § 1 PBL)

Johan Hellman
mätningsingenjör
Fastighets- och detaljredovisning gällande 2019-09-13.

Användningsgräns (4 kap. 5 § 1 PBL)

Utvidgat strandskydd

11

1:225

N=6543100

1:226
18,49

Administrativ gräns (4 kap. 5 § 1 PBL)

1486-P110

9

10

Egenskapsgräns (4 kap. 5 § 1 PBL)

Användningen av allmänna platser

1:227

Grundkartan är framställd genom utdrag ur Strömstads kommuns
digitala baskarta.

NATUR
PARK
CYKEL

1:228
1:21

Referenssystem SWEREF 99 12 00, RH2000
Skala 1:1000

a1

1:229

Detaljplangräns

1486-P95/3

v1

O1N

Beteckning detaljplan

8

a1

Strandskydd
Trakt- el. kvartersgräns
Fastighetsgräns och gränspunkt

4,0

7,54

N

Servitut

e a 800

STRÖMSTAD

Fastighetsbeteckning

n2

Vägkant

B

e b40
n2

Vägkant med kantsten

d1

NATUR

1:59

15

16

a1

5,96

u

Belysningsstolpe

0

a1

6

6,48

Dike
1:21

Slänt

Campingplats

2,24

3,99

7,5

Sockel-, underkant fasad höjd

N=6542900

1:230

Staket och grind
Stödmur

ydd

dsk

an
t str

ll

ere

Gen

Trappa

Största byggnadsarea i m2 för servicebyggnader, gäller inom hela
användningsområdet (4 kap. 11 § 1 PBL)

0,0

Högsta byggnadshöjd i meter (4 kap. 11 § 1 och 16 § 1 PBL)

0,0

Högsta nockhöjd i meter (4 kap. 11 § 1 och 16 § 1 PBL)
Högsta nockhöjd i meter över nollplanet (4 kap. 11 § 1 och 16 § 1 PBL)

d1

Minsta fastighetsstorlek är 1400 kvadratmeter (4 kap. 18 § 1 PBL)

v1

Campingstugornas storlek får vara maximalt 35 m2 (4 kap. 11 § 3 PBL)

n1

Marken får inte hårdgöras (4 kap. 10 § PBL)

n2

Maximalt 20 % av marken får hårdgöras, gäller inom hela
användningsområdet (4 kap. 10 § PBL)

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar (4 kap 8 § 2 PBL)
Strandskyddet är upphävt (4 kap. 17 § PBL)

Genomförandetiden är 5 år från det datum detaljplanen vinner laga kraft

BO
e180
d1
a1

a1
n1

P

3,84

a1

Antagandehandling
Plankarta

3

:2

ga

Ägoslagsgräns

s:6

Lövträd resp. barrträd

u

Barrskog, lövskog resp. sankmark
Berg i dagen, resp. kyrkogård

e b 00

Kommunen är inte huvudman för allmän plats

Markhöjd resp. gatuhöjd

Byggnad, husliv resp. takkontur karterad

Största byggnadsarea i m2 (4 kap. 11 § 1 PBL)

E=100100

8,27

1:59

6,38

Höjdkurvor

Parkering (4 kap. 5 § 3 och 11 § 2 PBL)

e a 00

u
a1

Strandlinje
12

11
10

Tillfällig vistelse (4 kap. 5 § 3 och 11 § 2 PBL)
Campingstugor (4 kap. 5 § 3 och 11 § 2 PBL)

Administrativa bestämmelser

a1

5

Friluftsliv och camping (4 kap. 5 § 3 och 11 § 2 PBL)

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark

+0,0

a1

e18

19
18

17

8,36

,5

s:14

Elkabelskåp resp. telekabelskåp

+15

Bostäder (4 kap. 5 § 3 och 11 § 2 PBL)

Marken får inte förses med byggnad (4 kap. 11 § 1 och 16 § 1 PBL)

1:56

7

Cykelväg (4 kap. 8 § 2 PBL)

1:96

1486-P146

Ku
ng
svi

7,97

Ledningsrätt

Övrig brunn

CYKEL

k sv

1:21

Vägtrumma

10,37

äg
en

1:59

Gemensamhetsanläggning

4:16

B
N
O
O
P

PAR
K

e a 240

Park (4 kap. 8 § 2 PBL)

Användningen av kvartersmark

Campingplats

3,5

Teckenförklaring

Natur (4 kap. 8 § 2 PBL)

a

1

Detaljplan för
Kungbäck 1:21 m fl
(Kungsviks Camping)

a1
2,21

s:5

Strömstads kommun
Västra Götalands län

N=6542800

0

10

50
Skala 1:1000 (A2), 1:2000 (A3)

100 m

Upprättad av Miljö- och byggförvaltningen
Reviderad

Jimmy Magnusson
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Planbeskrivning
Detaljplan för

Kungbäck 1:21 m fl (Kungsviks Camping)

Antagandehandling
Upprättad 2019-10-04
Reviderad 2020-01-09

Detaljplan för Kungbäck 1:21 m fl (Kungsviks Camping)

SAMMANFATTNING
Syftet med detaljplanen är att reglera den befintliga användningen på Kungsviks Camping på ett tydligt
och långsiktigt sätt. Kungsviks Camping är en liten föreningscamping i strandnära läge som har drivits
sedan 1960-talet på platsen. Strandskydd gäller över hela campingen och marken är för närvarande inte
planlagd, vilket gör driften av campingen mer komplicerad än nödvändigt.
Planförslaget innebär att strandskyddet upphävs för hela den befintliga campingen. Allmänhetens
intressen tryggas istället genom att marken i området huvudsakligen regleras för campingändamål eller
tillfälligt boende. En passage förbi campingen säkerställs också.

Detaljplan för Kungbäck 1:21 m fl (Kungsviks Camping)

Innehållsförteckning
1. Inledning
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Planens syfte och huvuddrag
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Läge och areal
Markägare
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Dnr MBN/2018-1774

Antagandehandling
Detaljplan för Kungbäck 1:21 m fl
Kungsviks Camping
Planbeskrivning
1. Inledning
Planens syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att reglera den befintliga användningen på Kungsviks Camping på ett tydligt
och långsiktigt sätt. Kungsviks Camping är en liten föreningscamping i strandnära läge som har drivits
på platsen sedan 1960-talet. Strandskydd gäller över hela campingen och marken är för närvarande inte
planlagd, vilket bidrar till en otydlighet i hur marken får användas.
Planförslaget innebär att strandskyddet upphävs för hela den befintliga campingen. Allmänhetens och
campingens enskilda intressen tryggas genom att marken i området huvudsakligen regleras för
campingändamål eller tillfälligt boende. En framtida passage förbi campingen säkerställs också.
Handlingar
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande. Till planen hör denna
planbeskrivning och ett granskningsutlåtande med svar på inkomna synpunkter från samråd och
granskning. 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
Granskningsutlåtande
Fastighetsförteckning
Undersökning

Övriga handlingar och utredningar:

Geoteknisk utredning (MUR och PM), upprättad av Bohusgeo, daterad 2019-03-25
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Läge och areal

Planområdet är beläget på Hogdalsnäset i den nordvästra delen av Strömstads kommun. Kungsviks
Camping ligger i ett område med många olika turist- och fritidsinriktade områden på näset som även
inkluderar Lökholmens Camping, en större mängd fritidshus och en planlagd med ej utbyggd
campingstugby. Planområdet har en areal på cirka 3 ha och utgörs utöver Kungsviks Camping av två
intilliggande bostadshus och kringliggande naturmark.
Markägare
Fastigheten Kungbäck 1:21, som Kungsviks Camping är belägen på, är i privat ägo och arrenderas av
föreningscampingen. De två bostadsfastigheterna Kungbäck 1:56 och 1:230 är också i privat ägo.
Kungbäck 1:21 och 1:230 har samma ägare.
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2. Kommunala ställningstaganden
Fördjupad översiktsplan

Utsnitt ur FÖP Norra Kustområdet. Kungsviks camping är belägen inom R3-området i mitten av bilden

Kommunens fördjupade översiktsplan för det norra kustområdet pekar ut besöksnäringen som en typ
av verksamhet som ska utvecklas och stärkas. Följande strategier lyfts fram:






Vid utveckling av campingplatser ska utrymme finnas för både fast och rörlig camping.
Lika regler ska tillämpas för samtliga campingplatser i kommunen.
Alla kommunens campingplatser ska vara detaljplanelagda.
Turistanläggningar för uthyrning av korttidsboende ska främjas. Användningen ska säkerställas
vid planläggning.
Kommunen ska ta initiativet till en bredare diskussion med berörda aktörer inom
besöksnäringen, i syfte att främja besöksboende. Resultatet ska därefter inarbetas i lämpligt
kommunövergripande dokument.

Kungsviks Camping pekas ut specifikt som ett område som bör planläggas i enlighet med kommunens
campingpolicy. I kartan med regler och rekommendationer ligger campingen inom rekommendationen
R3, utredningsområde för turistverksamhet. Vid planläggning ska campingens markanvändning och
utbredning utredas.

3

Detaljplan för Kungbäck 1:21 m fl (Kungsviks Camping)

Gällande detaljplaner
Planområdet omfattas inte av någon gällande detaljplan.
Planarbetets historik
Strömstads kommun har haft en långsiktig ambition att planlägga alla campingar i kommunen för att
tydliggöra vilken användning som är tillåten och trygga allmänhetens intressen av camping och
friluftsliv. Planarbetet för Kungsviks Camping inleddes ursprungligen år 2005 och ett samråd
genomfördes år 2007.
På grund av ett flertal komplexa frågor som t.ex. strandskydd och fastighetsrättsliga frågor stannade
planarbetet därefter av och har sedermera bara skett stötvis med några års mellanrum. Under år 2018
gavs detaljplanen ny prioritet men startades då om från början på grund av den långa tiden som gått
sedan det ursprungliga samrådet.
Undersökning av betydande miljöpåverkan
Undersökningen med utgångspunkt i bifogad miljöchecklista visar att genomförandet av detaljplanen
för del av Kungbäck 1:21, Kungsviks camping, i Strömstads kommun), inte kan antas ge upphov till
betydande miljöpåverkan i enlighet med de kriterierna som redovisas i 5 §
miljöbedömningsförordningen (2017:966).
Inom detaljplaneområdet finns bedömda livsmiljöer för hasselsnok och sandödla. Observationer av
hasselsnok finns i närområdet medan det inte finns några kända observationer av sandödla. Det finns
en osäkerhet om sandödlan överhuvudtaget finns i området då det inte finns några kända observationer
på Hogdalsnäset. Då planområdet redan är ianspråktaget för campingverksamhet och planen bekräftar
befintlig markanvändning inom de redovisade livsmiljöerna är bedömningen att planens genomförande
inte har någon påverkan på de skyddade arternas långsiktiga bevarandestatus.
I övrigt finns inte några dokumenterade höga natur-, kultur- eller friluftsvärden i området som bedöms
negativt påverkas av ett genomförande av detaljplanen. Undersökningen har samråtts med
Länsstyrelsen, som delar kommunens åsikt. Således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas
fram.
Kommunala beslut i övrigt
Strömstads kommun har en campingpolicy som är antagen av kommunfullmäktige 2006-09-21.
Campingpolicyn definierar bland annat vad en campingplats, en husvagn, ett förtält och dylikt är och
hur de enligt då gällande lagstiftning fick användas. Campingpolicyn innehåller även riktlinjer för
detaljplanering av campingar med utgångspunkten att de ska vara avstädade under vintertid.
Tillämpningen av campingpolicyn har visat sig vara svår i praktiken. Det är svårt för kommunen att
kontrollera om policyn följs och vissa krav, som t.ex. kravet på avstädad vintersäsong, bedöms numera
som oförenligt med gällande riktlinjer. Campingpolicyn har dock inte ersatts eller upphävts ännu till
följd av denna förändrade bedömning.
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Campingens företeelser har också studerats mer djupgående i ett planeringsunderlag för Boverket av
Strömstads kommun och Region Gotland som finns tillgängligt på PBL Kunskapsbanken. I underlaget
utreds bland annat förutsättningarna för reglering av olika typer av campingplatser med hänseende till
detaljplane-, bygglovs- och strandskyddsfrågor. Detta planeringsunderlag har använts vid utformningen
av planhandlingarna.
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3. Planeringsförutsättningar
Beskrivning av området

Campingen med gräsparkeringen i förgrunden från östsidan av Kungsviksvägen. Campingen upptog tidigare även
området på östsidan av vägen (den sida som fotot är taget från). I högra delen av bilden syns hustaket för
huvudbyggnaden på Kungbäck 1:56.

Den största delen av planområdet består av Kungsviks Föreningscamping, en liten camping med cirka
100 husvagnsplatser i ett strandnära läge. Campingen har historiskt varit ungefär dubbelt så stor då ett
område närmare stranden också tidigare ingick i verksamheten. Under det senaste årtiondet har denna
del av campingen upphört som en pågående rörelse med gäster och personal.
I området närmast stranden finns det fortfarande byggnader och anläggningar (belysning, elstolpar och
dylikt) kvar från tiden det var öppet för husvagnsgäster. Inget ställningstagande görs i detaljplanen om i
vilken utsträckning detta område är ianspråktaget, eftersom det inte ingår i vare sig planområdet eller
Kungsviks Föreningscampings verksamhet.
Den kvarvarande campingen drivs som en föreningscamping, vilket innebär att majoriteten (drygt 80
av 100 platser) är vigda åt de föreningsmedlemmar som gemensamt äger och driver verksamheten. De
resterande 20 platserna är tillgängliga för korttidsbesökare.
Marken inom campingen består huvudsakligen av klippt gräs och små grusvägar. Många av
husvagnarna i området har stått uppställda under lång tid, vilket innebär att vegetationen under vagnen
ofta är sliten, och kring själva husvagnsplatsen finns ofta trädäck, staket, små häckar och liknande.
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Karta över området som Kungsviks Föreningscamping upptar med sin nuvarande (A) och tidigare utbredning (A+B)

Den befintliga bebyggelsen på campingen utgörs främst av förråds- och servicebyggnader i rött trä.
Byggnaderna har en småskalig och traditionell utformning som smälter in väl i landskapet. Utöver
servicebyggnaderna finns det också en liten gäststuga och en äldre villavagn på campingen.
Söder om campingen ligger ett öppet område klippt gräs som används som parkering för besökare i
Kungbäckområdet som till exempel badgäster. Denna mark ingår i campingens arrende och campingen
tar en avgift per dag av parkerande. Eftersom det finns en uppställningsplats för bil intill varje
husvagnsplats på campingen används detta område i princip enbart av besökande som inte bor på
campingen.
Sydväst om campingen ligger ett bostadshus på fastigheten Kungbäck 1:230. Bostadshuset låg tidigare
på campingfastigheten men styckades av under år 2016. Bostadstomten är väl avgränsad från
campingen av en hög häck och annan lummig vegetation. För närvarande ingår även bostadshuset i
campingens arrende och hyrs ut på ett vandrarhemsliknande sätt till besökande.
Öster om campingen ligger ytterligare en bostadsfastighet, Kungbäck 1:56. Denna bostad är fristående
från campingen och är avgränsad från den av ett cirka två meter högt plank.
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Kungbäck 1:230 från campingområdet

Riksintressen
Hela planområdet omfattas av riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. 6 § miljöbalken (MB), riksintresse
för turism och rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 2 § MB och obruten kust enligt 4 kap. 4 § MB.
Riksintressena enligt 4 kap. MB är områdesspecifika och innebär att exploateringsföretag och andra
ingrepp i miljön inte får medföra att områdenas natur- och kulturvärden påtagligt skadas.
Riksintressena enligt 3 kap. MB är grundläggande hushållsbestämmelser som innebär att områden så
långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada de utpekade intressena.
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Strandskydd

Gällande strandskydd och planområdets avgränsning

I princip hela planområdet, förutom cirka 500 m2 i den norra delen, omfattas av gällande strandskydd.
Kommunens miljö- och hälsoskyddsavdelning och Länsstyrelsen har varit involverade i ett
strandskyddsärende som avgjordes av mark- och miljödomstolen den 13 mars 2015 som ger mycket av
förutsättningarna i området.
I ärendet hade miljö- och byggnämnden riktat ett föreläggande mot campingen att årligen mellan den
1 oktober till den 31 mars hålla hela området fritt från husvagnar, husbilar, tält, trädäck, staket,
rivningsmaterial, stensättningar, rabatter och övriga anläggningar och anordningar kopplade till
campingverksamhet. Enligt föreläggandet fick byggnader och anläggningar som uppförts före 1975 och
stadigvarande sedan dess funnits på platsen samt de som uppförts efter 1975 men enligt erforderliga
dispenser och tillstånd stå kvar. Kommunens föreläggande överklagades av campingen och avgjordes
slutligen i Mark- och miljödomstolen.
Mark- och miljödomstolen fann det i målet utrett att campingverksamheten som sådan bedrivits redan
innan tidpunkten för strandskyddets införande och att det på området kan finnas bland annat
byggnader som inte är dispenspliktiga. På området har med tiden uppförts anläggningar m.m. som
enligt Mark- och miljödomstolen emellertid torde sakna nödvändiga dispenser.
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Vid sammanträde med syn på platsen kunde mark- och miljödomstolen konstatera att det inte klart
framgår vilka byggnader och anläggningar som har uppförts före inträdandet av strandskyddet. Det
föreläggande som kommunen riktat mot campingen ansågs inte tillräckligt precist och nämndens och
länsstyrelsens beslut upphävdes därför.
Ungefär samtidigt som denna fråga behandlades av mark- och miljödomstolen ansökte campingen om
strandskyddsdispens för sin pågående verksamhet. Ansökan drogs tillbaka efter att planarbetet
påbörjats eftersom både campingen och nämnden var överens om att det gav en bättre möjlighet att
pröva frågorna i området som en helhet.
Naturvärden
Planområdets centrala delar används för campingverksamhet och utgörs av, gräs, grus och hårdgjorda
ytor. Den lummigaste naturen finns kring Kungbäck 1:230, där det bland annat finns en äldre kastanj
som syns på bilden ovan.
Planområdet berörs av spridningsnätverk för sandödla och hasselsnok, vilka är arter som är skyddade
enligt artskyddsförordningen. I den kommunövergripande inventeringen som tagits fram har de öppna
ytorna på campingen pekats ut som en del av nätverket där exploatering innebär en möjlig risk för
påverkan utan tillräckliga skyddsåtgärder.
I inventeringen har även möjliga livsmiljöer för sandödla och hasselsnok kartlagts. Livsmiljön för
sandödla har givits tre riskklasser, möjlig, trolig och uppenbar risk, medan livsmiljön för hasselsnok
kategoriserats i möjlig och uppenbar risk. Delar av den befintliga campingen har identifierats som
livsmiljö för sandödla med trolig risk och livsmiljö för hasselsnok med uppenbar risk. Detaljplanen
utbreder sig dock enbart över mark som redan är ianspråktagen för camping och bostadstomter, vilket
innebär att en negativ påverkan på skyddade arter inte bör uppstå.
Kulturmiljö och fornlämningar
Kulturmiljön i området karakteriseras av det öppna landskapet och den småskaliga bebyggelsen.
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. Det finns två registrerade fornlämningar,
Hogdal 267:1 och Hogdal 267:2, cirka 220 meter sydost om planområdet. Cirka 150 meter norr om
planområdet ligger ytterligare en fornlämning, Hogdal 446.
Hogdal 267:1 och 267:2 är två stensättningar. Fornlämningarna berördes av planarbetet för
Kungbäck 1:59 där det konstaterades att de hade 15 meters skyddsavstånd.
Hogdal 446 är en boplats med osäker utbredning. I schakt avslag av flinta påträffats. Lämningen har
avgränsats utifrån topografisk bedömning och fyndfrekvens samt jordartssammansättning.
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Karta över kända fornlämningar i området

Rekreation och friluftsliv
Kungsviks Camping ligger på en välbesökt del av Hogdalsnäset med flera badplatser, gästhamn och
naturliga strövområden. Den närmaste badstranden ligger alldeles intill campingen och är en viktig
målpunkt både för campinggäster och för andra besökare. En av stigarna som korsar Kungsviks
Camping är viktig för att boende norr om campingen enkelt ska kunna ta sig till badplatsen.
Kungsviks Camping är också i sig värdefull för rekreations- och friluftslivet. Korttidsplatserna och
vandrarhemsplatserna på campingen gör att en bred sektion av allmänheten kan ta sig långväga till
Kungbäckområdet med möjligheten att övernatta i en spännande och annorlunda miljö. Även
föreningsdelen av campingen är av värde för friluftslivet eftersom den möjliggör naturnära turistande
för ett stort antal personer som inte bor på platsen.
Service
Det saknas över lag både offentlig och kommersiell service i närheten av planområdet. Campingen har
en liten reception som säljer enkla tilltugg. Den närliggande Lökholmens Camping har en större
reception med livsmedelsförsäljning och en restaurang, men i övrigt finns närmaste service i Nordby
cirka 11 km norr om Kungbäckområdet.
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Kommunikationer
Planområdet ligger intill Kungsviksvägen, en cirka 4,5 meter bred bilväg som ansluter till den allmänna
väg 1037. Kungsviksvägen har tidigare också varit en allmän väg men har nyligen lämnats över till en
nybildad vägförening. En ny gång- och cykelväg har nyligen byggts på Kungsviksvägens norra sida från
anslutningen till väg 1037 fram till campingen.
Mark, miljö och geoteknik
En geoteknisk utredning har tagits fram av Bohusgeo. Släntstabiliteten i området bedöms vara
tillfredsställande och planerad markanvändning/byggnation bedöms kunna genomföras utan att
släntstabiliteten blir otillfredsställande.
Inom och i anslutning till planområdet finns berg i dagen som har inspekterats i samma utredning.
Berget bedöms utgöras av rundade klippor utan synliga sprickor eller lösa block och risk för bergras
eller blocknedfall bedöms inte föreligga.
Teknisk försörjning
Alla fastigheter i planområdet är anslutna till det kommunala VA-nätet. Utbyggnaden av kommunalt
vatten och avlopp i Kungbäckområdet har inneburit en mycket stor miljövinst eftersom många
enskilda avlopp, däribland det som tidigare fanns för Kungsviks Camping, har ersatts med rening i
kommunens reningsverk i Strömstad.
Fastigheterna i planområdet är även anslutna till de allmänna el- och telenäten som driftas av Ellevio
och Skanova.
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4. Planförslag
Bebyggelse

Bild på den del av campingen där möjlighet till uthyrningsstugor prövas

Planförslaget reglerar huvudsakligen den befintliga bebyggelsen inom den ianspråktagna campingen.
Den största delen av campingen är reglerad som camping (N). Användningen camping avser tillfällig
uthyrning för enkelt flyttbara enheter. Inom campingen ingår plats för uppställning av tält, husvagnar
och husbilar. Även servicebyggnader medges inom användningen, men har i planförslaget begränsats
till en största tillåtna sammanlagda byggnadsarea på 40 m2 inom N-området på campingen.
Gränsen för vad som inte kan anses vara en enkelt flyttbar enhet framgår inte av Boverkets riktlinjer.
Det saknas även vägledande rättsfall i frågan. En möjlig tolkning är att en byggnad inte kan vara en
enkelt flyttbar enhet eftersom en byggnad enligt definitionen i Plan- och bygglagen är varaktigt
placerad. Enligt denna tolkning skulle därmed vare sig campingstugor, villavagnar eller husvagnar som
står uppställda längre än en normal semesterperiod medges inom användningen eftersom de kräver
bygglov och därmed är att se som byggnader.
Den inre delen av campingen är reglerad för både camping (N) och tillfälligt boende (O), specificerad
till enbart uthyrningsstugor. I detta område finns alla campingens servicebyggnader och ett par
uthyrningsstugor. Avsikten med regleringen är att cirka 8-10 nya uthyrningsstugor ska kunna uppföras i
den norra delen av området där några av husvagnsplatserna nyttjas mer sällan.
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I den södra delen av planområdet ligger ett bostadshus på fastigheten Kungbäck 1:230 som används av
campingen för uthyrning av rum. Strömstads kommun anser att det är positivt att byggnader i så
attraktiva lägen som det aktuella kan användas för turistisk verksamhet. Planförslaget medger därför
både användningen bostad och tillfälligt boende för fastigheten.
Parkeringen som ligger mellan Kungbäck 1:230 och Kungsviksvägen är reglerad som parkering (P)
eftersom platserna är tillgängliga för andra än campingens besökare. Den fungerar bland annat som
parkering för badgäster och utgör därför en självständig enhet med sin egen användning.
Fastigheten Kungbäck 1:56 är reglerad som bostad i överensstämmelse den befintliga användningen.
Utformning av bebyggelse
Bebyggelsen i detaljplanen har reglerats med få utformningsbestämmelser. Den största påverkan ny
bebyggelse får i området är främst genom höjd, storlek och placering, men den enkla karaktären som
finns på campingen idag motiverar inga ytterligare bestämmelser om utformning.
Nybyggnation inom campingen har reglerats till att endast få ske i bakkant mot berget för att minska
påverkan på landskapsbilden i området. Inom N-området närmast vägen medges enbart en mindre
byggrätt på 40 m2 för servicebyggnader. Denna mark har inte prickats (dvs reglerats så att byggnader
inte får uppföras) eftersom det är svårt att förutse hur denna begränsning skulle kunna påverka
möjligheterna att driva camping på platsen.
Även bostadsfastigheterna som ingår i detaljplanen har reglerats återhållsamt. Bostädernas karaktär har
främst fångats upp i de stora tomterna, exploateringsgraden och utformningen av huvudbyggnaderna
med sina traditionella sadeltak. Byggnadernas placering styrs inte av detaljplanen eftersom dessa
utformningsbestämmelser har bedömts som tillräckliga för att bevara områdets karaktär.
Säsongsuppställning av husvagnar
Camping är inte idag något som bara görs under några enstaka sommarveckor eller en s.k. normal
semesterperiod. Att campa kan också vara att ha sin husvagn säsongsuppställd, vilket är fallet för de
flesta av vagnarna på Kungsviks Camping. Genom att vara medlem i föreningen får man en plats på
campingen under hela året som gästen kan komma till, lämna och återkomma under hela året.
Föreningscampingen drivs gemensamt av medlemmarna.
Säsongsuppställningen påverkar utseendet på de delar av campingen där den sker. Framför
husvagnarna har det i allmänhet ordnats mer eller mindre permanenta uteplatser och vagnarna står
uppställda under längre tider.
En ständigt återkommande fråga i campingsammanhang är hur länge en enskild husvagn får uppställd
på en campingplats. Enligt Boverkets allmänna råd för användningsbestämmelsen ”Friluftsliv och
camping” är bestämmelsen endast avsedd för tillfällig uthyrning och för enkelt flyttbara enheter. Inom
campingen ingår plats för uppställning av tält, husvagnar och husbilar. Även servicebyggnader och de
byggnader och anläggningar som behövs för driften av campingen ingår.
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Det saknas en definition av vad som avses med begreppet ”tillfällig uthyrning” i det allmänna rådet. En
möjlig tolkning är att begreppet inte är begränsat till att endast omfatta en normal semesterperiod utan
kan sträcka sig betydligt längre. Tillfällig uthyrning torde teoretiskt kunna sträckas ända ut till gränsen
för där den övergår till permanent uthyrning eller permanent fritidsboende.
Enligt rättspraxis ska normalt sett en husvagn som står på samma plats under en längre tid än en
normal semesterperiod bedömas vara en byggnad (se till exempel RÅ 1975 Ab 247). Det krävs alltså
bygglov för längre tids uppställning eller årligen återkommande längre säsongsuppställning av en
husvagn.
Det är mot denna bakgrund oklart om lagstiftaren tänkt sig att säsongscamping är en acceptabel
företeelse. Om så är fallet är det idag svårt att genomföra i praktiken, då en husvagn som står uppställd
längre än en normal semesterperiod kräver bygglov vid uppställningen och rivningslov vid
borttagande/hemfärd. Planbestämmelser om minskad lovplikt faller mer eller mindre under kategorin
konstruerade lösningar eftersom kravet på anmälan vid uppställning och rivning kvarstår.
Vad gäller Kungsvik bedömer kommunen att camping är den lämpligaste användningen av marken
inom planområdet. Eftersom de rättsliga förutsättningarna är oklara görs inget ställningstagande i
planförslaget om huruvida den pågående säsongscampingen är planenlig. Detta får istället utvisas av
framtida rättspraxis och eventuella förtydliganden i plan- och bygglagen eller annan vägledning.
Risker och störningar
De största riskerna för störning i området är mellan campingverksamheterna och de närliggande
bostadshusen. Under 1970- och 1980-talet reglerades denna störningsrisk i tillståndet för campingen
som meddelades årligen med stöd av Hälsovårdsstadgan. I dessa tillstånd angavs ett skyddsavstånd på
25 meter från Kungbäck 1:59:s västra fastighetsgräns till närmaste husvagn.
Hälsovårdsstadgan ersattes 1983 av hälsoskyddslagen och i förlängningen år 1998 av miljöbalken. De
årliga tillstånden för campingar försvann i och med dessa lagar och de villkor som meddelades i dem
har förfallit. Det finns således inte längre ett reglerat minimiavstånd mellan campingen och de
närliggande bostadshusen. Däremot gäller miljöbalkens allmänna hänsynsregler som ger möjlighet att
hantera störande lukt, buller och liknande.
I en detaljplan är det är inte möjligt att t.ex. förhindra uppställning av husvagnar under kortare tid än
en normal semesterperiod på något annat sätt än att ange en annan användning än camping närmast
bostaden. Inget skyddsavstånd har angivits i detaljplanen eftersom frågan kan regleras bättre genom
tillsyn med stöd av miljöbalken.
Gatunät och trafik
En gång- och cykelväg har nyligen byggts på norr/västsidan om Kungsviksvägen från väg 1037 fram
till campingen. Gång- och cykelvägen är tänkt att korsa Kungsviksvägen och förlängas ned mot
stranden. För att denna korsning ska kunna ske på ett så lämpligt ställe som möjligt medges
användningen Cykelväg inom en del av den befintliga naturmarken nordost om Kungbäck 1:56.
Cykelvägen går i övrigt utanför planområdet.
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Parkering
Parkering för husvagnscampingen sker invid varje husvagnsplats. Övrig parkering sker idag på
gräsparkeringen i den södra delen av planområdet och kan fortsätta att fungera så i framtiden. Det
finns också möjlighet att anlägga fler parkeringsplatser inom campingen.
Bostadshusen i planområdet parkerar på sina egna tomter.
Natur
Detaljplanen reglerar den befintliga campingen inom ianspråktaget område och tar ingen ny naturmark
i anspråk. Då planområdet redan är ianspråktaget för campingverksamhet och planen bekräftar
befintlig markanvändning inom de redovisade livsmiljöerna är bedömningen att planens genomförande
inte har någon påverkan på de skyddade arternas långsiktiga bevarandestatus.
I övrigt finns inte några dokumenterade höga natur-, kultur- eller friluftsvärden i området som bedöms
negativt påverkas av ett genomförande av detaljplanen.
Riksintressen
De berörda riksintressena för turism och friluftsliv stärks av planförslaget. Genom att marken i
området regleras med användningarna camping och tillfälligt boende tydliggörs campingplatsens
användning och säkerställs för lång tid framöver. Detaljplanen innebär att endast de angivna
användningarna är tillåtna.
För att andra användningar ska möjliggöras måste den gällande detaljplanen upphävas eller ersättas,
vilket ger ett starkare skydd än om marken inte är planlagd och det endast krävs bygglov för den tänkta
åtgärden.
Strandskydd
Strandskyddet föreslås att upphävas för all kvartersmark i planområdet. Motiven till upphävandet är att
området redan har tagits i anspråk på ett sätt om gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
Kungsviks Camping etablerades under mitten av 1960-talet. Ursprungligen låg campingen söder om
vägen intill badstranden. I detta område finns fortfarande kiosk, servicebyggnader, elstolpar och
belysning som inte längre används. Strandområdet har numera en annan fastighetsägare och ingår inte i
planförslaget.
Under början av 1970-talet utvidgades campingen till att även innefatta området på norrsidan om
Kungsviksvägen. På ett flygfoto från 1974 framgår att campingen upptar samma geografiska område på
denna sida om Kungsviksvägen som idag. Flera byggnader och anläggningar (elstolpar, staket, lekplats
med mera) har tillkommit inom detta område efter strandskyddets ikraftträdande.
Det finns inga registrerade beslut om strandskyddsdispens för dessa åtgärder. Länsstyrelsens arkiv är
dock gallrat mellan åren 1982-1988 och praxis för bl.a. anläggningar innebär att de möjligen inte krävde
dispens när de uppfördes. Det är därför mycket svårt att med säkerhet kunna säga vad på campingen
som är uppfört i strid med de strandskyddsbestämmelser som gällde för tillfället.
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Det framgår också av flygfoton och övrig dokumentation att antalet uppställda husvagnar varierade
kraftigt mellan årets säsonger vid strandskyddets inträdande. Det saknas exakta uppgifter på exakt hur
beläggningen såg ut, men grovt kan den förväntats ha varit högst sommartid och lägst under vintertid.
Under vintern stod inga eller endast några enstaka husvagnar uppställda på campingen.
I praktiken innebär detta att det inte är möjligt att dra en skarp gräns mellan vad som är ianspråktaget
eller inte på campingen sett till rörlighet eller nyttjande under delar av året. Det generella strandskyddet
infördes den 1 januari 1975 genom en ändring av 15 § i den numera upphävda naturvårdslagen (NVL).
Sedan införandet av det generella strandskyddet är utgångspunkten i princip att åtgärder som är
vidtagna före den 1 januari 1975 ska anses vara lagenliga, och åtgärder som är vidtagna därefter och
saknar strandskyddsdispens ska anses vara olagliga.
För att klargöra vad som avses med begreppet åtgärd bör förarbetena till strandskyddslagstiftningen
ligga till grund. Kommunens uppfattning är att begreppet åtgärd avser anläggandet av en campingplats.
Som stöd för detta resonemang finns t.ex. prop. 1974:166 som låg till grund för SFS 1974:1025 som
införde strandskyddsbestämmelserna i NVL. I propositionen ges camping som ett exempel på en
anläggning som innebär ”en allvarlig påverkan på möjligheterna för friluftsliv” (s. 31) och som därmed
förbjöds i 16 § NVL så länge inte undantag meddelades.
Kommunen tolkar resonemanget i propositionen som att en camping i sig ansågs vara en anläggning
som väsentligt påverkade människors möjlighet till friluftsliv och att antalet vagnar vid olika tillfällen
eller deras uppställningstid inte ansågs som relevant. Förarbetena ger enligt kommunens tolkning inget
stöd till uppfattningen att camping på grund av sin föränderlighet ansågs innebära en mindre påverkan
på möjligheterna till friluftsliv än andra anläggningar, anordningar och byggnader som förbjöds i lagen.
Kommunstyrelsen bedömer utifrån detta att området var ianspråktaget 1975 på så sätt att det saknade
betydelse för strandskyddets syften.
Avvägning mellan allmänna och enskilda intressen
Vid prövning av om strandskyddet kan upphävas i en detaljplan ska det enligt 4 kap. 17 § PBL finnas
särskilda skäl för det, och intresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses med planen ska
väga tyngre än strandskyddsintresset.
Kungsviks Camping ligger inom riksintresse för turism och rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 2 §
miljöbalken. En besöksanläggning stödjer riksintresset genom att den möjliggör för turister utanför
dagstursavstånd att komma till platsen och övernatta, och därmed ta del av områdets friluftsvärden.
Genom att planlägga en befintlig camping uppnås en mer effektiv användning av marken med ett
mycket begränsat intrång på strandskyddets syften eftersom marken redan är ianspråktagen.
En aspekt vid avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen är de lokala förutsättningarna sett
till campingens och strandens läge. Kungsviks Camping ligger bortom stranden och behöver inte
passeras av de flesta som kan tänkas vilja ta sig till strandområdet. En passage med allmän platsmark
säkerställer även att boende i den planlagda stugbyn på Kungbäck 1:247 har ytterligare ett alternativ för
att ta sig till stranden.
Sammanvägt bedömer kommunen utifrån dessa aspekter att campingens enskilda intresse av att kunna
driva sin verksamhet väger tyngre än strandskyddsintresset i och med att marken redan är
ianspråktagen.
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En fråga som inte bör aktualiseras inom ramen för strandskyddsprövningen är de enskilda vagnarnas
uppställningstid. Oavsett hur lång tid husvagnarna på en camping varit uppställda är de en del av en
verksamhet som begränsar allmänhetens tillträde till området. Hur de enskilda vagnarna får placeras
och användas regleras istället av detaljplanens användnings- och egenskapsbestämmelser.
Tillgänglighet
En passage för allmänheten har säkerställts med ett stråk för allmän platsmark, park, utmed
fastighetsgräns mot fastigheten Norrkärr 1:247. Marken intill denna begränsning är reglerad som
allmän platsmark i den gällande detaljplanen för den ej utbyggda stugbyn på Norrkärr 1:247, och
förbudet säkerställer tillsammans med den punktprickade marken möjligheterna till passage mellan
detta område och havet.
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5. Konsekvensbeskrivning
Hållbar utveckling
Planförslaget bidrar till en hållbar utveckling genom att en befintlig campinganläggning får tydliga
ramar för hur marken i området får användas. Ingen ny mark tas i anspråk och den redan ianspråktagna
marken kan utnyttjas mer effektivt. Genom att planlägga campingar säkerställs deras funktion som
besöksanläggningar så långt som är möjligt med plan- och bygglagen, vilket stärker möjligheterna för
människor att turista och uppleva naturen.
Miljömål
Sveriges 16 miljökvalitetsmål ska vara vägledande vid tillämpning av miljöbalken. Miljökvalitetsmålen är
satta till år 2020 med syftet att bidra till genomförandet av de globala hållbarhetsmålen som är en del av
FN:s Agenda 2030. Nedan följer en sammanfattning av detaljplanens påverkan på Sveriges 16
miljökvalitetsmål.
Miljömål

Nuvarande miljötillstånd

Planens påverkan

Begränsad klimatpåverkan

Målet kommer ej att nås med
befintliga och beslutade styrmedel
och åtgärder.

Frisk luft

Målet kommer ej att nås till 2020.

Bara naturlig försurning
Giftfri miljö
Skyddande ozonskikt
Säker strålmiljö

Målet kommer ej att nås till 2020.
Målet kommer ej att nås till 2020.
Målet kommer att nås till 2020.
Målet kommer delvis att nås till
2020.
Målet kommer ej att nås till 2020.
Målet kommer ej att nås till 2020.
Målet kommer ej att nås till 2020.
Målet kommer ej att nås till 2020.

Transporter till och från
campingen bidrar med utsläpp.
Det går inte att uttala sig om
påverkan blir eftersom valet av
semester är fritt – vare sig andra
campingar med kortare eller
längre färdvägar väljs, eller t.ex.
semester med flygresa.
Samma som ovan, med
undantaget att den del av
miljömålet som berör lokala
utsläpp i tätorter.
Berörs ej
Berörs ej
Berörs ej
Berörs ej

Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
Hav i balans samt levande kust och
skärgård
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Berörs ej
Berörs ej
Berörs ej
Miljömålet stärks av antagandet
av detaljplanen genom att
campingens funktion som
turistanläggning tydliggörs och
säkerställs. Eftersom
campingen redan finns tas
ingen ny naturmark i anspråk.
Detta bidrar till att den del av
miljömålet som berör
bevarandet av den biologiska
mångfalden inte påverkas
negativt.
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Myllrande våtmarker
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
Storslagen fjällmiljö
God bebyggd miljö

Ett rikt växt- och djurliv

Generationsmålet

Målet kommer ej att nås till 2020.
Målet kommer ej att nås till 2020.
Målet kommer ej att nås till 2020.
Målet kommer ej att nås till 2020.
Målet kommer ej att nås till 2020.

Berörs ej
Berörs ej
Berörs ej
Berörs ej
Miljömålet stärks också genom
att campingens funktion som
turistanläggning säkerställs.
Genom att en befintlig
anläggning säkerställs utan att ta
ny mark i anspråk uppnås en
effektiv markanvändning.
Målet kommer ej att nås till 2020.
Berörs eftersom campingen
ligger i ett område med höga
naturvärden och
rödlistade/skyddade arter.
Eftersom ingen ny naturmark
tas i anspråk, undantaget
området för GC-väg längs
Kungsviksvägen, bedöms inte
miljömålet påverkas negativt.
Berörs delvis genom säkerställandet av platsen som camping. En del av
generationsmålet är vikten av att ändra livsstil, vilket i fallet med
detaljplanen kan röra valet av semester. Om fler människor väljer att
semestra utan att t.ex. flyga minskar klimatpåverkan. För att detta ska
vara möjligt behöver möjligheten att semestra på nära håll vara
säkerställd som i detaljplanen.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormerna för vatten kan påverkas av förändrat dagvattenflöde från campingen. För att
undvika att miljökvalitetsnormerna påverkas negativt har bestämmelser om att högst 20 % av marken
inom campingen och ingen del av parkeringen i söder får hårdgöras införts. Denna reglering innebär
att merparten av nederbörden i planområdet kan infiltreras lokalt istället för att ledas till recipienten
som berörs av miljökvalitetsnormerna.
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6. Genomförande
Organisatoriska frågor
Tidplan
Planprocessen består av samråd och granskning innan detaljplanen kan antas. Detaljplanen vinner laga
kraft om den inte överklagas eller om eventuella överklaganden avslås. Tidplanen för detaljplanen är
följande:
Samråd
Granskning
Antagande
Laga kraft

Våren 2019
Hösten 2019
Vintern 2019/2020
2019/2020

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.
Användningarna som planförslaget medger är till största delen redan genomförda. Ingen ny allmän
platsmark behöver byggas ut för att de nya byggrätterna detaljplanen medger ska kunna utnyttjas.
Genomförandetiden för detaljplanen har därför satts 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.
Huvudregeln är att kommunen är huvudman för de allmänna platserna.
Detaljplanen omfattar naturmark som i princip inte kräver någon förvaltning, ett mindre område
parkmark och en cykelväg. Eftersom planområdet angränsar till andra områden med enskilt
huvudmannaskap ska samma gälla i området.
Det enskilda huvudmannaskapet medför inget tvång att lösa in mark eller att bilda en förvaltning så
länge de berörda inte begär det. Om det behövs en förvaltare av marken kan antingen en
gemensamhetsanläggning bildas för ändamålet eller så kan en befintlig gemensamhetsanläggning
omprövas till att även inkludera ytterligare områden.
För naturmarken inom planområdet är den mest rimliga lösningen, enligt kommunens bedömning, att
den sköts av de berörda fastighetsägarna var för sig eller att en ny gemensamhetsanläggning bildas. En
gemensamhetsanläggning kan behövas om det visar sig finnas ett behov av att natur- och parkmarken
inom Kungbäck 1:21 och Kungbäck 1:247 behöver skötas i ett gemensamt sammanhang för att t.ex.
upprätthålla passager.
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Gemensamhetsanläggningen Kungbäck GA:23 bör omprövas i en anläggningsförrättning till att även
inkludera cykelvägen som löper utmed Kungsviksvägen. Denna cykelväg bör förvaltas gemensamt
eftersom det är orimligt att varje fastighetsägare ansvarar för sitt avsnitt av cykelvägen separat.
Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetskonsekvensbeskrivning
Nedan följer en sammanställning över alla fastigheter som påverkas av ett genomförande av
detaljplanen, samt på vilket sätt de påverkas.
Fastighet /
anläggning

Fastighetsbildning

Reglering i
detaljplan

Gemensamhetsanläggningar och
servitut

Kungbäck 1:21

Avstår mark till
Kungbäck 1:56 (cirka 200
m2, blå triangel i figur)

Fastigheten är inte
planlagd sedan tidigare.
Cirka 26 800 m2 av
fastigheten omfattas av
planförslaget.

En gemensamhetsanläggning kan bildas för
att förvalta den allmänna
platsmarken, eller så kan
den befintliga
vägsamfälligheten
Kungbäck GA:23
omprövas för att
inkludera naturmarken.

Befintlig camping
planläggs med
användningarna camping
och friluftsliv (N) samt
denna och tillfälligt
boende (O). Parkeringen
i söder planläggs med
användningen parkering
(P). Den del av
fastigheten som avstås
till Kungbäck 1:56
regleras som bostad.

Kungbäck 1:56

Erhåller mark från
Kungbäck 1:21 (cirka 200
m2, blå triangel i figur)

Cirka 3500 m2 naturmark
planläggs som allmän
platsmark (NATUR).
Fastigheten är inte
planlagd sedan tidigare.
Fastigheten planläggs i
sin helhet med
användningen bostad
(B).

En eventuell GA eller
utökning av GA:23 bör
göras i ett större
sammanhang med
Kungbäck 1:247
eftersom den allmänna
platsmarken är
sammanlänkad.
Övriga servitut redovisas
i separat tabell nedan
Fastigheten kan komma
att delta i GA för
förvaltningen av
naturmarken, antingen
genom en nybildad GA
eller genom omprövning
av Kungbäck GA:23.
Fastigheten är redan
deltagande i Kungbäck
GA:23.
Övriga servitut redovisas
i separat tabell nedan
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Kungbäck 1:230

Oförändrad

Fastigheten är inte
planlagd sedan tidigare.
Fastigheten planläggs i
sin helhet med
användningen bostad
(B).

Fastigheten kan komma
att delta i GA för
förvaltningen av
naturmarken, antingen
genom en nybildad GA
eller genom omprövning
av Kungbäck GA:23.
Fastigheten är redan
deltagande i Kungbäck
GA:23.
Övriga servitut redovisas
i separat tabell nedan

Kungbäck GA:23

Berörs ej

Konsekvenser för gällande rättigheter
Rättighetsbeteckning

Beskrivning

Bedömd konsekvens av
planen

1486-1446.1

Officialservitut för väg till förmån
för Kungbäck 1:230, belastar
Kungbäck 1:21. Avser utfart från
Kungbäck 1:230 till väg över
Kungbäck 1:21.
Officialservitut för avlopp till
förmån för Kungbäck 1:230,
belastar Kungbäck 1:21.

Ingen – rättigheten är bildad och
ryms med föreslagna
planbestämmelser

1486-1446.2

1486-1446.3

Officialservitut för vattentäkt till
förmån för Kungbäck 1:230,
belastar Kungbäck 1:21.

14-IM-99/1372.1

Avtalsservitut för
infiltreringsledning till förmån för
Kungbäck 1:56, belastar Kungbäck
1:21.
Avtalsservitut för kraftledning till
förmån för Fjällskivlingen 1
(Ellevio), belastar Kungbäck 1:21
och 1:230.
Avtalsservitut för kraftledning till
förmån för Fjällskivlingen 1
(Ellevio), belastar Kungbäck 1:21
och 1:230.
Ledningsrätt för vatten, dagvatten
och spillvatten till förmån för
Strömstads kommun, belastar
Kungbäck 1:21, 1:59 m fl.

14-IM5-94/5599.1

14-IM-94/5600.1

1486-1140.1
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Rättigheten är uttjänt eftersom
Kungbäck 1:230 har anslutits till
det kommunala VA-nätet.
Servitutet kan tas bort genom en
fastighetsreglering.
Rättigheten är uttjänt eftersom
Kungbäck 1:230 har anslutits till
det kommunala VA-nätet.
Servitutet kan tas bort genom en
fastighetsreglering.
Ingen – rättigheten är bildad och
ryms med föreslagna
planbestämmelser
Ingen – rättigheten är bildad och
ryms med föreslagna
planbestämmelser
Ingen – rättigheten är bildad och
ryms med föreslagna
planbestämmelser
Ingen – rättigheten är bildad och
ryms med föreslagna
planbestämmelser
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Nyttjanderätt, inskrivningsdag
2009-06-22, Akt 20457
Nyttjanderätt, inskrivningsdag
2014-04-03, Akt 9604

Nyttjanderätt till förmån för
Kungsviks Föreningscamping AB,
belastar Kungbäck 1:21.
Nyttjanderätt till förmån för
Kungsviks Föreningscamping AB,
belastar Kungbäck 1:21.

Ingen – rättigheten är bildad och
ryms med föreslagna
planbestämmelser
Ingen – rättigheten är bildad och
ryms med föreslagna
planbestämmelser

Fastighetsbildning
Planförslaget medför att bostadsfastigheten Kungbäck 1:56 kan utökas till att omfatta hela den
befintliga tomten. Den mark som kan regleras till fastigheten i och med planförslagets genomförande
består av ett cirka 200 m2 stort område vid fastighetens norra gräns. Detta område arrenderas av ägaren
till Kungbäck 1:56 sedan år 1999. Området används som infart och biluppställningsplats.

Karta över området som föreslås regleras till Kungbäck 1:56 (blåmarkerat)

En överenskommelse om fastighetsreglering kan upprättas mellan parterna innan detaljplanen antas.
Om en överenskommelse inte upprättas har båda parterna möjlighet att begära att Lantmäteriet
genomför den tänkta fastighetsregleringen. Om fastighetsregleringen sker utan överenskommelse
bestämmer Lantmäteriet ersättningen som ska utgå.
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Tekniska frågor och utredningar
Geoteknik
Inga geotekniska åtgärder krävs för att säkerställa planområdets lämplighet.
Vatten och avlopp
Planområdet är anslutet till kommunalt vatten och spillavlopp.
Dagvatten
Dagvatten från campingen avledes till en kommunal dagvattenledning som går genom campingen. I
dagvattenledningen leds även dagvatten från två bostadsområden öster och väster om campingen.
Recipient för dagvattnet är Kungsvik söder om planområdet. Rening av dagvattnet sker till viss del i
öppna diken innan det når det kommunala nätet.
Ekonomiska frågor
Förrättningskostnader
Detaljplanen innebär ekonomiska konsekvenser i form av förrättningskostnader och eventuellt
framtida deltagande i gemensamhetsanläggningar. Vid sin handläggning tar Lantmäteriet ut kostnader
för sitt arbete och bestämmer hur dessa ska fördelas mellan sakägarna. Fördelningsgrunden skiljer sig åt
något mellan olika förrättningsåtgärder, men generellt gäller att fördelning ska ske efter vad som är
skäligt.
Ekonomisk ersättning för fastighetsreglering
En överenskommelse kan träffas mellan ägarna av Kungbäck 1:21 och Kungbäck 1:56 om ersättning
för marken som föreslås regleras till Kungbäck 1:56. Om en överenskommelse inte träffas kan någon
av parterna initiera en tvångsmässig fastighetsreglering. I detta fall ansvarar Lantmäteriet för en
marknadsmässig bedömning av om en reglering bör genomföras och för vilken ekonomisk ersättning
som i så fall ska utgå.
Planekonomi
Planförslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. De ekonomiska konsekvenserna
för enskilda består av ovanstående förrättnings- och ersättningskostnader/intäkter och eventuell
påverkan på fastighetsvärdet till följd av rättigheterna som säkerställs med planförslaget. Exploatören
betalar även för kostnaden för kommunens handläggning av planförslaget.
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Administrativa frågor
Handläggning
Detaljplanen tas fram enligt standardförfarande enligt PBL 2014:900 (SFS 2014:900). Det innebär att
boverkets allmänna råd BFS 2014:5 – DPB 1 använts vid utformningen av detaljplanen.
En detaljplan som tas fram enligt standardförfarande ska göras tillgänglig för samråd och granskning
med myndigheter, remissinstanser och berörda sakägare. De synpunkter som kommer in under samråd
och granskning sammanställs och besvaras i ett granskningsutlåtande.
Planavgift
Planavgift ska inte tas ut vid prövning av lovärenden som överensstämmer med detaljplanen i enlighet
med upprättat plankostnadsavtal.
Revideringar inför antagande
Detaljplanen har reviderats inför antagande:






Byggnadshöjden för campingstugorna har ändrats från 4,0 meter till 3,5 meter för att bättre
stämma överens med bebyggelsen i angränsande detaljplan
Beskrivningen av hur den allmänna platsmarken i området kan förvaltas har ändrats så att
Kungbäck ga:23 endast föreslås att utökas för att inkludera GC-vägen utmed Kungsviksvägen.
En beskrivning om att en ny gemensamhetsanläggning kan bildas för att förvalta natur- och
parkmarken inom planområdet och inom angränsande detaljplan har lagts till.
Motiveringen för upphävande av strandskydd har utvecklats (kapitel 4, rubrik strandskydd).
Beskrivningen av vad som ryms inom användningen camping (N) har förtydligats (kapitel 4,
rubrik bebyggelse).

Miljö- och byggförvaltningen
Upprättad 2019-10-04
Reviderad 2019-01-09
Jimmy Magnusson
Planeringsarkitekt
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Fastighetsförteckn i ng
2019-04-26, Rev. 2019-09-27
Aktualitetsdatum i fastighetsregistret, 2019-09-26
Projektnummer: 1038175

Fastighetsförteckning till detaljplan för Kungbäck 1:21 mfl (Kungsviks Camping),
Strömstads kommun, Västra Götalands län

I Beteckning på kartan

Ägare/Innehavare, adress

FASTIGHETER INOM PLANOMRÅDET
Kungbäck 1:21

Karlsson, Anders Sigvard
Karlsson, Kristina Alice
Larsson, Rune Christer
Larsson, Lennart Mikael

Kungbäck 1:56

MetriaAB
Lagergrens gata2
652 14 Karlstad
Tel 010-1218828
info@metria.se I melria.se I jennie.shahan@metria.se

Lorentzen, Freddy

Övrigt
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I Beteckning på kartan

2019-04-26

METRIAAB

Ägare/Innehavare, adress

Övrigt

FASTIGHETER INOM PLANOMRÅDET forts.
Kungbäck 1:230

Karlsson, Anders Sigvard
Karlsson, Kristina Alice
Larsson, Rune Christer
Larsson, Lennart Mikael

MARKSAMFÄLLIGHETER INOM PLANOMRÅDET

I Inga kända
ANLÄGGNINGSSAMFÄLLIGHETER INOM PLANOMRÅDET

I Inga kända
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�

2019-04-26
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I Beteckning på kartan

METRIA AB

Ägare/Innehavare, adress

Övrigt

FASTIGHETER UTANFÖR PLANOMRÅDET
Kungbäck 1:59
Kungbäck 1:96

Kungbäck 1:247

Kungbäck Fastigheter AB
Ödegårdsvägen 1
452 97 Strömstad
Dieseth, Elisabeth

Kungbäck Fastigheter AB
Ödegårdsvägen 1
452 97 Strömstad

MARKSAMFÄLLIGHETER UTANFÖR PLANOMRÅDET
Kungbäck S:5

Kungsviksstrandens Samfällighetsförening

Kungbäck S:6

Kungsviksstrandens Samfällighetsförening Strandplan

Kungbäck S:14

Kungsviksstrandens Samfällighetsförening

Strandplan

Väg
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-
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0

0

f
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o

�

2019-04-26
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I Beteckning på kartan

Ägare/Innehavare, adress

METRIAAB
Övrigt

ANLÄGGNINGSSAMFÄLLIGHETER UTANFÖR PLANOMRÅDET
Kungbäck GA:3

Kungbäck GA:23

Kungsviks Samfällighetsförening

Vägar,
Vattenförsörjning,
Avloppsanläggning,
Grönområden, Bad
och/eller
båtanläggning
Kungsviksvägens Samfällighetsförening Väg

RÄTTIGHETER UTANFÖR PLANOMRÅDET
Serv 7

Avtalsservitut
14861 M-04/38256.1
Elledning

Belastar: Kungbäck 1:21

Till förmån för:
Fjällskivlingen 1

Ellevio AB
Box 242 07
104 51 Stockholm

Detaljplan för

Kungbäck 1:21 m fl
(Kungsviks Camping)
Strömstads kommun
Dnr MBN-2018-1774

Granskningsutlåtande
Hur utställningen har bedrivits
Eftersom detaljplanen tas fram enligt standardförfarande innehåller detta granskningsutlåtande även de
synpunkter och svar som kom in i ärendet under samrådet. Detaljplanen har varit utsänd för samråd under
tiden 2019-05-15 – 2019-06-05 och för granskning under tiden 2019-10-07 – 2019-10-22. Handlingarna
har även funnits tillgängliga på Kommuncenter i Strömstads Stadshus och på kommunens webbsida.
Inkomna synpunkter redovisas i sin helhet eller sammanfattade i svart text nedan. Kommunstyrelsens svar
på de inkomna synpunkterna redovisas med blåmarkerad text.

____________________________________________________________________________
Inkomna synpunkter
Följande skriftliga synpunkter har kommit in till och med 2019-10-22:
Part
1. Länsstyrelsen
2. Statens Geotekniska Institut - SGI
3. Trafikverket
4. Lantmäteriet
5. Bohusläns museum
6. Ellevio
7. Kungbäck Fastigheter AS
(ägare av Kungbäck 1:59 och 1:247)
8. Kungbäck GA:23

Samrådsyttrande
inkom 2019-06-18
inkom 2019-06-18
inkom 2019-05-24
inkom 2019-06-20
inkom 2019-05-28
inkom 2019-06-03
inkom 2019-06-05

Granskningsyttrande
inkom 2019-10-22
inkom 2019-10-14
inkom 2019-10-10
inkom 2019-10-18
inkom 2019-10-17
inkom 2019-10-21
inkom 2019-10-22

inkom 2019-06-05

inkom 2019-10-22

1. Länsstyrelsen
Länsstyrelsen ställde sig under samrådet tveksam till kommunens förslag till att upphäva strandskyddet. I
granskningshandlingen utvecklade kommunen sin argumentation varpå Länsstyrelsen lämnade yttrandet
nedan, som därmed i praktiken ersätter myndighetens samrådsyttrande.
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. Motivet
för bedömningen är att Länsstyrelsen befarar att strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser.
Idag framgår att campingen bedrivs som föreningscamping, vilket innebär att drygt 80 av 100 platser är
vigda åt föreningsmedlemmar som gemensamt äger och driver verksamheten. De resterande 20 platserna
är tillgängliga för korttidsbesökare. Länsstyrelsen är medveten om att det inte går att reglera hur
campingen bedrivs i en detaljplan och att detta även är föränderligt över tid.
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Kommunen anger att sätten människor campar och turistar på har förändrats sedan strandskyddets
införande år 1975. En rimlig följd av denna förändring bör vara att campingplatser får möjlighet att driva
sin verksamhet under hela året. Kommunen anger även att Boverket i sin vägledning anger att camping
inte kan regleras säsongsvis i en detaljplan med hänvisning till att marken ska vara lämplig för sin
användning under hela året. Länsstyrelsen är medveten om den förändring som har skett kring hur
människor campar, dock har nuvarande strandskyddslagstiftning inte tagit höjd för denna utveckling.
Följden av att mark som detaljplaneläggs ska vara lämplig för sitt ändamål under hela året blir att camping
inom strandskyddsområden inte går att planlägga. Att planlägga för campingverksamhet under hela året
utanför strandskyddat område kan däremot vara möjligt.
Planförslaget innebär att strandskyddet upphävs för hela den befintliga campingen. Kommunen anger två
särskilda skäl för ett upphävande, att området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar
betydelse för strandskyddets syften och för att utvidga en pågående verksamhet.
Kommunen anser att området vid strandskyddets inträdande var ianspråktaget under delar av året på ett
sätt som begränsade allmänhetens tillgänglighet. En viss tillgänglighet fanns kvar för de delar av året där
campingen hade mindre beläggning, men det är svårt att veta exakt hur beläggningen såg ut. Under vintern
stod inga eller endast några enstaka husvagnar uppställda på campingen. Länsstyrelsen bedömer att det
framgår av äldre flygbilder att området i mitten av 1970-talet inte användes för långtidsuppställning av
husvagnar. Området var 1975 därmed inte ianspråktaget så att det saknade betydelse för strandskyddets
syften.
Kommentar: Kommunstyrelsen delar inte Länsstyrelsens uppfattning att beläggningsgraden på campingen
vid strandskyddets inträdande ska ligga till grund för bedömningen av hur området är ianspråktaget. Det
generella strandskyddet infördes den 1 januari 1975 genom en ändring av 15 § i den numera upphävda
naturvårdslagen (NVL). Sedan införandet av det generella strandskyddet är utgångspunkten i princip att
åtgärder som är vidtagna före den 1 januari 1975 ska anses vara lagenliga, och åtgärder som är vidtagna
därefter och saknar strandskyddsdispens ska anses vara olagliga.
Med åtgärd tycks Länsstyrelsen avse uppställning av själva husvagnarna inom det område som den
1 januari 1975 kom att omfattas av strandskydd. Kommunstyrelsens uppfattning är att åtgärden avser
anläggandet av en campingplats. Som stöd för detta resonemang finns t.ex. prop. 1974:166 som låg till
grund för SFS 1974:1025 som införde strandskyddsbestämmelserna i NVL. I propositionen ges camping
som ett exempel på en anläggning som innebär ”en allvarlig påverkan på möjligheterna för friluftsliv”
(s. 31) och som därmed förbjöds i 16 § NVL om inte undantag meddelades.
Kommunstyrelsen tolkar resonemanget i propositionen som att en camping i sig ansågs vara en
anläggning som väsentligt påverkade människors möjlighet till friluftsliv och att antalet vagnar vid olika
tillfällen eller deras uppställningstid inte ansågs som relevant. Förarbetena ger enligt kommunstyrelsens
tolkning inget stöd till uppfattningen att camping på grund av sin föränderlighet ansågs innebära en
mindre påverkan på möjligheterna till friluftsliv än andra anläggningar, anordningar och byggnader som
förbjöds i lagen. Kommunstyrelsen bedömer utifrån detta att området var ianspråktaget 1975 på så sätt att
det saknade betydelse för strandskyddets syften.
Enligt 7 kap. 18 c § punkt 4 miljöbalken får som särskilt skäl för dispens beaktas om det område som
dispensen avser behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras
utanför området. För dispens krävs alltså att utvidgningen inte kan genomföras utanför området.
Utvidgningen av verksamhet kan inte avse bostäder.
Skäl enligt punkt 4 anger begreppet utvidgning, vilket Länsstyrelsen tolkar som att det rör en utvidgning
av en verksamhet som behöver expandera och därmed behöver ta ytterligare strandskyddad mark i
anspråk. Kommunen anger skälet för att låta själva campingverksamheten utvecklas för helårsuppställning
eftersom sättet människor campar och turistar på i Sverige har förändrats sedan strandskyddets införande
år 1975. Det finns vad Länsstyrelsen kan finna ingenting i förarbeten eller rättspraxis som ger stöd åt en
sådan tolkning.
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Kommunen anger vidare att den enda obebyggda området utanför campingen som inte omfattas av
strandskydd finns nordost om campingen. Detta område är detaljplanelagt för en stugby och ägs av en
annan fastighetsägare, vilket innebär att området inte går att ta i anspråk. Länsstyrelsen är medveten om de
svårigheter som finns kring rådighet och tillgång till mark samtidigt som det inte är helt uteslutet att en
utvidgning skulle kunna ske utanför strandskyddat område.
Kommentar: Kommunstyrelsen gör, efter en fördjupad diskussion, bedömningen att det särskilda skälet
enligt punkt 4 inte är tillämpbart för campingen eftersom marken redan är ianspråktagen. Detta skäl anges
därför inte i antagandehandlingen.
Om Länsstyrelsen eller eventuella överprövande instanser trots allt bedömer att marken inom campingen
inte är ianspråktagen anser kommunstyrelsen att det särskilda skälet är tillämpbart. Ursprunget för det
särskilda skälet enligt 7 kap. 18 c § pkt 4 miljöbalken har sitt ursprung i promemorian Ett förnyat
strandskydd (Ds 2005:23) som låg till grund för regeringens proposition 2008/09:119, Strandskyddet och
utveckling av landsbygden.
I promemorian anges att utvidgning av en befintlig verksamhet i vissa fall kan anses utgöra särskilda skäl.
Det kan gälla om utvidgningen har ett nära samband med befintlig verksamhet och om det saknas
möjligheter till en alternativ lokalisering eller att en omlokalisering av verksamheten framstår som orimlig.
Hur man utläser begreppet utvidgning är främst en tolkningsfråga. Utvidgning kan avse att lägga till areal
så som Länsstyrelsen avser. Begreppet utvidgning avser dock även att med tanke på omfattning eller
omsättning utöka en verksamhet, rörelse eller dylikt.
Kommunstyrelsen anser att man i detta fall måste se det särskilda skälet mot bakgrunden av hela
strandskyddslagstiftningen. Strandskyddets syften är att långsiktigt trygga förutsättningarna för
allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land
och i vatten. Likväl är strandskyddet inte ett absolut förbud, vilket bland annat framgår av 7 kap. 25 §
miljöbalken och 4 kap. 17 § plan- och bygglagen. Dessa paragrafer anger att hänsyn ska tas till enskilda
intressen och att intresset av att ta området i bruk ska väga tyngre än strandskyddsintresset.
Strandskyddslagstiftningen bygger delvis på en acceptans att det finns verksamheter i strandskyddade
områden och att det är rimligt att dessa har en möjlighet att förändras. Vid förändringen kan en negativ
påverkan på strandskyddet uppstå som kan väga tyngre än strandskyddsintresset. Detta är bakgrunden till
det särskilda skälet så som det är uttryckt i 7 kap. 18 c pkt 4 i miljöbalken. Mot denna bakgrund anser
kommunstyrelsen att den enda rimliga slutsatsen är att en verksamhet är tänkt att kunna förändras på ett
sätt som både påverkar marken den upptar och mark som inte är påverkad i nuläget, om marken inte
redan är bedömd som ianspråktagen.
Frågan om det särskilda skälet är tillämpbart i det aktuella fallet, om marken inte bedöms som
ianspråktagen, beror i och med detta enligt kommunstyrelsens uppfattning på vad som ska anses vara ett
orimligt krav på verksamheten. Kommunstyrelsens bedömning är att det är orimligt att omlokalisera
campingen till en annan plats, särskilt då campingen är lagligen tillkommen och inte har rådighet över
någon annan mark. Orimligheten i detta krav bör särskilt sättas i perspektiv mot strandskyddets intressen
inom det område campingen upptar, som är mycket begränsade. Området är, som har beskrivits ovan och
i planhandlingarna, påverkat av en pågående verksamhet, passager säkerställs och inga höga naturvärden
påverkas. Kommunstyrelsen bedömer därmed att intresset av att ta området i anspråk på det sätt som
avses med planen väger tyngre än strandskyddsintresset.
Enligt Boverket är användningen N, Friluftsliv och Camping, endast avsedd för tillfällig uthyrning och för
enkelt flyttbara enheter. Inom camping ingår plats för uppställning av tält, husvagnar och husbilar. Dock
saknas en definition av vad som avses med begreppet tillfällig uthyrning. Därav råder det olika tolkningar
av begreppet. Kommunens tolkning är att tillfällig uthyrning teoretiskt torde kunna sträckas ända ut till
gränsen för där den övergår till permanent fritidsboende. Länsstyrelsens tolkning av begreppet tillfällig
uthyrning är att det rimligtvis avser camping under kortare perioder, som en normal semesterperiod.
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Uppställning av husvagn eller husbil under längre tid bör kunna jämställas med campingstuga, vilket enligt
Boverket inte ingår i camping.
Kommentar: Resonemanget om tillfällighet är ett exempel för att visa effekten av att det saknas en
definition. Vid något tillfälle, på kort eller lång tid, övergår tillfällighet till en permanent företeelse.
I nuläget finns det ingen vägledning som ger stöd för en definition av vad som är tillfällig uthyrning på en
camping. Kommunstyrelsen kan endast konstatera att det är vanligt med uppställningstider som är längre
än en normal semesterperiod på många campingar i Sverige och att detta inte kommenteras i Boverkets
vägledning.
Kommunen anger att en passage för allmänheten har säkerställts genom ett förbud att uppföra stängsel
mot fastighetsgräns i nordväst. Länsstyrelsen kan inte se att detta är säkerställt på plankartan.
Länsstyrelsen vill samtidigt uppmärksamma att Boverket påtalar att bestämmelsen N, friluftsliv och
camping, kan leda till begränsningar av allmänhetens tillgång till området. Beroende på hur bestämmelsen
preciseras kan det vara möjligt att stängsla in området eller bedriva avgiftsbelagd verksamhet där. Om
kommunen vill vara säker på att allmänheten alltid har tillgång till ett friluftsområde så bör det planeras
som allmän platsmark NATUR med kommunalt huvudmannaskap istället för kvartersmark N, friluftsliv
och camping.
Kommentar: Beskrivningen om förbud mot stängsel är en rest från samrådet som inte längre är aktuell.
Kommunstyrelsen är medveten om de begränsningar camping medför i allmänhetens tillträde till marken,
därav resonemanget om ianspråktagen mark ovan. De passager som är av värde för allmänhetens
möjlighet att nå stranden har säkerställts med allmän platsmark.
Kommunen bedömer att campingens enskilda intresse av att kunna driva sin verksamhet året om på
platsen väger tyngre än det allmänna intresset av att vistas på en iordningställd campingyta där
tillgängligheten är som mest begränsad under sommartid. Länsstyrelsen vill påtala att även om det finns en
omständighet som kan utgöra särskilt skäl för dispens, få det man vill göra inte heller försämra
allmänhetens tillgänglighet till strandområden eller väsentligt försämra livsvillkoren för djur- och växtlivet.
Strandskyddet har två syften, att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara
goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Strandskyddsdispens får endast ges om det är förenligt med
strandskyddets syften (7 kap. 26 § miljöbalken). Vid en proportionalitetsavvägning får dock en
inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten inte gå längre än vad som krävs för att syftet med
strandskyddet ska tillgodoses (7 kap. 25 § miljöbalken). Strandskyddet är ett allmänt intresse som är så
starkt att det i normalfallet har företräde framför andra allmänna eller enskilda intressen. Möjligheten att
besluta om undantag från strandskyddet ska tillämpas med stor restriktivitet.
Länsstyrelsen bedömer därmed att det inte finns något särskilt skäl till att upphäva strandskyddet inom
planområdet och att intresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses med planen inte väger
tyngre än strandskyddsintresset och strider därmed mot strandskyddets syften.
Kommentar: Eftersom den aktuella processen är en planprocess enligt plan- och bygglagen är det inte
fråga om dispens i detta sammanhang utan om ett upphävande med stöd av 4 kap. 17 § PBL. I denna
bestämmelse, och i hela strandskyddslagstiftningen med de särskilda skälen, ligger en intresseavvägning
mellan allmänna och enskilda intressen. Det ligger i de särskilda skälens natur att de medför en påverkan
på strandskyddets intressen, annars hade de inte behövts. Skälen för kommunens förslag framgår av
svaren i denna redogörelse, men de kan enklast sammanfattas med att kommunstyrelsen anser att
Länsstyrelsen gjort en orimligt snäv och restriktiv bedömning av intresseavvägningen och de särskilda
skälens tillämplighet.
Kommunen anger att en camping kan vara ett allmänt intresse eftersom den möjliggör för människor som
inte är från närområdet att kunna campa och bo i stugor och uppleva områdets miljö. Bohuskusten är
även av riksintresse för friluftsliv och turism. Detta stämmer till viss del för de människor som kan nyttja
de få platser som är tillgängliga för korttidsbesökare på campingen. Det gagnar dock inte allmänheten i
stort som vistas i området, då camping är exempel på en verksamhet som är avhållande för allmänheten.
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Likaså gagnar områdets lokala förutsättningar för att nå strandlinjen inte allmänheten i stort som oftast
inte känner till hur man kan röra sig i området.
Ur ett hushållningsperspektiv anser Länsstyrelsen att det är positivt att det är en befintlig anläggning som
föreslås planläggas och att ingen ny mark tas i anspråk. Men i stort sett hela campingen omfattas av
strandskydd och Länsstyrelsen bedömer att det inte finns några särskilda skäl för att upphäva
strandskyddet inom planområdet. Då Boverket anger att marken måste vara lämplig för ett ändamål under
hela året inom en detaljplan är det i dagsläget inte möjligt att planlägga denna camping så som kommunen
föreslår utifrån dagens strandskyddslagstiftning. Detta utgör istället skäl till att söka en etablering utanför
strandskyddat område. Länsstyrelsen anser att camping sommartid där varje vagn inte står längre än en
normal semesterperiod kan fortsätta utan hinder av strandskyddet.
Kommentar: Kungsviks Camping ligger inom riksintresse för turism och rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 2 §
miljöbalken. En besöksanläggning stödjer riksintresset genom att den möjliggör för turister utanför
dagstursavstånd att komma till platsen och övernatta, och därmed ta del av områdets friluftsvärden.
Det saknas, enligt kommunstyrelsens uppfattning, anledning att skilja mellan korttids- och säsongsplatser
och campingstugor i detta sammanhang. De användningar detaljplanen medger för Kungsviks Camping är
camping och tillfälligt boende. Dessa användningar är per definition riktade mot turism och besöksnäring.
Hur enskilda vagnar står uppställda på campingen idag är inte en fråga som prövas i detaljplanen lika lite
som detaljplanen tar ställning till om den nuvarande modellen för uppställning är planenlig. Vagnarnas
uppställningstid är en fråga för kommunens tillsynsarbete och hur vägledning, lagstiftning och rättspraxis
utvecklas i frågan om vilken sorts camping som får bedrivas i landet.
Kommunstyrelsens uppfattning är att Kungsviks Camping är lämplig för turism och att detta
ställningstagande ska ligga till grund för planförslagets utformning. Områdets lämplighet för turism har
bland annat funnits med vid avvägningen mot strandskyddets intressen enligt 4 kap. 17 § plan- och
bygglagen. Genom att planlägga en befintlig camping uppnås en mer effektiv användning av marken med
ett mycket begränsat intrång på strandskyddets syften. Detta kan sättas i perspektiv mot Länsstyrelsens
inställning att verksamheten inte kan planläggas och att det finns skäl för att söka en alternativ lokalisering
utanför strandskyddat område, vilket i praktiken sannolikt endast resulterar i att campingen upphör.
Kommunstyrelsen finner det osannolikt att campingens läge påverkar människors möjlighet att röra sig
fritt till strandlinjen. Oavsett om man är en van besökare eller inte är området enkelt att orientera sig i och
det är svårt att hitta en plats där man ser campingen men inte stranden. Kommunstyrelsens syfte med
beskrivningen av campingens läge i förhållande till strandlinjen är huvudsakligen att visa att campingen
inte har en blockerande effekt, vilket spelar in i bedömningen av hur stor planförslagets påverkan på
strandskyddets syften är.

2. SGI
Ingen erinran

3. Trafikverket
Ingen erinran

4. Lantmäteriet
Under samrådet framförde Lantmäteriet ett par synpunkter på handlingen som har tillgodosetts. Under
granskningen lämnade Lantmäteriet följande synpunkt:
Planen har enskilt huvudmannaskap och det nämns i planbeskrivningen att det är planerat att
gemensamhetsanläggningen Kungbäck ga:23 ska ansvara för framtida drift och underhåll av den allmänna
platsen. Det bör förtydligas att den befintliga gemensamhetsanläggningen då måste omprövas för att
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införliva den nya marken i gemensamhetsanläggningen. Detta görs genom en anläggningsförrättning.
Upplysningsvis gäller följande: samfällighetsföreningen, någon av de delägande fastigheternas ägare,
markägaren som upplåter utrymme, eller kommunen kan ansöka om anläggningsförrättning hos
Lantmäteriet. I förrättningen görs en prövning om det går att införliva den nya vägen i den befintliga
gemensamhetsanläggningen. Alla delägande fastigheter blir då sakägare i förrättningen.
Kommentar: Kungbäck ga:23 behöver omprövas för att införliva befintlig och planerad cykelväg i
gemensamhetsanläggningen. Detta ska beskrivas i genomförandebeskrivningen i enlighet med
Lantmäteriets synpunkter.

5. Bohusläns museum
Museets enda synpunkt är att byggrätterna för de två bostadstomterna Kungbäck 1:56 och 1:230 bör
begränsas så att prickad mark i princip utgör hela de två tomterna undantaget befintliga byggnader.
Motivet är att skalan hos tidigare bebyggelse ger en kontinuitet i en verksamhet som kännetecknas av
förändringar och att förståelsen för platsens lokalhistoria bättre bevaras.
Kommentar: Exploateringsgraden för de två aktuella fastigheterna har begränsats i yta, höjd och
tomtstorlek. Kommunstyrelsen anser att detta är tillräckligt för att bevara karaktären i området och att det
inte är avgörande exakt hur

6. Ellevio
Ingen erinran

7. Kungbäck Fastigheter AS (ägare av Kungbäck 1:59 och 1:247)
Bolaget har uppmärksammat ett par skrivfel i dokumentet under samrådet. Dessa har redigerats i
granskningshandlingen. Under granskningen uppmärksammades ytterligare en felskrivning om Kungbäck
1:230 som ska redigeras inför antagandet av detaljplanen.
Kungbäck Fastigheter vill att grönområdena ska sträcka sig sammanhängande från Kungbäck 1:59, genom
1:247 och 1:21 och ned till strandområdet. De har gjort ett förslag, visat på bifogad skiss nedan. De
föreslår att fältet med ljusgrön färg regleras som PARK och att gång- och cykelvägen leds om kring
Kungbäck 1:56 enligt den ljusblå linjen. Detta ger enligt bolaget en parkliknande upplevelse för de många
gästerna i stugorna och campingen som ska gå/cykla till stranden varje dag, som också vill kunna korsa
Kungsviksvägen direkt istället för att korsa vägen snett över där GC-vägen tar stopp i Kungbäck 1:56.
Företaget menar att deras förslag följer det som varit intentionen med detaljplanearbetet i området sedan
uppstarten med planen för Kungbäck 1:59 för snart 15 år sedan. Det ger bäst trafiksäkerhet och korsar
vägen där det är naturligt att gå vidare till stranden. Företaget anser att de inte kan ha flera hundra gående i
en trafikerad väg med mycket trafik varje dag. Då blir GC-vägen på Kungbäck 1:247 meningslös.
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Kommentar: Kommunstyrelsens åsikt är att den befintliga cykelvägen utmed Kungsviksvägen bör
förlängas längs vägen fram till den föreslagna fastighetsgränsen för Kungbäck 1:56. Detta område har
säkerställts med användningen CYKEL i planförslaget. Vid denna punkt bör en passage anläggas så att
cykelvägen korsar Kungsviksvägen och fortsätter på vägens sydsida fram till stranden, utanför
planområdet. Kommunstyrelsen anser att detta är en långt mycket mer naturlig sträckning än att dra
cykelvägen runt Kungbäck 1:56 på det sätt som företaget föreslår.
Kommunstyrelsen anser också att ett tillräckligt stort område regleras som allmän platsmark, PARK, för
att säkerställa en passage från Kungbäck 1:247 till cykelvägen och stranden. Passagen är 4 meter bred
sträcker sig cirka 50-70 meter innan den når cykelvägen.
Det är föreslaget att högsta byggnadshöjd i meter för campingstugorna ska vara 4 meter. För
uthyrningsstugorna på 1:247 är högsta byggnadshöjd 3,5 meter. Att campingstugorna blir en halv meter
högre än uthyrningsstugorna, som ligger längre bak, är enligt företaget ogynnsamt då uthyrningsstugorna
får en sämre utsikt och blir mindre attraktiva vid uthyrning/försäljning. Marken stiger svagt och jämnt
uppåt till PARK-området på 1:59 och företaget ser det som naturligt att det är samma höjd på stugorna
hela vägen.
Kommentar: Byggnadshöjden på stugorna ska justeras till 3,5 meter i antagandeförslaget.
Företaget har svårt att förstå skrivelsen om stängsel och tillgänglighet på s. 19 i planbeskrivningen. Var är
det förbjudet och hur är det reglerat?
Kommentar: Beskrivningen om förbud mot stängsel är en rest från samrådet som inte längre är aktuell.
De passager som är av värde för allmänhetens möjlighet att nå stranden har istället säkerställts med allmän
platsmark.
Det anges i planförslaget att en gemensamhetsanläggning kan bildas för att förvalta den allmänna
platsmarken, eller så kan den befintliga vägsamfälligheten Kungbäck GA:23 omprövas för att inkludera
naturmarken. Kungbäck Fastigheter anger att de vill att Kungbäck 1:247 i sin helhet ska kunna ägas av en
”Bostadsrättsförening Kungsvik” som är en brf med bland annat ansvar för drift och underhåll av hela
Kungbäck 1:247 med 154 stugor och tomt. Det är enligt dem inte aktuellt att detta delas med en GA med
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ansvar för andra platser. Ägarna av Kungbäck 1:21 bör enligt dem själva ta ansvar för att bygga
gemensamhetsanläggningar, gång- och cykelväg, park och att underhålla dessa.
Kommentar: Kommunstyrelsen håller med om att GA:23 inte bör utökas för att införliva natur- och
parkmarken i planförslaget. Däremot anser kommunstyrelsen att det är rimligt att vägsamfälligheten
omprövas till att även inkludera GC-vägen. Denna GC-väg är en naturlig del av väganläggningen och är av
liknande nytta för de deltagande fastigheterna i gemensamhetsanläggningen.
En gemensamhetsanläggning kan bildas för att förvalta den sammanhängande allmänna platsmarken inom
Kungbäck 1:21 och Kungbäck 1:59. Detta kan vara en rimlig och nödvändig lösning eftersom båda
områdena måste underhållas för att det ska vara möjligt att röra sig genom dem till och från stranden.
Eftersom det finns ett gemensamt intresse för skötsel är det också rimligt att en gemensamhetsanläggning
bildas. Denna eventuella GA ansvarar i så fall endast för skötseln av den allmänna platsmarken inom
Kungbäck 1:247 och inte för kvartersmarken.

7. Kungbäck GA:23
Kungbäck GA:23 önskar inte att få ett utvidgat ansvarsområde på det sätt som beskrivs om naturmarken i
planbeskrivningen utan önskar att enbart ara en vägsamfällighet. Vägföreningen önskar också att GCvägen på norrsidan av Kungsviksvägen inarbetas i planen genom 1:21 så att den får en naturligt
anknytningspunkt att korsa vägen i förbindelse med övergången till stranden så som Kungbäck Fastigheter
föreslår.
Kommentar: För svar angående GC-vägens sträckning se svaret på Kungbäck Fastigheters yttrande.
Kommunstyrelsen håller med om att GA:23 inte bör utökas för att införliva natur- och parkmarken i
planförslaget. Däremot anser kommunstyrelsen att det är rimligt att vägsamfälligheten omprövas till att
även inkludera GC-vägen. Denna GC-väg är en naturlig del av väganläggningen och är av liknande nytta
för de deltagande fastigheterna i gemensamhetsanläggningen. Frågan om gemensamhetsanläggningen kan
utökas avgörs inte i detaljplanen utan av Lantmäteriet i kommande anläggningsförrättning.

Namnlista
Följande har framfört synpunkter under programsamråd, samråd och eller utställning som helt eller delvis
inte har tillgodosetts:
Kungbäck Fastigheter AS
Kungbäck GA:23
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Undersökning av betydande miljöpåverkan enligt 6 kap
Miljöbalken
Bakgrund och befintliga förhållanden
Den största delen av planområdet består av Kungsviks Föreningscamping, en liten camping
med cirka 100 husvagnsplatser i ett strandnära läge som har funnits på platsen sedan 1960
talet. Campingen har historiskt varit ungefär dubbelt så stor då ett stort naturområde
närmare stranden tidigare ingick i verksamheten. Under det senaste årtiondet har denna del
av campingen upphört till följd av kommunens arbete med att tillgängliggöra
strandområdena i Kungbäckområdet.
Den kvarvarande campingen drivs som en föreningscamping, vilket innebär att majoriteten
(drygt 80 av 100 platser) är vigda åt de föreningsmedlemmar som gemensamt äger och
driver verksamheten. De resterande 20 platserna är tillgängliga för korttidsbesökare.
Marken inom campingen består huvudsakligen av klippt gräs och små grusvägar. Många av
husvagnarna i området har stått uppställda under lång tid, vilket innebär att vegetationen
under vagnen ofta är sliten, och kring själva husvagnsplatsen finns ofta trädäck, staket, små
häckar och liknande.
De befintliga byggnaderna på campingen utgörs främst av förråds- och servicebyggnader i
rött trä. Byggnaderna har en småskalig och traditionell utformning som smälter in väl i
landskapet. Utöver servicebyggnaderna finns det också en liten gäststuga och en äldre
villavagn på campingen.
Sydväst om campingen ligger ett öppet område klippt gräs som används som parkering för
besökare i Kungbäckområdet som till exempel badgäster. Denna mark ingår i campingens
arrende och campingen tar en avgift per dag av parkerande. Eftersom det finns en
uppställningsplats för bil intill varje husvagnsplats på campingen används detta område i
princip enbart av besökande som inte bor på campingen.
Nordväst om campingen ligger ett bostadshus på fastigheten Kungbäck 1:230.
Bostadshuset låg tidigare på campingfastigheten men styckades av under år 2016.
Bostadstomten är väl avgränsad från campingen av en hög häck och annan lummig
vegetation. För närvarande ingår även bostadshuset i campingens arrende och hyrs ut på
ett vandrarhemsliknande sätt till besökande.
Öster om campingen ligger ytterligare en bostadsfastighet, Kungbäck 1:56. Denna bostad är
fristående från campingen och är avgränsad från den av ett cirka två meter högt plank. Inom
området
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Planens syfte
Syftet med detaljplanen är att reglera den befintliga användningen på Kungsviks Camping.
Planförslaget innebär att strandskyddet upphävs för hela den befintliga campingen.
Allmänhetens intressen tryggas genom att marken i området huvudsakligen regleras för
campingändamål eller tillfälligt boende. En framtida passage genom campingen säkerställs
också.

Bedömning
Undersökningen med utgångspunkt i bifogad miljöchecklista visar att genomförandet av
detaljplanen för del av Kungbäck 1:21, Kungsviks camping, i Strömstads kommun), inte kan
antas ge upphov till betydande miljöpåverkan i enlighet med de kriterierna som redovisas i 5
§ miljöbedömningsförordningen (2017:966)

Motivering
Syftet med detaljplanen är att bekräfta en befintlig campingverksamhet som har funnits på
platsen sedan 60- talet och utgångspunkten är att strandskyddet skall upphävas inom de
områden som anges som kvartersmark. De särskilda skäl som anges för upphävandet av
strandskyddet är att marken redan är ianspråktagen för campingverksamhet och behov av
att utöka en befintlig verksamhet (se planbeskrivningen sidorna 15-16).
Inom detaljplaneområdet finns bedömda livsmiljöer för hasselsnok och sandödla.
Observationer av hasselsnok finns i närområdet medan det inte finns några kända
observationer av sandödla. Det finns en osäkerhet om sandödlan överhuvudtaget finns i
området då det inte finns några kända observationer på Hogdalsnäset. Då planområdet
redan är ianspråktaget för campingverksamhet och planen bekräftar befintlig
markanvändning inom de redovisade livsmiljöerna är bedömningen att planens
genomförande inte har någon påverkan på de skyddade arternas långsiktiga
bevarandestatus.
I övrigt finns inte några dokumenterade höga natur-, kultur- eller friluftsvärden i området som
bedöms negativt påverkas av ett genomförande av detaljplanen se vidare bifogad
checklista.

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.
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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

Nöjespark
Djurpark
Spårväg eller tunnelbana

-

-

Ja, campingen är befintlig och har funnits på platsen sedan 60-talet.
Campingverksamheten bedöms inte ge upphov till betydande
miljöpåverkan.
-

Checklista miljöpåverkan
Natur
Landområden
Strandskydd
Fridlysta arter bil. 2 Artskydd
Habitatdirektivet bil. 4, Artskydd

Annan skyddsstatus EU
Rödlistade arter
Särskilt skyddsvärda träd

Kommentar
I princip hela planområdet ligger inom strandskydd.
Inte inventerat
Det finns observationer av hasselsnok i närområdet. Framtagna
GIS-skikt (se kommunala inventeringar nedan) visar att det inom
planområdet finns ett mindre område med livsmiljöer för
hasselsnok. Rekommendationen för livsmiljön är att det finns en
uppenbar risk för att exploatering är otillåten inom området. Hela
campingområdet är utpekat som ett lämpligt habitatnätverk för
hasselsnok.
Sandödla – Området har livsmiljöer med stor potential att kunna
nyttjas av sandödla men det är oklart om arten förekommer inom
livsmiljöerna här. En riktad inventering av arten behöver genomföras
innan risken för otillåtlighet kan avfärdas. Hela campingområdet är
utpekat som ett lämpligt habitatnätverk för sandödlan Planen har
skickats på 12:6 samråd enligt miljöbalken till Länsstyrelsen.
Inte inventerat
Inga dokumenterade skyddsvärda träd
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Generellt biotopskydd
4
Biotopskyddsområden
Nyckelbiotoper
Övrig skyddad natur MB 7 kap
Dokumenterade naturvärden
Länsstyrelsen inventeringar
Kommunala inventeringar

Övriga inventeringar
Naturvårdsplan
Åtgärdsområden (kalkning)
Naturvårdsåtgärder
Artportalen
Värdefull odling- och betesmark
Värdefull skog
Vattenområden
strandskydd
Grunda områden 0-6 meter
Ålgräsängar
Värdefulla marina områden
Vattenomsättning
Strömningsförhållanden
Naturvårdsåtgärder
Djup
Värdefulla limniska områden
Övriga vattenområden
Friluftsliv, rekreation
Rekreationsområden
Stigar, viktiga samband
utsiktsplatser
Idrottsanläggningar
Badplatser mm
Kultur
Kulturmiljöer
Fasta fornlämningar
Byggnadsminne
Övrig kulturhistorisk lämning
Stadsbild/Landskapsbild
In- och utblickar

Områdets sårbarhet
Känslighet för intensiv
markanvändning
Känslighet på grund av
kulturvärden
Har naturen utmärkande
egenskaper?
Ändliga naturresurser
(naturgrus)

Inga objekt med generellt biotopskydd finns inom föreslagen
kvartersmark.
Inga dokumenterade naturvärden finns inom planområdet
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.
Inga rapporterade arter inom planområdet
Inget vattenområde skall tas i anspråk
I princip hela planområdet ligger inom strandskydd
Campingplats
På andra sidan vägen finns en välbesökt sandstrand och badplats
både för campinggästerna och boende i området.
Påverkan på landskapsbilen bedöms som liten. Området ligger i en
grässluttning ner mot vattnet. Campingen har funnits på platsen
sedan länge och närområdet är relativt högexploaterat av
bostadsbebyggelse.
Nej
Nej
Nej
Nej
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Materiella tillgångar
5
Infrastruktur
samhällsfunktioner
Hälsa och säkerhet
Översvämningar

Extremväder
Buller
Vibrationer
EMF/strålning
Utsläpp till luft
Förorenad mark
Djurhållning/Allergi
Trafiksäkerhet
Olycksrisker
Farligt godstransporter
Verksamheter med
säkerhetsavstånd
Ras- och skredrisk
Stranderosion
Övriga risker
Verksamhet
Miljöpåverkan
Utsläpp till luft
Utsläpp till vatten
Utsläpp till mark
Miljöeffekternas
gränsöverskridande egenskaper
Andra kommuner
Annat land
Förutsättningar för
verksamheter och andra planers
miljöeffekter
Påverkar planen andra planer
och program?
Vilken typ av verksamhet ger
planen förutsättningar för?
Möjligheter att följa
miljölagstiftningen?
Miljökvalitetsnormer – (MKN)
Fisk- och musselvatten
Omgivningsbuller
Luft
Vatten
Riksintressen
Miljöbalken 3 kap
2 § Stora opåverkade områden
3 § Områden särskilt känsliga
från ekologisk synpunkt
4 § Jord- och skogsbruk

Området nyttjas för camping idag med fungerande infrastruktur
Servicebyggnader finns inom området
Hela planområdet ligger över beräknad högsta högvattennivå på
+2,2 möh.
-

Kommentar/bedömning
Kommentar/bedömning
nej
nej
Kommentar/bedömning

nej
ja

Kommentar/bedömning
Strömstads kommun omfattas inte av MKN för omgivningsbuller
Nej påverkas ej

Kustvattenförekomst Singelfjorden- måttlig ekologisk status
Kommentar/bedömning
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5 § Yrkesfiske, vattenbruk
6

6 § Natur, kultur och friluftsvärden
7 § Värdefulla ämnen och
mineral
8 § Områden lämpliga för vissa
anläggningar. Exempelvis
vindkraft, vägar, hamnar
9 § Yrkesfisket
Miljöbalken 4 kap
Den obrutna kusten
1§ Områden som i sin helhet är
av riksintresse med hänsyn till de
natur- och kulturvärden som
finns.
2 § Områden där turism och
friluftsliv särskilt skall beaktas
3 § Områden där vissa
anläggningar inte får komma till
stånd
8 § Natura 2000

Omfattas av riksintresse för friluftsliv, boende för det rörliga
friluftslivet. Liten bedömd påverkan.

Omfattas av riksintresse 1-3§§. Då campingen funnits på platsen i
ungefärlig samma utsträckning som idag bedöms påverkan som
liten.

-

Miljömål
Generationsmålet
Frisk luft
Grundvatten av god kvalitet
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
Giftfri miljö
Säker strålmiljö
Skyddande ozonskikt
Begränsad klimatpåverkan
Ett rikt växt- och djurliv

Översiktsplan
Fördjupad översiktsplan

berörs

berörs

berörs
berörs

Stöd i kommunala planer, program och policydokument
Fördjupad översiktsplan för norra kustområdet anger R3 –
Utredningsområde för turismverksamhet ”Område där utveckling av

turismverksamhet och det rörliga friluftslivet får prövas. Prövning
skall ske i detaljplan”

Blå översiktsplan
Vindkraftsplan
Områdesbestämmelser

-

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
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miljöbedömningar. Syftet med miljöbedömningen är enligt 1§ att integrera miljöaspekter i
7
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 2019-05-13
Plan- och byggavdelningen

Anna Wallblom
Miljöplanerare
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Bilaga1:1

Plankarta där planerad markanvändning framgår.

Uppdrag

Uppdr.nr

Datum

Kungbäck 1:21

18138

2019-04-05

Rev.datum

Bilaga 2:1
Kungbäck 1:21
18138
Korrigerat för WL
Korrigerat för OCR
Utvärderat av Daniel Lindberg
2018-11-22
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Skjuvhållfasthetsammanställning samt vald skjuvhållfasthet för de två lerlagren.

Uppdrag

Uppdr.nr

Datum

Kungbäck 1:21

18138

2018-04-05

Rev.datum

Korrigerande
Korrigerande
KonflytgränsOCR
11
OCR3-0
Enl. Conrad
Enl. Conrad
11
EJ Korr.
EJ Korr. EJ Korr.

Bilaga 2:2

Kungbäck
Sammanställning av Friktionsvinkel enligt SGI information 3
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10

Sammanställning av friktionsvinklar i friktionsjordskiktet samt valda friktionsvinklar.

Uppdrag

Uppdr.nr

Datum

Kungbäck 1:21

18138

2018-04-05

Rev.datum

Kungsbäck 1:21
, My= 0.0
Uppdragsnummer: 18138

Bilaga 2:3

Porvattnets densitet är 1.000 t/m3
Portryck mätta mellan 1900-01-01och 1900-01-01, 0 mättillfällen
Empiri: SGI, Information 3, direkt skjuvning
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Bohusgeo AB, Daniel Lindberg, KonsDia, ver 4.2
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- Stora svarta cirklar =
Förkonsolideringstryck, σ’c.

2019-03-26 08:47:04

Djup (m)

- Små svarta cirklar = 80% av
σ’c

Konsolideringsdiagram för punkt 11.
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-Gröna fyrkanter = Utvärering
av σ’c. från CPT

Uppdrag
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Datum
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Rev.datum

160 kPa

Bilaga 3:1

Sektion A
c+ϕ-analys
Uppmätt portryck
Havsnivå = MLW: -0.8
Totalsäkerhetsanalys
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Fr

Uppdrag

Uppdr.nr

Datum

Kungbäck 1:21

18138

2019-04-05

Rev.datum

Model

Unit
C-Top C-Rate of C-Maximum Cohesion' Phi' Phi-B
Weight of
Change
(kPa)
(kPa)
(°) (°)
(kN/m³) Layer ((kN/m²)/m)
(kPa)
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Sektion A
Kombinerad analys
Uppmätt portryck
Havsnivå = MLW: -0.8
Totalsäkerhetsanalys
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Sektion A
Kombinerad analys
Höjt portryck
Havsnivå = MLW: -0.8
Totalsäkerhetsanalys
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Change
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C P T - sondering
Projekt

Plats

4
2019-01-30

Borrhål

18138

Datum
Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

0.60 m
0.60 m
11.56 m
0.50 m

Kalibreringsdata
Spets
4263
Datum
2018-09-24
Areafaktor a
0.852
Areafaktor b
0.000

Förborrat material
Geometri
Normal
Vätska i filter
Operatör
AB
Utrustning
x Portryck registrerat vid sondering
Nollvärden, kPa
Inre friktion Oc
Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0.0 kPa
0.0 kPa
0.000
0.000

Skalfaktorer
Portryck
Friktion
Spetstryck
Område Faktor Område Faktor Område Faktor
2.00 3529
0.50 3751
50 1359

Före
Efter
Diff

Portryck
262.20
262.40
0.20

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

Friktion
123.70
122.90
-0.80

Spetstryck
6.99
7.01
0.03

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Bedömd sonderingsklass

Använd skalfaktorer vid beräkning
Portrycksobservationer
Djup (m)
0.50
2.90
8.90

Portryck (kPa)
0.00
25.00
103.00

Skiktgränser
Djup (m)

Klassificering
Djup (m)
Från
Till
0.00
0.20
0.20
1.00
1.00
2.00
2.00
3.00

Densitet
(ton/m3) Flytgräns
1.90
0.00
2.00
0.00
1.75
0.00
1.75
0.29

Jordart
husaSi gr
siSa gr
siCl
siCl gr

Anmärkning
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Bohusgeo AB

Datum: 2019-03-25
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Djup (m)

Datum: 2019-03-25
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C P T - sondering
Projekt

Plats

11
2019-01-30

Borrhål

18138

Datum
Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

0.70 m
0.70 m
11.70 m
0.50 m

Kalibreringsdata
Spets
4263
Datum
2018-09-24
Areafaktor a
0.852
Areafaktor b
0.000

Förborrat material
Geometri
Normal
Vätska i filter
Operatör
AB
Utrustning
x Portryck registrerat vid sondering
Nollvärden, kPa
Inre friktion Oc
Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0.0 kPa
0.0 kPa
0.000
0.000

Skalfaktorer
Portryck
Friktion
Spetstryck
Område Faktor Område Faktor Område Faktor
2.00 3529
0.50 3751
50 1359

Före
Efter
Diff

Portryck
261.20
261.40
0.20

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

Friktion
123.60
122.60
-1.00

Spetstryck
6.97
6.94
-0.02

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Bedömd sonderingsklass

Använd skalfaktorer vid beräkning
Portrycksobservationer
Djup (m)
0.50
2.90
8.90

Portryck (kPa)
0.00
25.00
103.00

Skiktgränser
Djup (m)

Klassificering
Djup (m)
Från
Till
0.00
0.80
0.80
2.00
2.00
3.00
2.00
3.00
3.00
2.00
3.00
4.00
4.00
5.00

Densitet
(ton/m3) Flytgräns
2.00
0.00
1.75
0.00
1.60
0.44
1.62
0.56
1.60
0.48
1.73
0.43
1.84
0.33

Jordart
sasiCl gr
(sa)siCl
siCl
(sa)siCl sh
siCl
siCl

Anmärkning

K:\2018\18138_Kungbäck 1_21\Teknik\Utredning\Parametrar\CPT\11.CPW
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Djup (m)

Datum: 2019-03-25
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Bilaga 3:7

C P T - sondering
Projekt

Plats

15
2019-01-29

Borrhål

18138

Datum
Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

0.60 m
0.60 m
14.86 m
0.50 m

Kalibreringsdata
Spets
4263
Datum
2018-09-24
Areafaktor a
0.852
Areafaktor b
0.000

Förborrat material
Geometri
Normal
Vätska i filter
Operatör
AB
Utrustning
x Portryck registrerat vid sondering
Nollvärden, kPa
Inre friktion Oc
Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0.0 kPa
0.0 kPa
0.000
0.000

Skalfaktorer
Portryck
Friktion
Spetstryck
Område Faktor Område Faktor Område Faktor
2.00 3529
0.50 3751
50 1359

Före
Efter
Diff

Portryck
261.70
261.70
0.00

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

Friktion
123.50
123.10
-0.40

Spetstryck
6.99
6.97
-0.02

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Bedömd sonderingsklass

Använd skalfaktorer vid beräkning
Portrycksobservationer
Djup (m)
0.50
2.80
8.90

Portryck (kPa)
0.00
25.00
103.00

Skiktgränser
Djup (m)

Klassificering
Djup (m)
Från
Till
0.00
0.20
0.20
1.40
1.40
2.00
2.00
3.00

Densitet
(ton/m3) Flytgräns
1.80
0.00
2.00
0.00
1.90
0.00
1.90
0.00

Jordart
husiFSa gr
siFSa
Si
saSi

Anmärkning

K:\2018\18138_Kungbäck 1_21\Teknik\Utredning\Parametrar\CPT\15.CPW

Bohusgeo AB
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Djup (m)

Datum: 2019-03-25

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Cl

Si

Sa

Cl

Si

Cl

Si

Si
Sa

Sa

Si

Si
Sa
Si
Sa

Cl

Si

saSi

Si

siFSa

husiFSa gr

NCSi

NCSi

NC

NCSi

Med
H
M NCSi
H
M
NC
L

D

H

Med

L
vH
H

Med

vL
L
Med
L
Med
L

L

EL
L
vL
L
vL
L
vL
L
vL
L
Med

vL

L

vL

Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta 0.50 m
Startdjup
0.60 m

CPT-sondering

0

(x)
(x)
(x)
(x)

(x)

(x)

((x))
((x))
((x))
((x))
((x))
((x))

((x))

(x)
(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

((x))

((x))
((x))

((x))

(x)

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

(x)

((x))

(x)

((x))

(x)
(x)

(x)
(x)

((x))

Odränerad skjuvhållfasthet τfu (kPa)
20
40
60
80
100
120 20

Förborrningsdjup 0.60 m
Förborrat material
Utrustning
Geometri
Normal

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
x
x
x

x

+x o

+x o

+xo

+xo

+xo

x+

o

x+

o

o

x+

o

o

o

o
o

o

o
o

o

o

20

x+
o

x+
x+

x+

x+
x+

x+
x+

+
x o
+
x o
+
x o
+ o
x
+
x o

+
x
x+

+
x

x+

10

+
xo
+x o

+x o

+xo
+xo
+xo
+xo
+xo
+xo

+xo

+x
o
+xo
+xo
+x
o
+
xo
+
xo

Relativ lagringstäthet ID (%)
Friktionsvinkel (o)
30
40
50 0
50
100
150 0

Utvärderare
Utvärderingsdatum

o

x+

o

+

o

x

x

x

+

+

x+
+x
+
+

o

o

50

+

x
o

60

x
x
+ x
Svensk empiri
Lunne, överkonsoliderad
Lunne, normalkonsoliderad

Modul (MPa)
30
40

Projekt
Projekt nr
18138
Plats
Borrhål
15
Sonderingsdatum 2019-01-29

o
o
o

70

Bilaga 3:9

Bilaga 4:1

Portrycksmätning
Uppdrag:
Uppdragsnr:

Kungbäck

Installationsdjup:
Nivå centrum filter:
Nivå ök rör:
Nivå markyta:

2.88 m
-0.80
+2.52
+2.09

Spetstyp:
Installationsdatum:
Installation:

BAT Mk3
2019-01-30
Anders Bokvist

Loggermätning:

Ja
2019-02-07 16:00

Punkt nr:

11

18138

2019-03-15 12:00

Mätresultat
Antal mätningar:

217

Första värde:

Datum
2019-02-07 00:00

Trycknivå
+1.7

Sista värde:

2019-03-15 12:00

+1.8

Högsta värde:

2019-02-09 12:00

+1.9

Lägsta värde:

2019-03-02 08:00

+1.6

K:\2018\18138_Kungbäck 1_21\Teknik\Fält\GW\Mätning\Pkt 11.xlsxPkt 11.xlsxSpets1

Datum: 2019-03-25

Bilaga 4:2

Portrycksmätning
Uppdrag:
Uppdragsnr:

Kungbäck

Installationsdjup:
Nivå centrum filter:
Nivå ök rör:
Nivå markyta:

8.93 m
-6.85
+2.51
+2.09

Spetstyp:
Installationsdatum:
Installation:

BAT Mk3
2019-01-30
Anders Bokvist

Loggermätning:

Ja
2019-02-07 16:00

Punkt nr:

11

18138

2019-03-15 12:00

Mätresultat
Antal mätningar:

217

Första värde:

Datum
2019-02-07 00:00

Trycknivå
+3.3

Sista värde:

2019-03-15 12:00

+3.7

Högsta värde:

2019-03-08 16:00

+3.8

Lägsta värde:

2019-02-07 16:00

+3.2

K:\2018\18138_Kungbäck 1_21\Teknik\Fält\GW\Mätning\Pkt 11.xlsxPkt 11.xlsxSpets2

Datum: 2019-03-25

Uppdrag:

Kungbäck

2019-02-04

Datum: 2019-03-25

11

K:\2018\18138_Kungbäck 1_21\Teknik\Fält\GW\Mätning\Pkt 11.xlsxDiagram (trycknivå-datum)
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Punktnr:

Uppdragsnr: 18138

Nivå markyta: +2.09

Sammanställning
Uppmätta grundvattennivåer/portryck

8.9 m / -6.8 / Pp

2.9 m / -0.8 / Pp

Djup / Nivå / Spetstyp

Bilaga 4:3
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Datafil: K:\2018\18138_Kungbäck 1_21\Teknik\Lab\Crs\[11-2,0_3,0_4,0.xlsx]Cell1
Sökväg: K:\2018\18138_Kungbäck 1_21\Teknik\Lab\Crs\11-2,0-1.grf
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Tubnr: bg111
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Tubnr: bg49
Anm: enstaka gruskorn
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Tubnr: bg551
Anm: Inga anmärkningar noterade
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Vattenkvot, med djup
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Konflytgräns, med djup
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Bilaga 7:3

Sensitivitet, med djup
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Tunghet, med djup
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Bilaga 7:5
Kungbäck 1:21
18138
Korrigerat för WL
Korrigerat för OCR
Utvärderat av Daniel Lindberg
2018-11-22
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Bohusgeo AB
K:\2018\18138_Kungbäck 1_21\Teknik\Utredning\Rapport\MUR\Cu.Tau 2019-04-04 14:09:16

Djup (m)

Sammanställning av odränerad skjuvhållfasthet mot djup.
Kungsbäck 1:21
, My= 0.0
Uppdragsnummer: 18138
Porvattnets densitet är 1.000 t/m3
Portryck mätta mellan 1900-01-01och 1900-01-01, 0 mättillfällen
Empiri: SGI, Information 3, direkt skjuvning
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- Stora svarta cirklar =
Förkonsolideringstryck, σ’c.

ML=399
u=25

ML=499

- Små svarta cirklar = 80% av
σ’c

ML=675

k:\2018\18138_kungbäck 1_21\teknik\utredning\rapport\mur\bilaga 7 parametrar.docx
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5
-Gröna fyrkanter = Utvärering
av σ’c. från CPT

u=103

10

Bohusgeo AB, Daniel Lindberg, KonsDia, ver 4.2
K:\2018\18138_Kungbäck 1_21\Teknik\Utredning\Rapport\MUR\Konsdia pkt 11.Dia
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-01-29

8

Ärende

1 (1)

KS/2019-0480

KS § 8

Detaljplan för del av Hogdal 2:22

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta detaljplan för del av Hogdal 2:22, upprättad 2019-05-07, reviderad
2019-07-05

Sammanfattning av ärendet

Ansökan om planbesked inkom 2015-07-06. Miljö- och byggnämnden beslutade
2015-11-19 § 226 att lämna positivt planbesked.
Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av en trafikantservicestation längs
med väg E6. I detta kan komma att ingå byggnation av bensinstation inklusive
servicebutik/kiosk, snabbmatsrestaurang, tankning av bilar och lastbilar,
uppställning av lastbilar, cisterner under mark för drivmedel samt fordonstvätt.
Planförslaget har varit utsänt för samråd och granskning. De synpunkter som
kommit in under samråd och granskning har arbetats in i antagandehandlingarna.
Detaljplanen kan därmed antas.

Beslutsunderlag

Antagandehandlingar (Planbeskrivning och plankarta), upprättade 2019-05-07,
reviderade 2019-07-05
Tjänsteskrivelse 2019-11-14 av planeringsarkitekt Ellen Andersson
Miljö- och byggnämndens beslut 2019-11-07 § 206
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-12-11 § 288

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta detaljplan för del av Hogdal 2:22, upprättad 2019-05-07, reviderad
2019-07-05

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-12-11

KS/2019-0480

KSau § 288

Detaljplan för del av Hogdal 2:22

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta detaljplan för del av Hogdal 2:22, upprättad 2019-05-07, reviderad 201907-05

Sammanfattning av ärendet

Ansökan om planbesked inkom 2015-07-06. Miljö- och byggnämnden beslutade
2015-11-19 § 226 att lämna positivt planbesked.
Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av en trafikantservicestation längs
med väg E6. I detta kan komma att ingå byggnation av bensinstation inklusive
servicebutik/kiosk, snabbmatsrestaurang, tankning av bilar och lastbilar,
uppställning av lastbilar, cisterner under mark för drivmedel samt fordonstvätt.
Planförslaget har varit utsänt för samråd och granskning. De synpunkter som
kommit in under samråd och granskning har arbetats in i antagandehandlingarna.
Detaljplanen kan därmed antas.

Beslutsunderlag

Antagandehandlingar (Planbeskrivning och plankarta), upprättade 2019-05-07,
reviderade 2019-07-05
Tjänsteskrivelse 2019-11-14 av planeringsarkitekt Ellen Andersson
Miljö- och byggnämndens beslut 2019-11-07 § 206

Miljö- och byggnämndens förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta detaljplan för del av Hogdal 2:22, upprättad 2019-05-07, reviderad 201907-05

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum
2019-11-07

Dnr MBN-2015-1080

MBN § 206

Del av Hogdal 2:22 - detaljplan

Miljö- och byggnämndens beslut
att godkänna planhandlingarna

att överlämna planförslaget till kommunfullmäktige för antagande.

Beslutsmotivering

Framtagandet av en detaljplan regleras i 5 kap. plan- och bygglagen (PBL). Enligt 5
kap. 11 och 18 §§ PBL ska kommunen genomföra ett samråd och därefter låta
förslaget till detaljplan granskas.
Detaljplaneförslaget har varit utsänt för samråd under sommaren 2018 och
granskning våren 2019. Under samråd och granskning har statliga myndigheter,
remissinstanser och sakägare fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.
De synpunkter som kommit in under samråd och granskning redovisas samlat i
granskningsutlåtandet.
Länsstyrelsen har meddelat att de kan komma att ta in planen för prövning. Efter
granskningen har plankartan och planbeskrivningen reviderats efter inkomna
synpunkter. Länsstyrelsen har därefter godkänt ändringarna.
Detaljplanen kan därför lämnas över till kommunfullmäktige för antagande.

Sammanfattning av ärendet

I kommunens fördjupade översiktsplan över Norra kustområdet finns stöd för en
trafikantanknuten verksamhet på den aktuella platsen.
Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av en trafikantservicestation längs
med väg E6. I detta kan komma att ingå byggnation av bensinstation inklusive
servicebutik/kiosk, snabbmatsrestaurang, tankning av bilar och lastbilar,
uppställning av lastbilar, cisterner under mark för drivmedel samt fordonstvätt.
En trafikserviceplats saknas idag i området. Ett genomförande av detaljplanen
bedöms medföra ett effektiv nyttjande av befintlig infrastruktur.

Beslutsunderlag

Plankarta med bestämmelser, daterad 2019-05-07, reviderad 2019-07-05
Planbeskrivning, daterad 2019-05-07, reviderad 2019-07-05
Granskningsutlåtande, daterat 2019-07-05
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-15

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut
att godkänna planhandlingarna

att överlämna planförslaget till kommunfullmäktige för antagande.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Miljö- och byggnämnden
452 80 Strömstad

E-post: mbn@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 90
Fax: 0526-191 10
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Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum
2019-11-07

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Exploatören: Sten och Tegelaktiebolaget, Domaregränd 1, 452 30 Strömstad
Akten

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Miljö- och byggnämnden
452 80 Strömstad

E-post: mbn@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 90
Fax: 0526-191 10

STRÖMSTADS KOMMUN
STRÖMSTADS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Miljö- och byggförvaltningen
Plan- och byggavdelningen
Ellen Andersson, 0526-195 89

2019-11-14

1 (1)
Dnr: KS/2019-0480

Kommunstyrelsen

Detaljplan för del av Hogdal 2:22
Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut

1. Anta detaljplan för del av Hogdal 2:22, upprättad 2019-05-07, reviderad
2019-07-05

Sammanfattning av ärendet

Ansökan om planbesked inkom 2015-07-06. Miljö- och byggnämnden beslutade
2015-11-19 § 226 att lämna positivt planbesked.
Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av en trafikantservicestation längs
med väg E6. I detta kan komma att ingå byggnation av bensinstation inklusive
servicebutik/kiosk, snabbmatsrestaurang, tankning av bilar och lastbilar,
uppställning av lastbilar, cisterner under mark för drivmedel samt fordonstvätt.
Planförslaget har varit utsänt för samråd och granskning. De synpunkter som
kommit in under samråd och granskning har arbetats in i antagandehandlingarna.
Detaljplanen kan därmed antas.

Beslutsunderlag

Antagandehandlingar, upprättade 2019-05-07, reviderade 2019-07-05

Ellen Andersson

Planeringsarkitekt
0526-195 89
ellen.andersson@stromstad.se

Elin Solvang

Plan- och byggchef
0526-194 77
elin.solvang@stromstad.se

Beslutet skickas till

Sökande: Sten och Tegelaktiebolaget, Domaregränd 1, 452 30 Strömstad
Länsstyrelsen, vastragotaland@lansstyrelsen.se
Akten

Postadress: 452 80 Strömstad
Besöksadress: Klicka här för att ange text.

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Telefon: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10
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Detaljplan för del av Hogdal 2:22, Drivmedelsstation

Handlingar
Till planhandlingarna hör:





Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Granskningsutlåtande
Fastighetsförteckning daterad 2018-05-28, ajourförd 2019-04-24

Övriga handlingar och utredningar:







PM Kapacitetsberäkning cirkulationsplats, daterad 2017-02-01, rev 2018-11-14, upprättad av
WIKON
Naturvärdesinventering, daterad 2017-09-27, upprättad av Naturcentrum
Geoteknisk utredning (Projekterings-PM och markteknisk undersökningsrapport), daterad
2017-10-16, upprättad av Bohusgeo
Riskutredning, daterad 2017-12-13, upprättad av COWI
VA-utredning inkl bilaga M1 och M2, daterad 2018-12-18, reviderad 2019-03-01, upprättad av
ÅF Infrastructure
Bergteknisk utredning inkl Bilaga 1, daterad 2019-02-15, upprättad av Bergab

Detaljplan för del av Hogdal 2:22, Drivmedelsstation

Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för etablering av en drivmedelsstation längs med väg E6.
I detta kan komma att ingå byggnation av bensinstation inklusive servicebutik/kiosk,
snabbmatsrestaurang, tankning av bilar och lastbilar, uppställning av lastbilar, cisterner under mark för
drivmedel.
Detaljplanen antas inte medföra risk för betydande miljöpåverkan.
Planförslaget är av begränsad betydelse, saknar intresse för allmänheten samt är förenligt med den
fördjupade översiktsplanen. Förslaget uppfyller därmed kriterierna för ett standardförfarande enligt
plan- och bygglagen (PBL 2010:900, SFS 2014:900, 5 kap. 7 §). Vid standardförfarandet är det
tillräckligt att kommunen redovisar synpunkter från samrådet i granskningsutlåtandet tillsammans med
de synpunkter som har kommit fram under granskningen.

Detaljplan för del av Hogdal 2:22, Drivmedelsstation
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Detaljplan för del av Hogdal 2:22, Drivmedelsstation

Dnr MBN/2015-1080

Antagandehandling
Detaljplan för del av Hogdal 2:22, Trafikantservicestation
Planbeskrivning
1. Inledning
Planens syfte och huvuddrag
Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av en trafikantservicestation längs med väg E6. I detta
kan komma att ingå byggnation av bensinstation inklusive servicebutik/kiosk, snabbmatsrestaurang,
tankning av bilar och lastbilar, uppställning av lastbilar, cisterner under mark för drivmedel samt
fordonstvätt.
Läge och areal
Planområdet är beläget vid väg 988 parallellt med väg E6 ungefär en mil norr om Strömstad tätort och
omfattar ca 2,5 ha.

Planområdets ungefärliga avgränsning

Planområdets läge i förhållande till Strömstad
tätort och E6

1
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Markägare
Fastigheten Hogdal 2:22 är i privat ägo. En samfällighet (14-HOG-94) är redovisad på kartan över
området men dess läge är osäkert.

2. Kommunala ställningstaganden
Befintliga planer
Översiktsplan
Enligt översiktsplanen ligger planområdet inom område med rekommendation ”Landsbygdsområde”.
Ny bebyggelse bör inte tillkomma på produktiv jordbruksmark. Förslaget bedöms vara förenligt med
översiktsplanen.
Fördjupad översiktsplan
En fördjupad översiktsplan för Norra kustområdet antogs av Kommunfullmäktige 2016-12-15. I denna
finns stöd för en trafikanknuten verksamhet på den aktuella platsen.
Gällande detaljplaner
Området är inte detaljplanerat.
Planbesked
Ansökan om planbesked inkom 2015-07-06. Miljö- och byggnämnden beslutade 2015-11-19 § 226 att
lämna positivt planbesked.
Behovsbedömning
Plan- och byggavdelningen gör bedömningen att genomförande av detaljplanen för Hogdal 2:22 inte
kan antas medföra risk för betydande miljöpåverkan.
Motivet till denna bedömning är att planområdets lokalisering intill E6 lämpar sig väl för den
trafikanknutna verksamhet som föreslås i detaljplaneförslaget. Närheten till E6 gör att onödiga
kringtransporter kan undvikas. Inga bostäder eller verksamheter finns inom närområdet vilka kan
komma att påverkas negativt av den tänkta exploateringen. Ett genomförande av detaljplanen bedöms
medföra ett effektivt nyttjande av befintlig infrastruktur. Föreslagen detaljplan stämmer med
intentionerna i den fördjupade översiktsplan som gäller för området. Den möjliga/planerade
bebyggelsens påverkan på landskapsbilden bedöms vara godtagbar. Inga höga natur- eller kulturvärden
berörs.
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
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• Hav i balans samt levande kust och skärgård
• God bebyggd miljö

3. Bestämmelser enligt Miljöbalken (MB)
Grundläggande hushållningsbestämmelser, 3 kap. MB
I miljöbalkens tredje kapitel finns ett antal grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och
vattenområden av betydelse för vissa allmänna intressen. Dessa områden ska så långt som möjligt
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada de utpekade intressena. Områdena avser såväl olika
bevarandeintressen som områden som är viktiga för exploatering för ett visst ändamål.
Ca 40 meter väster om planområdesgräns passerar E6 som är utpekad som riksintresse för vägnät,
3 kap 8 § MB. Utpekande av ett riksintresse för kommunikationer innebär att riksintresset ska skyddas
mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. Här avses att
det är funktionen hos transportsystemet som ska säkerställas. Tillkommande bebyggelse får inte
negativt påverka varken nuvarande eller framtida nyttjande av denna.
Särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kap. MB
I miljöbalkens fjärde kapitel har riksdagen pekat ut ett antal geografiska områden som i sin helhet är av
riksintresse. Områdena, som i de flesta fall är stora, har pekats ut med hänsyn till de stora natur- och
kulturvärden som finns i dem. Bohusläns kustområde är i sin helhet av riksintresse enligt miljöbalkens
fjärde kapitel. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast om det kan
ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden.
Större delen av planområdet ligger inom riksintresset ”den obrutna kusten” 4 kap 3 § MB samt ”turism
och rörligt friluftsliv”, 4 kap 2 § MB. Enligt 4 kap 1 § MB ska bestämmelserna inte utgöra hinder för
utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet.
Miljökvalitetsnormer, 5 kap. MB
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljökvalitet för mark, vatten, luft eller
miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna omfattar bland annat föroreningar
i utomhusluft, olika parametrar i vattenförekomster, kemiska föroreningar i fisk- och musselvatten
samt omgivningsbuller. Nedan redovisas de miljökvalitetsnormer som berör Strömstads kommun.
MKN för utomhusluft (SFS 2001:527)
Varje kommun är enligt förordningen 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.
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MKN för fisk- och musselvatten (SFS 2001:554)
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.
Strandskydd, 7 kap. MB
Planområdet berörs inte av strandskydd.

4. Planförslag – förutsättningar och förändringar
Planområdet idag
Området är ca 2,5 ha stort och ligger i en dalgång med bergshöjder på nord- och sydöstsidorna. I väster
gränsar området till väg 988, vilken löper parallellt med E6. Längs med den norra planområdesgränsen
löper en skogsväg. Området är obebyggt och utgörs av en granplantering. Ett kulverterat vattendrag
går genom hela området. Närmaste bostadshus är beläget ca 350 m från planområdet. Det finns inga
verksamheter i närområdet.

Bild över del av planområdet,
tagen från norr. Väg 988
skymtar till höger.
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Planförslaget
Markanvändningen inom planområdet regleras med G, Drivmedelsförsäljning. Försäljning av
drivmedel ska vara huvudanvändning men service och handel i mindre omfattning som kompletterar
användningen ingår också. Det kan handla om kiosk, toalett och mindre restaurang. Även
fordonsservice i mindre omfattning som fungerar som ett komplement till drivmedelsförsäljningen, till
exempel en biltvätt eller mindre verkstad, ingår i användningen.
Planförslaget tillåter att den del av berget som finns i områdets östra del sprängs bort. Detta för att
skapa en mer funktionsduglig yta.
Planen föreslår en total bruttoarea på 4000 m2 för hela användningsområdet. Laster större än 35 kPa
får inte påföras, med avseende på släntstabilitet och markbrott.
Landskapsbild
Landskapsbilden i området domineras av den närliggande väg E6 och väg 988 samt deras vägområden.
Omgivande områden i norr och öster är kraftigt kuperade och består av skogsklädda berg.
Exploateringen bedöms inte medföra någon negativ påverkan av landskapsbilden.
Risk och säkerhet
En riskutredning har tagits fram i samband med planarbetet. Syftet med denna är att undersöka om
olycksriskerna avseende transport av farligt gods förbi studerat område samt riskerna för övrig
verksamhet vid trafikservicestation med avseende på föreslagen bensinstation är acceptabla.
Riskutredningen har utförts av COWI och redovisas i rapporten ”Riskutredning Hogdal 2:22 och Dyne
1:1”, daterad 2017-12-13. Utredningen bifogas planhandlingarna.
De risker som har identifierats vid planområdet är förknippade med farligt gods trafiken på E6:an och
tillfartsvägen samt hantering av brandfarlig vara vid planerad bensinstation. Såväl individ- som
samhällsriskberäkningar har utförts för planområdet.
Ca 40 meter väster om planområdet löper E6, vilken är transportled för farligt gods. Transporterna
förbi planområdet bedöms främst bestå av brandfarliga vätskor (farligt godsklass 3). Risken med
avseende på farligt godstransporter på E6 bedöms vara acceptabel. Endast skyddsåtgärder enligt nedan,
med syfte att hindra spridning av brandfarlig vätska från E6 mot planerad bebyggelse, bedöms krävas.


Barriär skall finnas mellan planerad bebyggelse och E6 som motverkar att vätska rinner in på
området. Förslag på barriär kan vara: vall, dike eller plank som är tätt i nedkant.



Ett bebyggelsefritt område motsvarande minst 25 meter mellan ny bebyggelse och
bensinstation skall upprättas.



Bebyggelsefritt område skall ej utformas på ett sätt som uppmuntrar till stadigvarande vistelse.
Området kan dock användas för parkeringsplatser (ytparkering).



Inom 40 meter från bensinstationen (fastighetsgräns) skall utrymning bort från bensinstationen
vara möjlig.



Entréer, för byggnader inom 25 meter från bensinstationen, bör om möjligt vetta bort från
bensinstationen.
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Påfyllningsanslutningen till cisterner bör om möjligt placeras 40 meter från övriga byggnader (ej
bensinstation).

Planområdet har utformats så att ingen bebyggelse kommer att ligga närmare än 50 meter från E6:ans
vägområde. Zonen närmast väg 988 utgörs av mark där byggnad ej får uppföras (prickad mark).
Barriären mellan E6 och väg 988 är utförd och ligger utanför planområdet och har därför inte reglerats
i plankartan. Övriga skyddsåtgärder har säkerställts med egenskapsbestämmelser.
Utformningen av området ska följa riktlinjerna i handboken ”Hantering av brandfarliga gaser och
vätskor på bensinstationer”, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2015.
Skyltar
Skyltar och flaggstänger får anordnas i anslutning till bensinstationen. Skyltarna ska placeras och
utformas med hänsynstagande till platsens förutsättning. Flaggstänger får ej placeras närmare väg 988
än 1,5 gånger dess höjd.
Trafik
Tillgängligheten till planområdet är god och levererande tankbilars färdväg leds inte genom
bostadsområde eller annat tätbebyggt område.
Anslutning
Planområdet kan nås från både norr och söder. Sannolikt kommer det största trafikflödet att vara från
Hogdal cirkulationsplats, belägen ca 200 m norr om planområdet. I cirkulationsplatsen ansluter väg
1040 samt på- och avfartsramper från E6.
Angöring till föreslagen drivmedelsstation ska ordnas från väg 988. Både norr och söder om
planområdet finns skogsanslutningar. Båda anslutningarna bibehålls för att ge markägarna tillträde till
deras fastigheter. Sträckan som föreslaget planområde gränsar mot väg 988 är ca 200 meter. Att anlägga
mer än en (1) ny anslutning på denna sträcka förordas inte.
Utformningen av en ny anslutning kan utföras antingen som en korsning typ A eller som en typ C,
enligt VGU (Vägar och gators utformning). Typ A innebär att korsningen är av enklare typ medan typ
C innebär att korsningen har separata körfält för vänstersvängande fordon. En utbyggnad av området
enligt förslag till detaljplan, innebär inte att trafikmängden på väg 988 eller på anslutande väg är av den
storleken att en större korsningstyp än typ A behövs. Korsningen bör dock utformas så körsätt A,
enligt VGU, erhålls för samtliga fordonstyper. Detta innebär att större fordon inte ska behöva ta
motriktade körfält i anspråk för att kunna svänga.
Tillräckligt vilplan måste säkerställas vid anslutningarna mot väg 988. Detta så fordon inte blir stående
vintertid vid halka.
Ny korsningspunkt måste placeras så god sikt ges. Enligt VGU ska en korsning där huvudvägen har en
referenshastighet på 70 km/h, vilket är fallet med väg 988, ha en fri sikt överstigande 170 meter. Sikten
räknas 5 meter in på anslutningen från väg 988. Med väghållarens godkännande kan denna sträcka
reduceras till 125 meter.
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Förutom sikt bör närhet till andra korsningar beaktas. Om korsningar är för nära varandra finns risk att
trafikanten väljer fel anslutning. VGU föreskriver att vid en förskjuten korsning av typ A eller B ska
avståndet mellan de två korsningarna vara minst 50 meter. Anslutningarna i detta fall är inte av typen
förskjutna korsningar men måttet kan ändå avses bra att följa.
Med ovanstående som grund förordas att den nya anslutningen inte förläggs inom 50 meter från någon
av de befintliga enskilda anslutningarna.

Bild över planområdet som grovt visar möjlig sträcka (ca 100 m) för
anslutning till väg 988.

Trafikutredningar
I ”PM Kapacitetsberäkning”, Wikon, 2017-02-01, rev 2018-11-14, undersöks hur trafikkapaciteten ser
ut i den befintliga cirkulationsplatsen strax norr om planområdet samt hur den påverkas av en eventuell
etablering. Beräkningar har gjorts både utifrån dagens trafikflöden samt för uppräknade trafikflöden i
en prognos för år 2040. Beräkningarna ska visa hur mycket trafik som trafikantservicestationen kan
generera utan att maxvärdena för belastningsgraderna i cirkulationsplatsens anslutningar överstigs.
Belastningsgraderna i de olika tillfarterna är idag långt under maxvärdena som anges i VGU (Vägar och
gators utformning). Belastningsgraderna är dock skeva mellan de olika anslutningarna vilket kan
medföra att det vid höga trafikflöden kan vara lite svårare att ta sig ut för de som kommer från den
södra anslutningen. Kapacitetsberäkning för prognosåret 2040 utan ny etablering av
trafikantservicestation ger inga dramatiska förändringar, och ligger långt under maxvärdena enligt
VGU.
För att inte överstiga maxkapaciteten i cirkulationsplatsen kan trafiken till trafikantservicestationen
under maxtimmen öka med ca 250 fordon från E6 (söder), 250 fordon från E6 (norr) och 40 fordon
från väg 1040. Etablering får inte ske med sådan verksamhet att ovanstående maxtrafik överskrids. Det
bedöms inte troligt att planerad trafikantservicestation kommer att generera så mycket trafik att
belastningsgraderna i de olika anslutningarna överstigs.
Gång- och cykeltrafik
Det finns ingen GC-bana till planområdet.
Kollektivtrafik
Närmaste busshållplats för Västtrafik ligger längs väg 1040 vid Hogdal kyrka ca 1 km från planområdet.
Det finns även en hållplats längs väg 988 vid Dyne, ca 1,5 km från planområdet.
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Det finns möjlighet att anordna en ny busshållplats vid planområdet.
Lek och rekreation
Planförslaget ger möjlighet att anordna rastplats och lekyta inom planområdet. Det kan även ges
möjlighet att iordningställa stigar i närområdet, samt informera om bygden.
För att beakta barnperspektivet bör förhållandena för oskyddade trafikanter inom planområdet has i
beaktning vid utformningen av området.
Mark och natur
Planområdet utgörs främst av en triangelformad gräsbevuxen yta, där även granar finns planterade,
omgärdad av berg. Västra delen utgörs av barrdominerad skog längs nordvästvänd bergvägg.
Markytans nivå, berget ej inkluderat, varierar mellan ca +32 och ca +34. Inom stora delar av området
förekommer fyllning, vilken i huvudsak utgörs av siltig lera eller lerig silt, delvis med växtdelar
inblandat.
Genom planområdet leds ett vattendrag till Dynekilen. Vattendraget är inte öringsförande.
En naturvärdesinventering (NVI) har utförts på berget i västra delen av planområdet (Naturcentrum,
2017-09-27). Naturvärdena är främst knutna till hällmarkstallskog, skuggiga bergväggar samt i viss mån
äldre granskog. De mest intressanta områdena och huvuddelen av de identifierade naturvärdesobjekten
är dock belägna utanför inventeringsområdets gräns. Detta gäller även majoriteten av de
naturvårdsarter som påträffades vid inventeringen. Med anledning av detta och då större delen av
inventeringsområdet utgörs av produktionsskog, vilken saknar betydelse för biologisk mångfald,
bedöms en eventuell exploatering ha liten påverkan.
Kulturmiljö och fornlämningar
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. Större delen av planområdet ligger inom
avgränsningen för den av Länsstyrelsen utpekade kulturmiljön Dyne-Dynekilen-Hogdal. En eventuell
exploatering bedöms inte påverka kulturmiljön negativt, då planområdet ligger i utkanten av
kulturmiljön och redan är påverkat av E6 och väg 988. Kulturmiljön väster om E6 bedöms inte
påverkas negativt av den utbyggnad som möjliggörs genom detaljplanen.
Geoteknik
En geoteknisk utredning har utförts (Bohusgeo, 2017-10-16). Inom stora delar av planområdet
förekommer fyllning, i huvudsak av siltig lera eller lerig silt, delvis med växtdelar inblandat.
Släntstabiliteten bedöms vara tillfredsställande och planerad bebyggelse bedöms kunna utföras utan att
stabiliteten blir otillfredsställande. Enligt utredningen bör finnas en planbestämmelse om att laster
större än 35 kPa inte får påföras med avseende på släntstabilitet och markbrott.
Fyllningen bedöms inte vara packad och sannolikt kommer sättningar i fyllningen att utbildas vid
byggnation. Grundläggning ska därför förutsättas behöva utföras med borrade pålar till berg.
I samband med exploateringen bör kompletterande undersökningar för bestämning av den naturliga
jordens sättningsegenskaper utföras. Om grundläggning utförs så att kontakt erhålles med berg eller
grov friktionsjord närmast berget, bör kompletterande markradonmätningar utföras i samband med
entreprenadarbetena.
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Masshantering ska kommuniceras med kommunens miljö- och hälsoskyddsavdelning för att avgöra
behovet av eventuella åtgärder.
Risk för blocknedfall
En översiktlig bedömning av risken för bergras och blocknedfall har gjorts av Bohusgeo. Risken för
bergras och blocknedfall i området bedöms i huvudsak vara liten.
En bergteknisk utredning har därefter utförts (Bergab 2019-02-15). Befintliga bergsslänter bedöms i
dagsläget vara stabila och inga stabilitetshöjande åtgärder bedöms vara nödvändiga innan entreprenad
påbörjas.
Detaljplanen möjliggör för bergschakt i den lägre södra bergslänten. Inga restriktioner bedöms vara
nödvändiga avseende val av släntlutning eller släntriktning i eventuella bergsschakter. Grundläggning
bedöms kunna utföras på konventionellt sätt. Efter avslutad bergschakt och bergrensning ska
bergsakkunnig tillkallas för att bedöma eventuellt behov av bergförstärkning såsom t.ex. bultning.
I samband med entreprenaden rekommenderas även att de höga slänterna besiktigas och åtgärdas,
antingen hängande eller med hjälp av skylift. Eventuella åtgärder kan omfatta bergrensning och
bultning.
Förorenad mark
Området utgörs delvis av fyllnadsmassor från tidigare vägbyggen (E6), vilket innebär att marken kan
vara förorenad. Det finns idag ingen kännedom om förorenad mark inom planområdet. Trafikverket
förutsätts ha vidtagit nödvändiga försiktighetsåtgärder under den period man nyttjat området.
Färskvatten, spill-, dag- och brandvatten
Området ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. Det löper en befintlig
dagvattenledning tvärs igenom planområdet, från öster mot väster. Dagvattenledningens inlopp finns
alldeles vid den yttre nordöstra plangränsen och mynnar slutligen på den västra sidan av väg 988.
Denna ledning fångar upp majoriteten av dagvatten som kommer från naturmarken öster om Hogdal
2:22 samt delvis det dagvatten som kommer från naturmark och berg i norr och söder. En utredning
som belyser möjligheterna att hantera VA, dagvatten samt brandvatten inom området har tagits fram
(ÅF Infrastructure 2019-03-01).
Stora delar av de dagvattenflöden som i dag flödar ner mot det befintliga planområdet kommer passera
naturligt via befintliga diken utmed planområdets norra gräns och ned mot dike utmed allmänna vägen.
Flöden från själva planområdet som leds till och passerar magasin och damm bedöms fördröja
dagvattnet i tillräcklig omfattning. Det är dock att eftersträva att dagvattnet där det är möjligt kan ledas
i öppna rinningsvägar i så stor omfattning som möjligt.
Inom exploateringsområden för nya bostäder eller affärsverksamhet är det oftast PAH oljor från gator
och däckslitage som är en förekommande och förorenande faktor. För övrigt är skillnaden inte särskilt
stor från nuvarande naturmarken, vilken har en stor andel berg i dagen där berghällarna sköljs av inom
de första minuterna av regnen gentemot byggnadstak och övriga anlagda gräsytor där troligen stor del
av planområdet anläggs med hårda material, vilket avger föroreningsgrad nära nog lika tidigare.
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Damm och hålrumsmagasin har även en viss renande effekt via bl.a. sedimentering, förutom sitt
fördröjningssyfte. Inga föroreningar i dagvattnet beräknas överstiga rekommenderade gränsvärden när
det lämnar planområdet.
Ny dricksvattentäkt i form av bergsborrad brunn samt en tryckstegringsstation föreslås anläggas inom
området, likaså ett mindre avloppsreningsverk för hantering och rening av områdets spillvatten.
Ytterligare utredning kommer att behövas för dessa anläggningar, när man vet exakt omfattning av
kommande verksamhet samt möjligheter till upptag av grundvatten. Likaså kommer omfattningen av
volymer för brandvatten behöva beräknas i detalj och hur stor en ev. reservoar eller vattentank behöver
vara.
Samråd med räddningstjänsten ska tas i ett framtida projekteringsskede, för att bekräfta lämplig plats
för en eventuell brandpost och en särskild reservoar för brandvatten och åtkomst vid eventuellt
släckningsarbete.
Värme
Fjärrvärme är inte utbyggt i området.
El och tele
Drivmedelsstationen kommer att anslutas till det befintliga ledningsnätet för el och tele i området. Det
kommer troligen behövas en ny transformatorstation för att försörja området. Inom området finns en
befintlig jordkabelledning för högspänning 10 kV.
Ellevio ansvarar för driften och utbyggnaden av elnätet i Strömstads kommun. TeliaSonera Skanova
Access ansvarar för telenätet.
Avfall
Avfallshantering och sophämtning ska ske i enlighet med gällande regler i kommunen.
Verksamhetsutövare har ansvaret för det farliga avfall som uppkommer inom verksamheten.
Kommunen bör i anläggningsskedet uppmärksamma verksamhetsutövarna på detta så att hantering
och förvaring av farligt avfall underlättas. Tillgänglighetskrav för renhållningsfordon ska beaktas vid
detaljprojektering

5. Konsekvensbeskrivning
Hållbar utveckling
Användningen av fossila bränslen står för cirka 30 procent av Sveriges totala energianvändning. För att
skapa förutsättningar för en hållbar utveckling måste användningen fasas ut. Att hävda att etableringen
av en drivmedelsstation bidrar till en långsiktig hållbar utveckling är vanskligt.
Med det sagt. Ett genomförande av föreslagen detaljplan kommer inte långsiktigt att innebära några
negativa konsekvenser för den kommunala ekonomin. Samhällsekonomiskt är det bra att bygga där det
redan finns infrastruktur såsom vägar och cirkulationsplats. Sett ur ett socialt och ekologiskt perspektiv
medför ett genomförande av förslaget inga störningar för boende. Risken för olycka med farligt gods
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bedöms vara låg. Planen innebär inga större negativa konsekvenser för natur-, kultur- eller
rekreationsvärden.
Miljömål
Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, tjugofyra etappmål och sexton
miljökvalitetsmål. Generationsmålet anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske
inom en generation för att miljökvalitetsmålen ska nås. Etappmålen är steg på vägen för att nå
generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål. De 16 miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i
den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Hur planförslaget förhåller sig till de miljömål som
främst anses vara relevanta för planförslaget redovisas nedan.
Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft
Dessa miljömål syftar till att minska utsläppen av föroreningar till luft. Den största källan till
luftföroreningar är användningen av fossila bränslen inom transportsektorn. Hälsofarliga ämnen som
kväveoxider, partiklar och bensen påverkan luftkvaliteten.
Föreslagen trafikantserviceanläggning riktar sig i första hand till trafikanter på väg E6. Lokalisering i
direkt anslutning till väg E6 bidrar till att minimera transportsträcka vid t ex tankning och rastning.
Sammantaget bedöms projektet varken medverka eller motverka en uppfyllelse av miljömålet.
God bebyggd miljö
Miljömålet innebär bland annat att städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och
hälsosam livsmiljö. En god hushållning av mark, vatten, energi och andra naturresurser ska främjas.
Ambitionen är att anläggningen ska få en estetiskt tilltalande utformning. Planen kommer att skapa
möjligheter för en trafikserviceplats, vilket idag saknas i området. Detta är positivt för närboende. Den
tänkta drivmedelsstationens lokalisering intill E6 gör att onödiga kringtransporter kan undvikas. Inga
bostäder finns inom närområdet vilka kan komma att påverkas negativt av den tänkta exploateringen.
Projektet bedöms kunna medverka till att miljömålet kan uppfyllas.
Grundvatten av god kvalitet
Miljömålet handlar om att grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra
till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.
Genom anläggande av godkänd enskild avloppsanläggning samt genom att vidta skyddsåtgärder för att
förhindra grundvattenpåverkan i samband med utsläpp i anslutning till bränslecisterner och
påfyllningsställen bedöms grundvattenkvaliteten kunna bibehållas. Planen bedöms inte motverka att
miljömålet kan uppfyllas.
Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljökvalitet för mark, vatten, luft eller
miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna omfattar bland annat föroreningar
i utomhusluft, olika parametrar i vattenförekomster, kemiska föroreningar i fisk- och musselvatten
samt omgivningsbuller.
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Luft
Luftmiljön i planområdet påverkas huvudsakligen av utsläpp av luftföroreningar från vägtrafiken längs
närliggande E6. Ett genomförande av föreslagen detaljplan bedöms inte leda till överskridanden av
miljökvalitetsnormerna.
MKN för fisk- och musselvatten
En VA/dagvattenutredning har tagits fram för planområdet. Om de tekniska lösningar som föreslås i
utredningen följs, bedöms miljökvalitetsnormer för vatten och musselvatten inte påverkas negativt vid
ett genomförande av föreslagen detaljplan.

6. Genomförande
Organisatoriska frågor
Genomförandedelen i planbeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska
och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt
genomförande av detaljplanen.
Beskrivningen av genomförandefrågorna har ingen självständig rättsverkan. Avsikten med
beskrivningen är att den ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.
Genomförandetid
Genomförandetiden är den tidsrymd inom vilken en detaljplan är tänkt att genomföras. Som
huvudregel får planen inte ändras, ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares vilja under
genomförandetiden.
Om planen ersätts med en ny, ändras eller upphävs under genomförandetiden har fastighetsägarna rätt
till ersättning av kommunen för den skada de lider. 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.
Enligt plan- och bygglagen ska detaljplaner förses med en genomförandetid på minst fem år och högst
femton år.
Genomförandetiden för denna detaljplan är tio år och startar från det datum detaljplanen vinner laga
kraft. Detta har angivits genom en administrativ bestämmelse på plankartan.
Huvudmannaskap
Med huvudmannaskap avses bland annat ansvaret för iordningställande och underhåll av allmän
platsmark inom planområdet. Huvudprincipen är att kommunen ska vara huvudman för allmänna
platser. Kommunen får dock, om det finns särskilda skäl för det, i detaljplanen bestämma att
huvudmannaskapet istället ska vara enskilt för en eller flera allmänna platser inom planområdet.
Föreslagen detaljplan saknar allmän plats.
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Fastighetsrättsliga frågor
Markägoförhållanden
All mark inom planområdet i form av fastigheten Hogdal 2:22 är i privat ägo. Samfälligheten, som
eventuellt berörs, beskrivs mer utförligt nedan.
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/exploatören.
Ett genomförande av detaljplanen förutsätter inte att en avstyckning av den befintliga fastigheten sker.
Detaljplanen medger användningen G- drivmedelsförsäljning. Andra användningar, t.ex. service och
handel i mindre omfattning, kan finnas som komplement till användningen men kan inte styckas av till
egna fastigheter. Detaljplanen medger dock att området kan delas upp i flera anläggningar för
drivmedelsförsäljning.
Gemensamhetsanläggningar och marksamfälligheter
Enligt grundkartan finns det en samfälld väg inom planområdet, 14-HOG-94. Vägen finns inte med i
den av Lantmäteriet upprättade fastighetsförteckningen. Samfälligheten avser troligen den mindre
skogsvägen som löper utanför planområdets norra gräns. Vägen och samfälligheten har enligt
grundkartan inte samma läge, men eftersom samfälligheten är gammal och troligen har osäkra gränser
bör den kunna lägesbestämmas till den befintliga vägen vid en framtida förrättning.
Det kan även finnas andra sätt att hantera den samfällda vägen beroende på förutsättningarna i det
enskilda fallet. Om samfälligheten har det läge som redovisas i grundkartan kan funktionen antingen
flyttas eller ersättas med en annan rättighet. Eftersom skogsvägen löper utanför planområdet finns det
utrymme att bilda denna typ av rättighet. Vilken typ av lösning som är möjlig och mest lämplig avgörs i
den kommande lantmäteriförrättningen.
Servitut och rättigheter
Trafikverket har rättighet för väg 988 inom planområdet, ändamålet är statlig väg.
Servitut 1486IM-2001/28339.1 är ett avtalsservitut för elledning till förmån för fastigheten Strömstad
Fjällskivlingen 1 som belastar fastigheten Ramdal 1:4. Ägare är Ellevio AB. Ledningens sträckning är
belägen utanför planområdet.
Till fastigheten Hogdal 2:22 finns även kopplat två avtalsservitut; 1486IM-07/180.1 samt 14-IM584/7210.1 Då dessa ligger i ett annat skifte av fastigheten än planområdet berörs de inte av föreslagen
detaljplan.
Tillstånd
För en del av de åtgärder som är en del av planens genomförande så krävs tillstånd för åtgärder.
Exploatören ansöker om och bekostar dessa tillstånd.
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Fastighetskonsekvensbeskrivning
Ett genomförande av planförslaget innebär vissa konsekvenser för fastigheter och rättigheter inom och
i anslutning till planområdet.
I tabellen nedan redovisas de bedömda konsekvenserna för fastigheten 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/
beteckning på rättighet

Bedömd konsekvens av planen

Övriga kommentarer

Hogdal 2:22

Ett genomförande av detaljplanen skapar
rättighet för drivmedelsförsäljning för den
del av fastigheten som ingår i
planområdet.

Privat fastighet. Ägare: Petter,
Fredrik och Johan Orvelin.

1486IM-2001/28339.1

Servitut för elledning. Ledningens
sträckning är belägen utanför
planområdet. Ett genomförande av planen
bedöms därmed inte få några
konsekvenser.

Avtalsservitut till förmån för
Strömstad Fjällskivlingen 1
belastar Ramdal 1:4.

14-HOG-94

Oregistrerad samfälld väg. Behöver
lokaliseras till befintlig skogsväg, flyttas
eller ersättas med annan rättighet, för att
möjliggöra ett genomförande av
detaljplanen.

Ej med i
fastighetsförteckning.

Väg 988

I föreslagen detaljplan tillåts inga
byggnader på området närmast väg 988.
Ett genomförande av detaljplanen bedöms
därmed inte påverka rättigheten.

Ägare Trafikverket. Rättighet
med ändamål statlig väg.

Ekonomiska frågor
Kostnader
Kostnader för planarbetet belastar fastighetsägaren/exploatören.
Kostnader för nya anläggningar och byggnader med mera inom planområdet (kvartersmark)
belastar fastighetsägaren/exploatören. Denne bekostar även samtliga åtgärder, uppförande och fortsatt
underhåll av byggnader och markanläggningar.
Fastighetsägaren/exploatören bekostar utbyggnad av VA- och eventuella anläggningar för
omhändertagande av brand- och dagvatten.
Om befintlig jordkabelledning måste flyttas eller ändras tillfälligt bekostas detta av den som begär
ombyggnad eller ändring, dvs fastighetsägaren/exploatören.
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Kostnader för eventuell fastighetsbildning som avstyckning, fastighetsreglering, servitutsbildning,
ledningsrätt och anläggningsförrättning regleras inom ramen för respektive lantmäteriförrättning.
Tekniska frågor och utredningar
Berg- och geoteknik
Rekommendationer som redovisas i den till detaljplanen tillhörande geotekniska utredningen samt den
bergtekniska utredningen ska följas.
Vatten och spillavlopp, dagvatten
VA-utbyggnad rekommenderas följa föreslagna lösningar i utförd VA- och dagvattenutredning.
El och tele
Tillkommande anläggningar inom planområdet ska anslutas till befintliga ledningsnät.
Administrativa frågor
Fortsatt arbete
Planförslaget är nu ute för granskning. Efter granskningen upprättas ett granskningsutlåtande där
inkomna yttranden bemöts. Eventuella mindre justeringar av planförslaget genomförs. Därefter kan
kommunen besluta om att anta planförslaget. Om beslutet inte överklagas vinner detaljplanen laga
kraft.
Målsättningen är att nedanstående tider ska gälla för det fortsatta planarbetet:
2:a kvartalet 2019
Granskning av förslag till detaljplan
3:e kvartalet 2019
Antagande av detaljplan
Planen avses antas av Kommunfullmäktige. Planarbetet handläggs med standardförfarande enligt Plan
och bygglagen (PBL) 2010:900, SFS 2014:900.
Beslutet vinner laga kraft 3 veckor efter antagande om inget överklagande inkommer.
Planavgift
Planavgift ska inte tas ut vid prövning av lovärenden som överensstämmer med detaljplanen i enlighet
med upprättat plankostnadsavtal.
Medverkande i planarbetet
Planhandlingar har upprättats av Malin Fransson, Ellen Andersson och Elin Solvang, planavdelningen,
Strömstads kommun. Från Strömstads kommun har även representanter från miljö- och
hälsoskyddsavdelningen, räddningstjänsten samt tekniska förvaltningen varit delaktiga vid upprättandet
av planförslaget.
Revideringar inför antagande
Efter granskning har planhandlingarna reviderats:
 Bestämmelsen om utnyttjandegrad har reviderats så att det gäller för hela användningsområdet
(plankarta och s. 5 i planbeskrivningen).
 Bestämmelser avseende skyddsåtgärder, minsta avstånd mellan bensinstation och övriga
byggnader mm (plankarta och s. 6 i planbeskrivningen).
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Beskrivningen av de fastighetsrättsliga frågorna på s. 13 har reviderats avseende den samfällda
vägen samt avstyckning inom planområdet.

Miljö- och byggförvaltningen
Upprättad 2019-05-07
Reviderad 2019-07-05

Ellen Andersson
Planeringsarkitekt

Elin Solvang
Plan- och byggchef
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Ärende
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-01-29

1 (2)

KS/2020-0058

KS § 14

Styrdokument för fastställelse av
borgensavgift

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till styrdokument för beräkning av årliga borgensavgifter och
bestämma årlig avgift för AB Strömstadbyggen.

Sammanfattning av ärendet

Från den 1 januari 2011 gäller ny lagstiftning för de allmännyttiga kommunala
bostadsaktiebolagen. Utöver att ett kommunalt bostadsaktiebolag i allmännyttigt
syfte ska förvalta fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt, ska
de kommunala bostadsaktiebolagen bedriva sin verksamhet enligt affärsmässiga
principer. Detta förutsätter att kommunen ställer marknadsmässiga
avkastningskrav på sitt bostadsaktiebolag. Därför undantas bolagen från reglerna i
kommunallagen gällande självkostnadsprincipen och förbudet mot att driva
företag i vinstsyfte. Kommunen ska agera på samma sätt som en jämförbar privat
ägare av ett motsvarande privat bostadsbolag. Samma krav på affärsmässighet
ska ställas på de kommunala bostadsaktiebolagen som på övriga företag på
bostadsmarknaden. Kravet på affärsmässighet innebär även att relationerna
mellan kommunen och bolaget måste vara konsekvent affärsmässiga och deras
respektive ekonomier hållas åtskilda så att någon subventionering eller
värdeöverföring i endera riktningen inte sker. Detta innebär att villkoren för AB
Strömstadbyggen måste vara affärsmässigt bestämd.
EU:S STATSSTÖDSREGLER
Reglerna om att en kommuns borgen för, ett kommunalt bostadsaktiebolag måste
vara affärsmässigt betingat, grundar sig på EU:s statsstödsregler. Med statsstöd
avses alla insatser av ekonomisk art som snedvrider eller hotar att snedvrida
konkurrensen genom att gynna eller ge en ekonomisk fördel för visst företag eller
viss produktion. Bedömningen av om ett kommunalt företag har en ekonomisk
fördel av en åtgärd som en kommun vidtar, sker utifrån principen om den
marknadsekonomiske investeraren. En åtgärd vidtagen av kommunen innebär en
ekonomisk fördel om en privat investerare inte skulle ha utfört åtgärden ifråga på
samma villkor.
Bestämmelserna i EU-fördraget innebär att avgiften måste vara marknadsmässig
för att inte bryta mot statsstödsreglerna. Lag om allmännyttiga kommunala
bostadsbolag sätter en gräns för hur hög avgiften kan vara i syfte att förhindra
värdeöverföring från bostadsbolaget till kommunen. Lagen sätter även en gräns
för hur låg avgiften kan vara för att förhindra att kommunen subventionerar
bostadsbolaget.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2 (2)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-01-29

För att det motsvarande marknadspriset för garantin ska kunna fastställas bör
hänsyn tas till garantins och det underliggande lånets egenskaper såsom
transaktionsbeloppet, transaktionens varaktighet, den säkerhet som ställs av
låntagaren och andra erfarenheter som påverkar återbetalningsgraden,
sannolikheten för att låntagaren inte kan betala på grund av sin ekonomiska
ställning, verksamhetssektor och framtidsutsikter samt andra ekonomiska villkor. I
praktiken innebär detta:
• Bolagets uppskattade finansieringskostnader utan borgen ska utgöra underlag
för hur borgensavgiften beräknas.
• Borgensavgiften ska vara kopplad till den enskilda krediten då borgensavgiftens
storlek beror på när i tiden borgen tecknas och underliggande kredits löptid och
belopp.
Borgensavgiftens storlek ska beräknas utifrån vad det specifika bolaget kunnat
finansiera sig till utan kommunal borgen. Det innebär att kommunen vid
borgenstecknandet måste ha ett underlag på till vilken kreditmarginal bolaget
skulle ha finansierat sig till utan borgen för att kunna beräkna skillnaden mellan
denna kreditmarginal och den kreditmarginal som faktiskt erhölls med kommunal
borgen.
• Om jämförelse görs med förutsättningen att bostadsbolaget lånar upp med
pantbrev som säkerhet ska i den mån bostadsbolaget de facto inte har uttagna
pantbrev även borgensavgiften innehålla en kompensation av fördelen att inte
betala stämpelskatten om 2 % för uttag av pantbrev.
PROCESS
Processen vid fastställande av borgensavgiften bör utformas så att beslutet om
borgensavgiftens storlek kan fattas i anslutning till den enskilda upplåningen.
Kommunfullmäktige fattar principiella beslut om borgensramar, maximal löptid på
borgen och att borgensavgiften ska vara marknadsmässig. Ekonomichefen
fastställer löpande nya avgifter vid tecknande av borgen inom borgensram och
enligt modellen i detta styrdokument.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-01-09
Förslag till Styrdokument för Riktlinjer och regler för beräkning av borgensavgift
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-01-22 § 20

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till styrdokument för beräkning av årliga borgensavgifter och
bestämma årlig avgift för AB Strömstadbyggen.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-01-22

KS/2020-0058

KSau § 20

Styrdokument för fastställelse av
borgensavgift

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till styrdokument för beräkning av årliga borgensavgifter och
bestämma årlig avgift för AB Strömstadbyggen.
att delegera till ekonomichefen att fastställa löpande nya avgifter vid tecknande
av borgen inom borgensram och enligt modellen i detta styrdokument.

Sammanfattning av ärendet

Från den 1 januari 2011 gäller ny lagstiftning för de allmännyttiga kommunala
bostadsaktiebolagen. Utöver att ett kommunalt bostadsaktiebolag i allmännyttigt
syfte ska förvalta fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt, ska
de kommunala bostadsaktiebolagen bedriva sin verksamhet enligt affärsmässiga
principer. Detta förutsätter att kommunen ställer marknadsmässiga
avkastningskrav på sitt bostadsaktiebolag. Därför undantas bolagen från reglerna i
kommunallagen gällande självkostnadsprincipen och förbudet mot att driva
företag i vinstsyfte. Kommunen ska agera på samma sätt som en jämförbar privat
ägare av ett motsvarande privat bostadsbolag. Samma krav på affärsmässighet
ska ställas på de kommunala bostadsaktiebolagen som på övriga företag på
bostadsmarknaden. Kravet på affärsmässighet innebär även att relationerna
mellan kommunen och bolaget måste vara konsekvent affärsmässiga och deras
respektive ekonomier hållas åtskilda så att någon subventionering eller
värdeöverföring i endera riktningen inte sker. Detta innebär att villkoren för AB
Strömstadbyggen måste vara affärsmässigt bestämd.
EU:S STATSSTÖDSREGLER
Reglerna om att en kommuns borgen för, ett kommunalt bostadsaktiebolag måste
vara affärsmässigt betingat, grundar sig på EU:s statsstödsregler. Med statsstöd
avses alla insatser av ekonomisk art som snedvrider eller hotar att snedvrida
konkurrensen genom att gynna eller ge en ekonomisk fördel för visst företag eller
viss produktion. Bedömningen av om ett kommunalt företag har en ekonomisk
fördel av en åtgärd som en kommun vidtar, sker utifrån principen om den
marknadsekonomiske investeraren. En åtgärd vidtagen av kommunen innebär en
ekonomisk fördel om en privat investerare inte skulle ha utfört åtgärden ifråga på
samma villkor.
Bestämmelserna i EU-fördraget innebär att avgiften måste vara marknadsmässig
för att inte bryta mot statsstödsreglerna. Lag om allmännyttiga kommunala
bostadsbolag sätter en gräns för hur hög avgiften kan vara i syfte att förhindra
värdeöverföring från bostadsbolaget till kommunen. Lagen sätter även en gräns

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-01-22

för hur låg avgiften kan vara för att förhindra att kommunen subventionerar
bostadsbolaget.
För att det motsvarande marknadspriset för garantin ska kunna fastställas bör
hänsyn tas till garantins och det underliggande lånets egenskaper såsom
transaktionsbeloppet, transaktionens varaktighet, den säkerhet som ställs av
låntagaren och andra erfarenheter som påverkar återbetalningsgraden,
sannolikheten för att låntagaren inte kan betala på grund av sin ekonomiska
ställning, verksamhetssektor och framtidsutsikter samt andra ekonomiska villkor. I
praktiken innebär detta:
• Bolagets uppskattade finansieringskostnader utan borgen ska utgöra underlag
för hur borgensavgiften beräknas.
• Borgensavgiften ska vara kopplad till den enskilda krediten då borgensavgiftens
storlek beror på när i tiden borgen tecknas och underliggande kredits löptid och
belopp.
Borgensavgiftens storlek ska beräknas utifrån vad det specifika bolaget kunnat
finansiera sig till utan kommunal borgen. Det innebär att kommunen vid
borgenstecknandet måste ha ett underlag på till vilken kreditmarginal bolaget
skulle ha finansierat sig till utan borgen för att kunna beräkna skillnaden mellan
denna kreditmarginal och den kreditmarginal som faktiskt erhölls med kommunal
borgen.
• Om jämförelse görs med förutsättningen att bostadsbolaget lånar upp med
pantbrev som säkerhet ska i den mån bostadsbolaget de facto inte har uttagna
pantbrev även borgensavgiften innehålla en kompensation av fördelen att inte
betala stämpelskatten om 2 % för uttag av pantbrev.
PROCESS
Processen vid fastställande av borgensavgiften bör utformas så att beslutet om
borgensavgiftens storlek kan fattas i anslutning till den enskilda upplåningen.
Kommunfullmäktige fattar principiella beslut om borgensramar, maximal löptid på
borgen och att borgensavgiften ska vara marknadsmässig. Ekonomichefen
fastställer löpande nya avgifter vid tecknande av borgen inom borgensram och
enligt modellen i detta styrdokument.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-01-09
Förslag till Styrdokument för Riktlinjer och regler för beräkning av borgensavgift

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

att anta förslag till styrdokument för beräkning av årliga borgensavgifter och
bestämma årlig avgift för AB Strömstadbyggen.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78

STRÖMSTADS KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kommunledningsförvaltningen
KS - Ekonomiavdelning

2020-01-09

1 (3)
Ärende: KS/2020-0058

Kommunstyrelsen

Styrdokument för fastställelse av borgensavgift
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att anta bifogat styrdokument för beräkning av årliga borgensavgifter och
bestämma årlig avgift för AB Strömstadbyggen.

Sammanfattning av ärendet
Från den 1 januari 2011 gäller ny lagstiftning för de allmännyttiga kommunala
bostadsaktiebolagen. Utöver att ett kommunalt bostadsaktiebolag i allmännyttigt
syfte ska förvalta fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt, ska
de kommunala bostadsaktiebolagen bedriva sin verksamhet enligt affärsmässiga
principer. Detta förutsätter att kommunen ställer marknadsmässiga
avkastningskrav på sitt bostadsaktiebolag. Därför undantas bolagen från reglerna i
kommunallagen gällande självkostnadsprincipen och förbudet mot att driva
företag i vinstsyfte. Kommunen ska agera på samma sätt som en jämförbar privat
ägare av ett motsvarande privat bostadsbolag. Samma krav på affärsmässighet
ska ställas på de kommunala bostadsaktiebolagen som på övriga företag på
bostadsmarknaden. Kravet på affärsmässighet innebär även att relationerna
mellan kommunen och bolaget måste vara konsekvent affärsmässiga och deras
respektive ekonomier hållas åtskilda så att någon subventionering eller
värdeöverföring i endera riktningen inte sker. Detta innebär att villkoren för AB
Strömstadbyggen måste vara affärsmässigt bestämd.
EU:S STATSSTÖDSREGLER
Reglerna om att en kommuns borgen för, ett kommunalt bostadsaktiebolag måste
vara affärsmässigt betingat, grundar sig på EU:s statsstödsregler. Med statsstöd
avses alla insatser av ekonomisk art som snedvrider eller hotar att snedvrida
konkurrensen genom att gynna eller ge en ekonomisk fördel för visst företag eller
viss produktion. Bedömningen av om ett kommunalt företag har en ekonomisk
fördel av en åtgärd som en kommun vidtar, sker utifrån principen om den
marknadsekonomiske investeraren. En åtgärd vidtagen av kommunen innebär en
ekonomisk fördel om en privat investerare inte skulle ha utfört åtgärden ifråga på
samma villkor.
Bestämmelserna i EU-fördraget innebär att avgiften måste vara marknadsmässig
för att inte bryta mot statsstödsreglerna. Lag om allmännyttiga kommunala
bostadsbolag sätter en gräns för hur hög avgiften kan vara i syfte att förhindra
värdeöverföring från bostadsbolaget till kommunen. Lagen sätter även en gräns
för hur låg avgiften kan vara för att förhindra att kommunen subventionerar
bostadsbolaget.
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För att det motsvarande marknadspriset för garantin ska kunna fastställas bör
hänsyn tas till garantins och det underliggande lånets egenskaper såsom
transaktionsbeloppet, transaktionens varaktighet, den säkerhet som ställs av
låntagaren och andra erfarenheter som påverkar återbetalningsgraden,
sannolikheten för att låntagaren inte kan betala på grund av sin ekonomiska
ställning, verksamhetssektor och framtidsutsikter samt andra ekonomiska villkor. I
praktiken innebär detta:
• Bolagets uppskattade finansieringskostnader utan borgen ska utgöra underlag
för hur borgensavgiften beräknas.
• Borgensavgiften ska vara kopplad till den enskilda krediten då borgensavgiftens
storlek beror på när i tiden borgen tecknas och underliggande kredits löptid och
belopp.
Borgensavgiftens storlek ska beräknas utifrån vad det specifika bolaget kunnat
finansiera sig till utan kommunal borgen. Det innebär att kommunen vid
borgenstecknandet måste ha ett underlag på till vilken kreditmarginal bolaget
skulle ha finansierat sig till utan borgen för att kunna beräkna skillnaden mellan
denna kreditmarginal och den kreditmarginal som faktiskt erhölls med kommunal
borgen.
• Om jämförelse görs med förutsättningen att bostadsbolaget lånar upp med
pantbrev som säkerhet ska i den mån bostadsbolaget de facto inte har uttagna
pantbrev även borgensavgiften innehålla en kompensation av fördelen att inte
betala stämpelskatten om 2 % för uttag av pantbrev.
PROCESS
Processen vid fastställande av borgensavgiften bör utformas så att beslutet om
borgensavgiftens storlek kan fattas i anslutning till den enskilda upplåningen.
Kommunfullmäktige fattar principiella beslut om borgensramar, maximal löptid på
borgen och att borgensavgiften ska vara marknadsmässig. Ekonomichefen
fastställer löpande nya avgifter vid tecknande av borgen inom borgensram och
enligt modellen i detta styrdokument.

Beslutsunderlag
Styrdokument för Riktlinjer och regler för beräkning av borgensavgift

Carsten Sörlie

Mats Brocker

Ekonomi- och IT-chef
0526-192 02
carsten.sorlie@stromstad.se

Kommundirektör
0562- 190 10
mats.brocker@stromstad.se
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Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Ekonomichef

Bakomliggande reglering
Nedan anges vissa huvudprinciper för de regelverk som reglerar fastställandet av
borgensavgifter.
LAG OM ALLMÄNNYTTIGA KOMMUNALA BOSTADSAKTIEBOLAG
Från den 1 januari 2011 gäller ny lagstiftning för de allmännyttiga kommunala
bostadsaktiebolagen. Utöver att ett kommunalt bostadsaktiebolag i allmännyttigt syfte ska
förvalta fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt, ska de kommunala
bostadsaktiebolagen bedriva sin verksamhet enligt affärsmässiga principer. Detta förutsätter
att kommunen ställer marknadsmässiga avkastningskrav på sitt bostadsaktiebolag. Därför
undantas bolagen från reglerna i kommunallagen gällande självkostnadsprincipen och
förbudet mot att driva företag i vinstsyfte. Kommunen ska agera på samma sätt som en
jämförbar privat ägare av ett motsvarande privat bostadsbolag. Samma krav på
affärsmässighet ska ställas på de kommunala bostadsaktiebolagen som på övriga företag på
bostadsmarknaden. Kravet på affärsmässighet innebär även att relationerna mellan
kommunen och bolaget måste vara konsekvent affärsmässiga och deras respektive
ekonomier hållas åtskilda så att någon subventionering eller värdeöverföring i endera
riktningen inte sker. Detta innebär att villkoren för AB Strömstadbyggen måste vara
affärsmässigt bestämd.
EU:S STATSSTÖDSREGLER
Reglerna om att en kommuns borgen för, ett kommunalt bostadsaktiebolag måste vara
affärsmässigt betingat, grundar sig på EU:s statsstödsregler. Med statsstöd avses alla
insatser av ekonomisk art som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att
gynna eller ge en ekonomisk fördel för visst företag eller viss produktion. Bedömningen av
om ett kommunalt företag har en ekonomisk fördel av en åtgärd som en kommun vidtar,
sker utifrån principen om den marknadsekonomiske investeraren. En åtgärd vidtagen av
kommunen innebär en ekonomisk fördel om en privat investerare inte skulle ha utfört
åtgärden ifråga på samma villkor. EU:s statsstödsregler omfattar inte bara de kommunala
bostadsaktiebolagen, utan motsvarande regler gäller även annan verksamhet som bedrivs av
kommunala företag på en konkurrensutsatt marknad. Företagsbegreppet används även för
offentliga myndigheter när de utövar någon form av ekonomisk aktivitet.
Vad innebär lagstiftningen i praktiken?
Lagstiftningen innebär sammanfattningsvis att de kommunala bostadsbolagen inte ska
erhålla några konkurrensfördelar då kommunen går i borgen. Bestämmelserna i EUfördraget innebär att avgiften måste vara marknadsmässig för att inte bryta mot
statsstödsreglerna. Lag om allmännyttiga kommunala bostadsbolag sätter en gräns för hur
hög avgiften kan vara i syfte att förhindra värdeöverföring från bostadsbolaget till
kommunen. Lagen sätter även en gräns för hur låg avgiften kan vara för att förhindra att
kommunen subventionerar bostadsbolaget.

MARKNADSMÄSSIGT PRIS FÖR GARANTIN
Genom att ställa en garanti för ett lån uppkommer risk för garantigivaren att få stå för det
garanterade beloppet. För denna risk ska ersättning utgå till garantigivaren. Om den
ersättning som betalas för garantin är minst lika hög som motsvarande avgift för lån på
finansmarknaden, innehåller garantin inte stöd.
För att det motsvarande marknadspriset för garantin ska kunna fastställas bör hänsyn tas till
garantins och det underliggande lånets egenskaper såsom transaktionsbeloppet,
transaktionens varaktighet, den säkerhet som ställs av låntagaren och andra erfarenheter
som påverkar återbetalningsgraden, sannolikheten för att låntagaren inte kan betala på
grund av sin ekonomiska ställning, verksamhetssektor och framtidsutsikter samt andra
ekonomiska villkor. I praktiken innebär detta:
•
•

Bolagets uppskattade finansieringskostnader utan borgen ska utgöra underlag för hur
borgensavgiften beräknas.
Borgensavgiften ska vara kopplad till den enskilda krediten då borgensavgiftens
storlek beror på när i tiden borgen tecknas och underliggande kredits löptid och
belopp.
Borgensavgiftens storlek ska beräknas utifrån vad det specifika bolaget kunnat
finansiera sig till utan kommunal borgen. Det innebär att kommunen vid
borgenstecknandet måste ha ett underlag på till vilken kreditmarginal bolaget skulle
ha finansierat sig till utan borgen för att kunna beräkna skillnaden mellan denna
kreditmarginal och den kreditmarginal som faktiskt erhölls med kommunal borgen.

•

Om jämförelse görs med förutsättningen att bostadsbolaget lånar upp med pantbrev
som säkerhet ska i den mån bostadsbolaget de facto inte har uttagna pantbrev även
borgensavgiften innehålla en kompensation av fördelen att inte betala
stämpelskatten om 2 % för uttag av pantbrev.

GARANTINS OMFATTNING
Kommuner som bedriver kommunal verksamhet i bolagsform ska säkerställa att de både har
insyn i bolagets verksamhet samt att de beslutar i frågor som är av principiell betydelse.
Kommunen har därigenom vanligtvis bra kunskap om det kommunala bolagets ekonomiska
förhållanden samt kan utöva nödvändig kontroll och styrning av bolagets verksamhet. När
kommunen lämnar en garanti för ett kommunalt bolags upplåning är därför
förutsättningarna annorlunda jämfört med vad som gäller för de fall det inte föreligger något
ägande i det bolag som erhåller garantin. Kommunens kontroll över och insyn i bolaget har
återhållande effekt som gör att den inte utfäster garantier som leder till att kommunen
tvingas infria sitt garantiåtagande. Därigenom skulle förutsättningar finnas för kommunen
att utställa en garanti för ett kommunalt bolag som täcker hela det utestående lånet.
PROCESS
Processen vid fastställande av borgensavgiften bör utformas så att beslutet om
borgensavgiftens storlek kan fattas i anslutning till den enskilda upplåningen.

Kommunfullmäktige fattar principiella beslut om borgensramar, maximal löptid på borgen
och att borgensavgiften ska vara marknadsmässig. Ekonomichefen fastställer löpande nya
avgifter vid tecknande av borgen inom borgensram och enligt modellen i detta
styrdokument.

Strömstads Kommuns modell
BEFINTLIGA KREDITER OCH BORGENSAVGIFTER
Genomsnittlig löptid på krediter i AB Strömstadbyggen är 3-4 år och för att vi ska komma in i
rätt fas och anpassa oss bäst möjligt till den nya modellen ska vi:
•
•
•
•

Lista och sammanställa samtliga befintliga krediter med borgen.
Använda de sista offerterna och dokumentera bolagets kreditmarginal utan borgen.
Låta borgensavgiften framöver följa kreditens löptid på motsvarande sätt som en
avtalad kreditmarginal följer ett lån.
Den borgensavgift som då framkommer ska gälla för alla borgensåtagande
Strömstads Kommun har med AB Strömstadbyggen i varje låns löptid.

Exempel: Bolaget tar upp en kredit i under hösten 2019 med en löptid på 3 år och en
kreditmarginal med kommunal borgen om +0,03 %. Utredningen visar att vid denna tidpunkt
bedöms bolaget ha kunnat låna upp en motsvarande kredit utan borgen till +0,18 %.
Borgensavgiften fastställs därmed till +0,15 %. Från 2020-01-01 och fram till varje enskild lån
förfaller betalar bolaget denna avgift för just dessa krediter.
NYA KREDITER OCH BORGENSAVGIFTER
För att borgensavgiften ska anses marknadsmässig ska den fastställas individuellt för varje
kredit vid borgenstecknandet. Följande tillvägagångssätt ska användas för fastställande av
borgensavgifter för nya krediter:
•
•

•

Bedöm och dokumentera bolagets alternativa kreditmarginal utan borgen i samband
med upphandlingen. Förfrågan ska utgå till minst 3 kreditinstitut.
Fastställ borgensavgiften på krediten. Borgensavgiften beräknas genom att jämföra
bästa erbjudande mot kommunal borgen mot bästa erbjudande mot pantlån. I tillägg
ska det beräknas en fördel för att slippa etablera pantbrev.
Får kommunen inte in offerter för att göra bedömningen som beskrivit ovanför, ska
bedömningen göras vid hjälp av risk-klassificering från UC (Nationellt kreditinstitut
som alltid har nutidsanalys) Med utgångspunkt i bedömd borgenavgift för start 2020
justeras borgensavgiften enligt följande modell:
UC riskklass 5
0,00%
UC riskklass 4
+0,10%
UC riskklass 3
+0,25%
UC riskklass 2
+0,40%
UC riskklass 1
Ingen borgen beviljas
Lägre UC riskklass Ingen borgen beviljas

•

Under samma förutsättningar ska löptiden på lånet också utvärderas så att man
tillämpar samma riskvärderingar som görs i kreditinstitutioner. Därför vill
nedanstående användas:
Löptid 3 år
0,00%
Löptid 4 år
+0,05%
Löptid 5 år
+0,10%
Löptid 7 år
+0,15%
Löptid 10 år
+0,20%
Komplettera sammanställningen löpande med nya krediters borgensavgifter.

Har man därför ett lån med löptid 4 år som etableras och bolaget är i riskklass 5 kommer
borgensavgiften vara:
(Sista dokumenterade differens mellan bästa anbud mot borgenslån och pantlån, exempelvis 0,25%)
Sista diff

Ändr. RC

Löptid

Pantbrev

Total borgensavgift

0,25%

0.00%

0,05

0,04%(se nästa stycke)

0,34% TOTALT

KOMPENSATION FÖR EJ UTTAGNA PANTBREV SAMT ALTERNATIV FINANSIERING
I de fall prisjämförelsen sker mellan borgensupplåning respektive pantbrevsupplåning, men
bolaget inte har för avsikt att ställa pantbrev som säkerhet till kommunen, måste Strömstads
Kommun lägga på borgensavgiften för att kompensera detta. Kommunen ska ställa krav på
AB Strömstadbyggen att redovisa vilka fastigheter som utgör aktuell säkerhet för
borgensåtagandet samt genom beslut och avtal kräva att AB Strömstadbyggen förbinder sig
att inte ta ut nya pantbrev i redovisade fastigheter och inte heller på något sätt direkt eller
indirekt belåna redovisade fastigheter.
Utöver kravet på en undertecknad negativklausul behöver bolaget betala en kompensation
till kommunen för den ekonomiska fördel det innebär för bolaget att inte behöva ställa
pantbrev som säkerhet. Denna fördel beräknas med utgångspunkt från stämpelskatten.
Stämpelskatten uppgår till två procent på pantbrevens belopp.
Vi beräknar den ekonomiska fördelen av att inte behöva betala stämpelskatt för uttag av
pantbrev till fastighetens ekonomiska livslängd, normalt 50 år. Det innebär ett periodiserat
värde för bolaget av att inte ta ut pantbrev på 0,04 procent per år.
DEBITERING AV BORGENSAVGIFTEN
Debitering av borgensavgiften ska ske 15 december varje år då samtliga borgensavgifter är
fastställda.
APPLICERING AV MODELL VID UTLÅNING FRÅN KOMMUNEN
Modellen kan även tillämpas då kommunen lånar ut i form av internreverser och då
kommunen utdebiterar snittmarginaler via koncernkontot. I stället för borgensavgift
används modellen då för att ta fram en internbanksavgift. Koncernkontokrediter
(checkräkningskrediter) bedöms kunna hanteras med motsvarande utgångspunkter genom
att bolagets borgensavgift läggs som ett marknadsmässigt räntepåslag på
koncernkontokrediten i bankens koncernkontosystem.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-01-29
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KS § 15

Ägartillskott AB Strömstadlokaler 2019

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att tillskjuta ett villkorat aktieägartillskott om 20 mnkr till AB Strömstadslokaler
som är destinerade till amortering av lån.
att samtidigt reducera AB Strömstadlokalers borgensram med 20 mnkr.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens ordförande har i förbindelse med ett lån till AB
Strömstadlokaler på 50 mnkr som förfaller i mitten av februari framfört
möjligheten att amortera skulder.
Alla lån som löper i Kommuninvest kan enbart amorteras i förbindelse med förfall.
Nu finns den möjligheten och det sammanfaller bra med det goda resultat
kommunen ser ut att kunna presentera samt att Strömstads kommun i goda
ekonomiska tider visar att vi har en aktiv skuldhantering som medför att
kommunen sakta men säkert kan kliva ner från positionen som mest belånade
kommun per invånare. En sådan amortering betyder att kommunkoncernens
reella skuld reduceras med cirka 1 500 kronor per invånare.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-01-22 § 23

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att tillskjuta ett aktieägartillskott om 20 mnkr till AB Strömstadslokaler som är
destinerade till amortering av lån.
att samtidigt reducera AB Strömstadlokalers borgensram med 20 mnkr.

Förslag till beslut under sammanträdet

Anders Ekström (KD) yrkar på att tillskjuta ett villkorat aktieägartillskott om 20
mnkr till AB Strömstadslokaler som är destinerade till amortering av lån.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition mellan arbetsutskottets förslag och Anders
Ekströms förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Anders Ekströms
förslag.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-01-22

KS/2020-0063

KSau § 23

Ägartillskott till AB Strömstadlokaler

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att tillskjuta ett aktieägartillskott om 20 mnkr till AB Strömstadslokaler som är
destinerade till amortering av lån.
att samtidigt reducera AB Strömstadlokalers borgensram med 20 mnkr.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens ordförande har i förbindelse med ett lån till AB
Strömstadlokaler på 50 mnkr som förfaller i mitten av februari framfört
möjligheten att amortera skulder.
Alla lån som löper i Kommuninvest kan enbart amorteras i förbindelse med förfall.
Nu finns den möjligheten och det sammanfaller bra med det goda resultat
kommunen ser ut att kunde presentera samt att Strömstads kommun i goda
ekonomiska tider visar att vi har en aktiv skuldhantering som medför att
kommunen sakta men säkert kan kliva ner från positionen som mest belånade
kommun per invånare. En sådan amortering betyder kommunkoncernens reella
skuld reduceras med cirka 1 500 kronor per invånare.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsen

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att tillskjuta ett aktieägartillskott om 20 mnkr till AB Strömstadslokaler som är
destinerade till amortering av lån.
att samtidigt reducera AB Strömstadlokalers borgensram med 20 mnkr.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78

STRÖMSTADS KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kommunledningsförvaltningen
KS - Ekonomiavdelning
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Kommunstyrelsen

Ägartillskott AB Strömstadlokaler 2019
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att tillskjuta ett aktieägartillskott om 20 mnkr till AB Strömstadslokaler som är
destinerade till amortering av lån.
att samtidigt reducera AB Strömstadlokalers borgensram med 20 mnkr.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens ordförande har i förbindelse med ett lån till AB
Strömstadlokaler på 50 mnkr som förfaller i mitten av februari framfört
möjligheten att amortera skulder.
Alla lån som löper i Kommuninvest kan enbart amorteras i förbindelse med förfall.
Nu finns den möjligheten och det sammanfaller bra med det goda resultat
kommunen ser ut att kunde presentera samt att Strömstads kommun i goda
ekonomiska tider visar att vi har en aktiv skuldhantering som medför att
kommunen sakta men säkert kan kliva ner från positionen som mest belånade
kommun per invånare. En sådan amortering betyder kommunkoncernens reella
skuld reduceras med cirka 1 500 kronor per invånare.

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, ekonom

Postadress: 452 80 Strömstad
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Telefon: 0526-196 78

Bankgiro: 5492-8379
Org.nr: 212000-1405
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AB Strömstadlokaler

Ärende: KS/2020-0063

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-01-29
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KS/2020-0057

KS § 16

Investeringsramar och borgen för bolagen
2020

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa investeringsram 2020 för AB Strömstadbyggen till 61,05 Mkr plus
överföring av ram från 2019 på 0,875 Mkr till totalt 61,925 Mkr.
att fastställa investeringsram 2020 för AB Strömstadlokaler till 105 Mkr plus
överföring av ram från 2019 på 10 Mkr till totalt 115 Mkr.
att fastställa investeringsram 2020 för AB StrömstaNet till 12,6 Mkr.
att såsom för egen skuld ingå borgen för
- AB Strömstadsbyggen:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 924,6
Mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
- AB Strömstadslokaler:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 518,5
Mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. (Korrigerat i enlighet med
ärende KS/2020-0063)
- AB StrömstaNet:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 100 Mnkr,
jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Sammanfattning av ärendet

Investeringarna är i det väsentliga nödvändiga för att varsamheterna ska nå sina
mål och vi ska lösa efterfrågan efter verksamhetslokaler, fibernät och bostäder.
Kommuninvest önskar att kommunen gör tydliga beslut om borgensåtagande för
de kommunala bolagen. Med starka och tydliga borgensbeslut kan Kommuninvest
låna upp kapital till bästa marknadsvillkor. Beslutet ska formuleras som en
proprieborgen ” Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå
borgen för …….. AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
……….. kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.”
Detta innebär att kommunens borgensåtagande är ett strikt juridiskt ansvar för
bolagens lån, om de inte kan uppfylla gällande lånevillkor.
Genom att behålla befintliga ramar från 2019 vill inte kommunkoncernen utöka
sin skuldbörda.
Av bolagets ägardirektiv framgår krav på soliditet och resultat som ska beaktas av
bolagsstyrelsen i kommande investeringsbeslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-01-29 § 26

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2 (2)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-01-29

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa investeringsram 2020 för AB Strömstadbyggen till 61,05 Mkr plus
överföring av ram från 2019 på 0,875 Mkr till totalt 61,925 Mkr.
att fastställa investeringsram 2020 för AB Strömstadlokaler till 105 Mkr plus
överföring av ram från 2019 på 10 Mkr till totalt 115 Mkr.
att fastställa investeringsram 2020 för AB StrömstaNet till 12,6 Mkr.
att såsom för egen skuld ingå borgen för
- AB Strömstadsbyggen:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 924,6
Mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
- AB Strömstadslokaler:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 518,5
Mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. (Korrigerat i enlighet med
ärende KS/2020-0063)
- AB StrömstaNet:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 100 Mnkr,
jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1 (2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-01-29

KS/2020-0057

KSau § 26

Investeringsramar och borgen för bolagen
2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa investeringsram 2020 för AB Strömstadbyggen till 61,05 Mkr plus
överföring av ram från 2019 på 0,875 Mkr till totalt 61,925 Mkr.
att fastställa investeringsram 2020 för AB Strömstadlokaler till 105 Mkr plus
överföring av ram från 2019 på 10 Mkr till totalt 115 Mkr.
att fastställa investeringsram 2020 för AB StrömstaNet till 12,6 Mkr.
att såsom för egen skuld ingå borgen för
- AB Strömstadsbyggen:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 924,6
Mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
- AB Strömstadslokaler:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 518,5
Mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. (Korrigerat i enlighet med
ärende KS/2020-0063)
- AB StrömstaNet:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 100 Mnkr,
jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Sammanfattning av ärendet

Investeringarna är i det väsentliga nödvändiga för att varsamheterna ska nå sina
mål och vi ska lösa efterfrågan efter verksamhetslokaler, fibernät och bostäder.
Kommuninvest önskar att kommunen gör tydliga beslut om borgensåtagande för
de kommunala bolagen. Med starka och tydliga borgensbeslut kan Kommuninvest
låna upp kapital till bästa marknadsvillkor. Beslutet ska formuleras som en
proprieborgen ” Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå
borgen för …….. AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
……….. kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.”
Detta innebär att kommunens borgensåtagande är ett strikt juridiskt ansvar för
bolagens lån, om de inte kan uppfylla gällande lånevillkor.
Genom att behålla befintliga ramar från 2019 vill inte kommunkoncernen utöka
sin skuldbörda.
Av bolagets ägardirektiv framgår krav på soliditet och resultat som ska beaktas av
bolagsstyrelsen i kommande investeringsbeslut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsen

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2 (2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-01-29

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

att Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa investeringsram 2020 för AB Strömstadbyggen till 61.050 tkr plus
överföring av ram från 2019 på 875 tkr till totalt 61.925 tkr.
att fastställa investeringsram 2020 för AB Strömstadlokaler till 105.000 tkr plus
överföring av ram från 2019 på 10.000 tkr till totalt 115.000 tkr.
att fastställa investeringsram 2020 för AB StrömstaNet till 12.600 tkr.
att såsom för egen skuld ingå borgen för
- AB Strömstadsbyggen:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 924,6
Mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
- AB Strömstadslokaler:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 518,5
Mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. (Korrigerat i enlighet med
ärende KS/2020-0063)
- AB StrömstaNet:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 100 Mnkr,
jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78

STRÖMSTADS KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kommunledningsförvaltningen
KS - Ekonomiavdelning

2020-01-09

1 (2)
Ärende: KS/2020-0057

Kommunstyrelsen

Investeringsramar och borgen för bolagen 2020
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa investeringsram 2020 för AB Strömstadbyggen till 61,05 Mkr plus
överföring av ram från 2019 på 875 tkr till totalt 61,925 Mkr.
att fastställa investeringsram 2020 för AB Strömstadlokaler till 105 Mkr plus
överföring av ram från 2019 på 10.000 tkr till totalt 115 Mkr.
att fastställa investeringsram 2020 för AB StrömstaNet till 12,6 Mkr.
att såsom för egen skuld ingå borgen för
- AB Strömstadsbyggen:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 924,6
Mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
- AB Strömstadslokaler:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 518,5
Mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. (Korrigerat i enlighet med
ärende KS/2020-0063)
- AB StrömstaNet:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 100 Mnkr,
jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Sammanfattning av ärendet

Investeringarna är i det väsentliga nödvändiga för att varsamheterna ska nå sina
mål och vi ska lösa efterfrågan efter verksamhetslokaler, fibernät och bostäder.
Kommuninvest önskar att kommunen gör tydliga beslut om borgensåtagande för
de kommunala bolagen. Med starka och tydliga borgensbeslut kan Kommuninvest
låna upp kapital till bästa marknadsvillkor. Beslutet ska formuleras som en
proprieborgen ” Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå
borgen för …….. AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
……….. kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.”
Detta innebär att kommunens borgensåtagande är ett strikt juridiskt ansvar för
bolagens lån, om de inte kan uppfylla gällande lånevillkor.
Genom att behålla befintliga ramar från 2019 vill inte kommunkoncernen utöka
sin skuldbörda.

Postadress: 452 80 Strömstad
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Telefon: 0526-196 78

Bankgiro: 5492-8379
Org.nr: 212000-1405

2 (2)
2020-01-09

Ärende: KS/2020-0057

Av bolagets ägardirektiv framgår krav på soliditet och resultat som ska beaktas av
bolagsstyrelsen i kommande investeringsbeslut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsen

Carsten Sörlie

Ekonomi- och IT-chef
0526-192 02
carsten.sorlie@stromstad.se

Beslutet skickas till

Diariet
AB Strömstadbyggen
AB Strömstadlokaler
AB StrömstaNet
Diana Johansson, Redovisningsansvarig

Mats Brocker

Kommundirektör
0562- 190 10
mats.brocker@stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1 (1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-12-11

KS/2019-0689

KSau § 281

Revidering av säkerhetspolicy

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta säkerhetspolicyn

Sammanfattning av ärendet

Säkerhetspolicyn är kommunens styrdokument för det systematiska och
förebyggande säkerhetsarbete som genomförs i kommunen. Kommunstyrelsen
har det övergripande ansvaret. Dokumentet ska visa på ansvarsfördelningen inom
kommunen och ska antas under varje mandatperiod.

Beslutsunderlag

Säkerhetspolicy 2020-2023.
Tjänsteskrivelse 2019-11-28 av krisberedskapssamordnare Peter Birgersson
Dafteryd

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
att anta säkerhetspolicyn

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-01-29

12
Ärende

1 (1)

KS/2019-0689

KS § 2

Revidering av säkerhetspolicy

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta säkerhetspolicyn

Sammanfattning av ärendet

Säkerhetspolicyn är kommunens styrdokument för det systematiska och
förebyggande säkerhetsarbete som genomförs i kommunen. Kommunstyrelsen
har det övergripande ansvaret. Dokumentet ska visa på ansvarsfördelningen inom
kommunen och ska antas under varje mandatperiod.

Beslutsunderlag

Säkerhetspolicy 2020-2023.
Tjänsteskrivelse 2019-11-28 av krisberedskapssamordnare Peter Birgersson
Dafteryd
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-12-11 § 281

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta säkerhetspolicyn

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78

STRÖMSTADSKOMMUN
KOMMUN
STRÖMSTADS

Tjänsteskrivelse

Kommunledningsförvaltningen
KS - Utvecklingsavdelning

2019-11-28

1 (1)
Ärende: KS/2019-0689

Kommunstyrelsen

Revidering av säkerhetspolicy
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Att anta säkerhetspolicyn

Sammanfattning av ärendet

Säkerhetspolicyn är kommunens styrdokument för det systematiska och
förebyggande säkerhetsarbete som genomförs i kommunen. Kommunstyrelsen
har det övergripande ansvaret. Dokumentet ska visa på ansvarsfördelningen inom
kommunen och ska antas under varje mandatperiod.

Beslutsunderlag

Säkerhetspolicy 2020-2023.

Peter Birgersson Dafteryd
193 69
peter.dafteryd@stromstad.se

Beslutet skickas till

Kommundirektören
Samtliga förvaltningschefer
Krisberedskapssamordaren/säkerhetsskyddschefen

Postadress: 452 80 Strömstad
Besöksadress:

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Telefon: 0526-196 78

Bankgiro: 5492-8379
Org.nr: 212000-1405

Kommunstyrelsen
2020-xx-xx

Säkerhetspolicy
Antagen av Kommunfullmäktige 2020-0x-xx, dnr KS/2019-0689
Ersätter Säkerhetspolicy antagen 2017-06-20, dnr KS/2017-0209

BAKGRUND
Strömstads kommuns Säkerhetspolicy skall ligga till grund för kommunens systematiska och
förebyggande säkerhetsarbete, samt visa på Strömstads kommuns inriktning vad gäller
säkerhetsfrågor.
Målet är att skapa ett tryggt och säkert samhälle för alla som vistas inom kommunen samt
eliminera risker, förebygga förluster, störningar och skador, samt begränsa skadeverkningarna
på människa, egendom och miljö.

Verktyg för att uppnå målet med att skapa ett tryggt och säkert samhälle
Ett antal styrande dokument och riktlinjer skall ge vägledning för hur säkerhetsarbetet i
kommunen skall bedrivas, samt ge policyn ett konkret innehåll för upprätthållande av
säkerhet och trygghet i Strömstads kommun.


Det är ålagt kommundirektören att utforma dessa styrande dokument och riktlinjer.



Det är förvaltningschefs ansvar att dessa är kända för alla kommunens anställda samt
att skapa förutsättningar för att de ska kunna efterlevas.

Metod för det systematiska samt förebyggande säkerhetsarbetet
Det systematiska och förebyggande säkerhetsarbetet i Strömstads kommun skall genomföras
enligt följande metod:

Identifiera – Genom ett aktivt säkerhetstänkande samt genom arbetet med attityder och

beteenden skall kommunens anställda kunna identifiera säkerhetsbrister i sin egen
verksamhet.
Utbildning och information i och om säkerhetsarbete ska erbjudas alla anställda av Strömstads
kommun inom de behovsområden som framkommer.
Det är förvaltningschefernas ansvar att uppmana sina medarbetare att delta i
informationsträffar och utbildningstillfällen rörande säkerhet i kommunen.

Rapportera – Alla anställda av Strömstads kommun har skyldighet att rapportera händelser

som kan innebära eller leda till konsekvenser som motverkar målet med denna policy.
Arbetsskador eller tillbud ska rapporteras via KIA-systemet.

Analysera – Krisberedskapssamordnaren ska alltid, på ett tidigt stadium, delta med en
bedömning när kommunens verksamheter har ärenden där risker och säkerhetsfrågor ingår.
Det är förvaltningarnas uppdrag att involvera Krisberedskapssamordnaren i sådana ärenden.


Krisberedskapssamordnaren är ansvarig för att tillsammans med berörda genomföra
den inledande analysen av inrapporterade händelser och incidenter.

Åtgärda – Krisberedskapssamordnare ska involveras som bollplank i förändringar, som kan

innebära förhöjda risker eller påverka kommunens verksamheter och/eller personal ur ett
säkerhetsperspektiv.


Det åläggs den som genomför förändringarna i verksamheten att kontakta
Krisberedskapssamordnaren i ett så tidigt skede i processen som möjligt.

Utvärdera – Den verksamhet som är närmast berörd av händelsen, incidenten eller
förändringen ansvarar för att följa upp och utvärdera åtgärderna. Utvärderingen ska
dokumenteras och skickas till Krisberedskapssamordnare.


Nyanställda skall ges information om Strömstads kommuns säkerhetspolicy.



Alla invånarna har rätt att få information om hur kommunens säkerhetsarbete bedrivs
genom att kontakta Strömstads kommuns krisberedskapssamordnare.

Områden som denna säkerhetspolicy omfattar
Dokument och riktlinjer som rör:


Person- och personalsäkerhet

Ekonomisk säkerhet



Försäkringsskydd

Informationssäkerhet



IT-säkerhet

Fysisk säkerhet



Administrativ säkerhet

Elektronisk säkerhet



Responderande skydd

Övergripande ansvar och organisation
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för säkerhetsarbetets inriktning i den
kommunala verksamheten. Här ingår säkerhetsarbetets ledning, styrning och genomförande.
Kommunstyrelsen fastställer övergripande riktlinjer.


Kommundirektören ansvarar för att verksamheten följer uppsatta mål kopplade till
området säkerhet och trygghet.



Till krisberedskapssamordnaren utses en riskhanteringsgrupp med uppgift att bereda,
samordna och följa upp frågor som berör Strömstads kommuns säkerhet. Respektive
förvaltningschef utser en representant som skall ingå i riskhanteringsgruppen.



Krisberedskapssamordnaren ansvarar för att hantera de frågor och förslag som
framkommer i riskhanteringsgruppen så att de kanaliseras till ansvarig tjänsteman.



Inom respektive förvaltning ansvarar förvaltningschefen för genomförandet av
säkerhetsarbetet samt att Strömstads kommuns säkerhetspolicy och riktlinjer
kopplade till säkerhetspolicyn efterlevs.



Räddningschefen ansvarar för att hantera de frågor som är kopplade till risker och
förebyggande enligt Lagen om skydd mot olyckor.



Informationssäkerhetssamordnaren ansvarar för att hantera den övergripande
informatonssäkerheten, enligt gällande Informationssäkerhetspolicy.



Krisberedskapssamordnaren är tillika kommunens säkerhetsskyddschef och direkt
underställd Kommundirektören i frågor som är kopplade till säkerhetsskydd.



HR-chefen redovisar inrapporterade incidenter i KIA-systemet till kommundirektörens
ledningsgrupp årligen i augusti och februari.

Uppföljning


Kommundirektören ansvarar för att uppföljning av de kommunövergripande
inriktningsmålen sker i samband med kommunens årsredovisning.



Försäkringssamordnaren ansvarar för kvartalsvis sammanställning av skaderapporter.



Förvaltningscheferna ansvarar för att uppföljning av verksamheternas handlingsplaner
sker regelbundet.

Utvärdering
En årlig utvärdering görs i samband med kommunens årsredovisning.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-01-29

13
Ärende

1 (1)

KS/2019-0656

KS § 4

Lokala föreskrifter för att skydda människors
hälsa och miljö

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö.

Sammanfattning av ärendet

Miljöbalken (1998:808) ger kommunerna möjlighet att meddela föreskrifter som
behövs till skydd mot olägenheter för människors hälsa (9 kap. 10-13 §
miljöbalken). Föreskrifterna måste ha stöd i miljöbalken eller i förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899).
Lagstiftaren har i 9 kap. 13 § miljöbalken särskilt angett att kommunala
föreskrifter som meddelats till skydd för olägenheter för människors hälsa inte får
medföra onödigt tvång för allmänheten eller "annan obefogad inskränkning" i den
enskildes frihet. Vissa bestämmelser kan meddelas både med avseende på
skyddet för människors hälsa och skyddet för miljön. Detta gäller bestämmelser
om enskilda avloppsanläggningar och värmepumpar. Dubbelreglering ska
undvikas, dvs om tillräckligt skydd kan uppnås genom tillämpning av miljöbalken
eller förordningen ska det inte också anges i föreskriften.
Den gällande lokala förskriften för att skydda människors hälsa och miljö är sen
1998 och är i stort behov av revidering. Som stöd för revideringen har i huvudsak
SKL (Sveriges kommuner och landsting) vägledning och underlag följts.
Bestämmelserna i föreslagen föreskrift är betydligt färre än i den befintliga. Det
beror på att behov av skydd bedöms kunna hanteras i tillräcklig grad enligt
miljöbalken eller förordningen och att onödigt tvång eller inskränkning till viss del
finns i nuvarande föreskrift. En bestämmelse måste kunna motiveras och inte vara
för generell.

Beslutsunderlag

Miljö- och byggnämndens beslut 2019-11-07 § 197
Förslag till Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-12-11 § 287

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1 (1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-12-11

KS/2019-0656

KSau § 287

Lokala föreskrifter för att skydda människors
hälsa och miljö

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö.

Sammanfattning av ärendet

Miljöbalken (1998:808) ger kommunerna möjlighet att meddela föreskrifter som
behövs till skydd mot olägenheter för människors hälsa (9 kap. 10-13 §§
miljöbalken). Föreskrifterna måste ha stöd i miljöbalken eller i förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899).
Lagstiftaren har i 9 kap. 13 § miljöbalken särskilt angett att kommunala
föreskrifter som meddelats till skydd för olägenheter för människors hälsa inte får
medföra onödigt tvång för allmänheten eller "annan obefogad inskränkning" i den
enskildes frihet. Vissa bestämmelser kan meddelas både med avseende på
skyddet för människors hälsa och skyddet för miljön. Detta gäller bestämmelser
om enskilda avloppsanläggningar och värmepumpar. Dubbelreglering ska
undvikas, dvs om tillräckligt skydd kan uppnås genom tillämpning av miljöbalken
eller förordningen ska det inte också anges i föreskriften.
Den gällande lokala förskriften för att skydda människors hälsa och miljö är sen
1998 och är i stort behov av revidering. Som stöd för revideringen har i huvudsak
SKL (Sveriges kommuner och landsting) vägledning och underlag följts.
Bestämmelserna i föreslagen föreskrift är betydligt färre än i den befintliga. Det
beror på att behov av skydd bedöms kunna hanteras i tillräcklig grad enligt
miljöbalken eller förordningen och att onödigt tvång eller inskränkning till viss del
finns i nuvarande föreskrift. En bestämmelse måste kunna motiveras och inte vara
för generell.

Beslutsunderlag

Miljö- och byggnämndens beslut 2019-11-07 § 197
Förslag till Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö

Miljö- och byggnämndens förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum
2019-11-07

Dnr MBN-2019-1248

MBN § 197

Lokala föreskrifter för att skydda människors
hälsa och miljö

Miljö- och byggnämndens beslut

att föreslå kommunfullmäktige att anta Lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljö.

Sammanfattning av ärendet

Miljöbalken (1998:808) ger kommunerna möjlighet att meddela föreskrifter som
behövs till skydd mot olägenheter för människors hälsa (9 kap. 10-13 §§
miljöbalken). Föreskrifterna måste ha stöd i miljöbalken eller i förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899).
Lagstiftaren har i 9 kap. 13 § miljöbalken särskilt angett att kommunala
föreskrifter som meddelats till skydd för olägenheter för människors hälsa inte får
medföra onödigt tvång för allmänheten eller ”annan obefogad inskränkning” i den
enskildes frihet. Vissa bestämmelser kan meddelas både med avseende på
skyddet för människors hälsa och skyddet för miljön. Detta gäller bestämmelser
om enskilda avloppsanläggningar och värmepumpar. Dubbelreglering ska
undvikas, dvs om tillräckligt skydd kan uppnås genom tillämpning av miljöbalken
eller förordningen ska det inte också anges i föreskriften.
Den gällande lokala förskriften för att skydda människors hälsa och miljö är sen
1998 och är i stort behov av revidering. Som stöd för revideringen har i huvudsak
SKL (Sveriges kommuner och landsting) vägledning och underlag följts.
Bestämmelserna i föreslagen föreskrift är betydligt färre än i den befintliga. Det
beror på att behov av skydd bedöms kunna hanteras i tillräcklig grad enligt
miljöbalken eller förordningen och att onödigt tvång eller inskränkning till viss del
finns i nuvarande föreskrift. En bestämmelse måste kunna motiveras och inte vara
för generell.

Beslutsunderlag

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö.
Tjänsteskrivelse 2019-10-16

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut

att föreslå kommunfullmäktige att anta Lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljö.

Upplysningar

Föreskriften har delgetts tekniska nämnden , inga synpunkter har inkommit.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Miljö- och byggnämnden
452 80 Strömstad

E-post: mbn@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 90
Fax: 0526-191 10
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Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum
2019-11-07

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Miljö- och byggnämnden
452 80 Strömstad

E-post: mbn@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 90
Fax: 0526-191 10

STRÖMSTADS KOMMUN
Miljö- och byggförvaltningen

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen

Lokala föreskrifter för
att skydda människors
hälsa och miljö

1 (3)
2019-0x-xx
Ärende: MBN-2019-1248

2 (3)

Föreskrifter för Strömstads kommun meddelade av kommunfullmäktige den
2019-xx-xx.
Föreskrifterna meddelas med stöd av 9 kap. 7-8 §§ och 10-13 §§ miljöbalken
(1998:808) samt 13,17,39,40. 42,43,44 §§ i förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

1 § Inledande bestämmelser
Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) gäller följande lokala
föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö.

2 § Annan toalett än vattentoalett
Det krävs anmälan för att inrätta andra toaletter än vattentoalett, till
exempel förmultningstoalett, förbränningstoalett, frystoalett, torrtoalett
eller motsvarande.

3 § Djurhållning
Det krävs tillstånd inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser,
för att hålla:
1. orm,
2. nötkreatur, häst, get, får eller svin,
3. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur.
Hålls fler än fem fjäderfä eller pälsdjur anses det inte vara sällskapsdjur.
Tillstånd för tupp medges inte.

4 § Tomgångskörning
En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas i gång i
högst en minut. Detta gäller inte:
1. om trafikförhållandena föranlett fordonet att stanna, till exempel i
trafikkö,
2. om motorn hålls i gång för att – i den mån det behövs för fordonets
ändamålsenliga brukande – driva annan anordning (på fordonet) än
sådan som avser uppvärmning och kylning av kupé.
Omedelbart tomgångskörningsförbud gäller dock fordon som stannats vid
järnvägsövergång, eller motsvarande.

5 § Spridning av gödsel
Den som avser att sprida naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet inom
eller intill område med detaljplan ska anmäla detta innan spridning sker.
Anmälan krävs inte för spridning av väl brunnen naturlig gödsel om den sker i
ringa omfattning, till exempel på villatomt, och om nermyllningen sker i
omedelbar anslutning till spridning.

6 § Värmepumpar
Värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller
grundvatten får inte inrättas utan tillstånd inom områden som beslutats av
Miljö- och byggnämnden.
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7 § Camping
Camping som inte sker på campinganläggning är förbjuden under tiden 1
april- 30 september på Nord- och Syd Koster.

8 § Ansökan och anmälan
En ansökan eller anmälan som krävs enligt denna föreskrift, ska göras
skriftligt till miljö- och byggnämnden enligt anvisningar om vad ansökan eller
anmälan ska innehålla.

9 § Sanktioner
I 29 kap. i miljöbalken finns straffbestämmelser och i 30 kap. miljöbalken
samt i förordningen (2012:259) finns bestämmelser om
miljösanktionsavgifter.

10 § Undantag
Miljö- och byggnämnden får medge undantag från vad som gäller enligt
dessa föreskrifter, om det är uppenbart att risk för olägenheter från miljöoch hälsoskyddspunkt inte föreligger. En skriftlig ansökan om undantag ska
göras till miljö- och byggnämnden.

11 § Avgifter
Miljö- och byggnämnden får ta ut avgift för prövning av ansökningar om
tillstånd, undantag, för handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt
enligt dessa föreskrifter enligt den taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område som kommunfullmäktige antagit.

12 § Ikraftträdande och övergångsbestämmelse
Dessa lokala föreskrifter träder i kraft den xxxx. Äldre lokala föreskrifter ska
tillämpas på ärenden som har inletts dessförinnan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-11-27

14
Ärende
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KS/2018-0595

KS § 165

Svar på - Medborgarförslag om att stärka
Strömstad kommuns engagemang i
klimatomställningen

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

att avslå medborgarförslaget om att stärka Strömstads kommun engagemang i
klimatomställningen, med hänvisning till kommunens redan pågående arbete med
hållbarhetsfrågor.

Reservationer och särskilda uttalanden

Marielle Alvdal (FI) och Bengt Bivrin (MP) reserverar sig mot beslutet att avslå
medborgarförslaget. Bengt Bivrins reservation, se bilaga.
Åsa Torstensson (C) och Marielle Alvdal (FI) reserverar sig mot beslutet att avslå
Åsa Torstenssons förslag.

Sammanfattning av ärendet

Elva kommuninvånare har lämnat in ett medborgarförslag till Strömstad kommun
med budskapet att kommunen bör stärka sitt engagemang i klimatomställningen.
Med hänvisningar till FN:s klimatkonvention, klimatavtalet i Paris 2015 samt till en
rapport från FN:s klimatpanel (IPCC, Global Warming of 1.5°C) påtalar man att en
fortsatt uppvärmning av jordens klimat skulle få förödande konsekvenser för vår
jord. Medborgarförslaget anser att kommunen ska påbörja en reducering av
koldioxidutsläppen med ett minimum av årliga utsläppsminskningar på 10 % i
absoluta termer och att kommunen tar fram en klimatomställnings- och
folkbildningsplan med målet att kommunen ska ha uppnått noll utsläpp till år
2030. Medborgarförslaget pekat på fyra områden där man anser att Strömstad
kommun ska besluta om åtgärder:





Kommunal klimatomställningsplan med koldioxidbudget
Kommunen ska kontakta alla företag i kommunen, med målet om att alla
aktörer ska ta fram omställningsplaner
Kommunen ska avyttra innehav av fossilutvinningsföretag i kommunens
fonder
Kommunen ska bedriva informations- och folkbildningsarbete inom
miljöområdet

Strömstads kommun och dess verksamheter arbetar dagligen med aktiviteter som
omnämns i medborgarförslaget. Det finns en antagen strategi för fossiloberoende
kommun 2030, ett antal politiskt satta miljömål samt rutiner och åtgärder som
alla syftar till att bidra till en hållbar utveckling.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-11-27

Med undantag från att kommunen saknar en antagen koldioxidbudget, så
bedriver kommunen redan ett utvecklingsarbete inom de övriga tre områden som
tas upp i medborgarförslaget. Under rubriken ”Pågående arbete för att stärka
Strömstads kommuns engagemang i klimatomställningen”, redogörs för
kommunens aktiviteter och åtgärder inom samtliga av medborgarförslagets
utpekade områden tillsammans med korta beskrivningar av vilka förutsättningar
(styrdokument, resurser, etc) som kommunen arbetar efter i sitt miljöarbete.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag
Tjänsteskrivelse 2019-09-11
Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-14 § 66
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-11-06 § 255

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

att avslå medborgarförslaget om att stärka Strömstads kommun engagemang i
klimatomställningen, med hänvisning till kommunens redan pågående arbete med
hållbarhetsfrågor. Med undantag från att kommunen saknar en antagen
koldioxidbudget, så sker det inom kommunen utvecklingsarbeten inom de
områden som tas upp i medborgarförslaget. Under rubriken ”Pågående arbete för
att stärka Strömstads kommuns engagemang i klimatomställningen” finns
fördjupade beskrivningar av kommunens arbete inom samtliga av
medborgarförslagets fyra utpekade områden.

Förslag till beslut under sammanträdet

Rose-Marie Fagerberg (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Mats Granberg (S) yrkar med instämmande från Mikael Cederbratt (M), Leif
Andersson (S), Marie Edvinsson Kristiansen (M) och Fredrik Eriksson (SD) att avslå
medborgarförslaget om att stärka Strömstads kommun engagemang i
klimatomställningen, med hänvisning till kommunens redan pågående arbete med
hållbarhetsfrågor.
Marielle Alvdal (FI) yrkar med instämmande av Bengt Bivrin (MP) att årtalet i
punkt “A” ändras från 2030 till 2040 för att harmonisera med övriga kommuner
som antagit en koldioxidbudget samt att bifalla medborgarförslagets samtliga
punkter efter denna förändring utom punkt C som anses besvarad.
Åsa Torstensson (C) yrkar med instämmande från Helena L´Estrade (L) att bifalla
medborgarförslaget i den del som föreslår att kommunen arbetar fram en
koldioxidbudget.

Beslutsgång 1

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt Mats Granbergs förslag.
Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att Mats Granbergs förslag är
huvudförslag.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-11-27

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Arbetsutskottets och Marielle Alvdals förslag ställs mot varandra för att utse
motförslag till huvudförslaget.
Ja-röst till arbetsutskottets förslag och Nej-röst till Marielle Alvdals förslag.

Omröstningsresultat 1

Med 8 ja-röster för arbetsutskottets förslag och 3 nej-röst till Marielle Alvdals
förslag beslutar kommunstyrelsen att utse arbetsutskottets förslag till motförslag
till huvudförslaget.
Ledamot

Parti Ersättare

Mats Granberg
Leif Andersson
Rose-Marie Fagerberg
Marielle Alvdal
Mattias Gustafsson
Lars Tysklind
Mikael Cederbratt
Marie Edvinsson
Kristiansen
Åsa Torstensson
Bengt Bivrin
Kent Hansson
Summa

S
S
KD
FI
SD
L
M

Parti Ja Nej
Ja
Ja
Ja
Nej

Fredrik Eriksson
Helena L´Estrade

M
C
MP
S

SD
L

Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
8

3

Beslutsgång 2

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Mats Granbergs förslag ställs mot arbetsutskottets förslag. Ja-röst till Mats
Granbergs förslag och Nej-röst till arbetsutskottets förslag.

Omröstningsresultat 2

Med 8 ja-röster för Mats Granbergs förslag samt 3 som avstod att rösta beslutar
kommunstyrelsen att enligt Mats Granbergs förslag.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-11-27

Ledamot

Parti Ersättare

Mats Granberg
Leif Andersson
Rose-Marie Fagerberg
Marielle Alvdal
Mattias Gustafsson
Lars Tysklind
Mikael Cederbratt
Marie Edvinsson
Kristiansen
Åsa Torstensson
Bengt Bivrin
Kent Hansson
Summa

S
S
KD
FI
SD
L
M

Parti Ja Avstår
Ja
Ja
Ja
Avstår

Fredrik Eriksson SD
Helena L´Estrade L

Ja
Ja
Ja

M
C
MP
S

Ja
Avstår
Avstår
Ja
8

3

Beslutsgång 3
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Åsa Torstenssons
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för avslag och Nej-röst för bifall.

Omröstningsresultat 3

Med 7 ja-röster för avslag och 4 nej-röst för bifall beslutar kommunstyrelsen att
avslå Åsa Torstenssons förslag.
Ledamot

Parti Ersättare

Parti Ja Nej

Mats Granberg
Leif Andersson
Rose-Marie Fagerberg
Marielle Alvdal
Mattias Gustafsson
Lars Tysklind
Mikael Cederbratt
Marie Edvinsson
Kristiansen
Åsa Torstensson
Bengt Bivrin
Kent Hansson
Summa

S
S
KD
FI
SD
L
M

S

Justerandes signatur

Ja
Ja
Ja
Nej

Fredrik Eriksson
Helena L´Estrade

M
C
MP
S

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

SD
L

Ja
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
7

4

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-11-27

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-11-27

Bilaga

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-11-06

KS/2018-0595

KSau § 255

Svar på - Medborgarförslag om att stärka
Strömstad kommuns engagemang i
klimatomställningen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå medborgarförslaget om att stärka Strömstads kommun engagemang i
klimatomställningen, med hänvisning till kommunens redan pågående arbete med
hållbarhetsfrågor. Med undantag från att kommunen saknar en antagen
koldioxidbudget, så sker det inom kommunen utvecklingsarbeten inom de
områden som tas upp i medborgarförslaget. Under rubriken ”Pågående arbete för
att stärka Strömstads kommuns engagemang i klimatomställningen” finns
fördjupade beskrivningar av kommunens arbete inom samtliga av
medborgarförslagets fyra utpekade områden.

Sammanfattning av ärendet

Elva kommuninvånare har lämnat in ett medborgarförslag till Strömstad kommun
med budskapet att kommunen bör stärka sitt engagemang i klimatomställningen.
Med hänvisningar till FN:s klimatkonvention, klimatavtalet i Paris 2015 samt till en
rapport från FN:s klimatpanel (IPCC, Global Warming of 1.5°C) påtalar man att en
fortsatt uppvärmning av jordens klimat skulle få förödande konsekvenser för vår
jord. Medborgarförslaget anser att kommunen ska påbörja en reducering av
koldioxidutsläppen med ett minimum av årliga utsläppsminskningar på 10 % i
absoluta termer och att kommunen tar fram en klimatomställnings- och
folkbildningsplan med målet att kommunen ska ha uppnått noll utsläpp till år
2030. Medborgarförslaget pekat på fyra områden där man anser att Strömstad
kommun ska besluta om åtgärder:





Kommunal klimatomställningsplan med koldioxidbudget
Kommunen ska kontakta alla företag i kommunen, med målet om att alla
aktörer ska ta fram omställningsplaner
Kommunen ska avyttra innehav av fossilutvinningsföretag i kommunens
fonder
Kommunen ska bedriva informations- och folkbildningsarbete inom
miljöområdet

Strömstads kommun och dess verksamheter arbetar dagligen med aktiviteter som
omnämns i medborgarförslaget. Det finns en antagen strategi för fossiloberoende
kommun 2030, ett antal politiskt satta miljömål samt rutiner och åtgärder som
alla syftar till att bidra till en hållbar utveckling.
Med undantag från att kommunen saknar en antagen koldioxidbudget, så
bedriver kommunen redan ett utvecklingsarbete inom de övriga tre områden som
tas upp i medborgarförslaget. Under rubriken ”Pågående arbete för att stärka

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-11-06

Strömstads kommuns engagemang i klimatomställningen”, redogörs för
kommunens aktiviteter och åtgärder inom samtliga av medborgarförslagets
utpekade områden tillsammans med korta beskrivningar av vilka förutsättningar
(styrdokument, resurser, etc) som kommunen arbetar efter i sitt miljöarbete.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag
Tjänsteskrivelse 2019-09-11
Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-14 § 66

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

att avslå medborgarförslaget om att stärka Strömstads kommun engagemang i
klimatomställningen, med hänvisning till kommunens redan pågående arbete med
hållbarhetsfrågor. Med undantag från att kommunen saknar en antagen
koldioxidbudget, så sker det inom kommunen utvecklingsarbeten inom de
områden som tas upp i medborgarförslaget. Under rubriken ”Pågående arbete för
att stärka Strömstads kommuns engagemang i klimatomställningen” finns
fördjupade beskrivningar av kommunens arbete inom samtliga av
medborgarförslagets fyra utpekade områden.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78

STRÖMSTADS KOMMUN
STRÖMSTADS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kommunledningsförvaltningen
KS - Administrativ avdelning
Helene Evensen, 0526-191 27

2019-11-06
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Dnr: KS/2018-0595

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Medborgarförslag om att stärka Strömstads kommuns
engagemang i klimatomställningen
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

- Att avslå medborgarförslaget om att stärka Strömstads kommun engagemang i
klimatomställningen, med hänvisning till kommunens redan pågående arbete med
hållbarhetsfrågor. Med undantag från att kommunen saknar en antagen
koldioxidbudget, så sker det inom kommunen utvecklingsarbeten inom de
områden som tas upp i medborgarförslaget. Under rubriken ”Pågående arbete för
att stärka Strömstads kommuns engagemang i klimatomställningen” finns
fördjupade beskrivningar av kommunens arbete inom samtliga av
medborgarförslagets fyra utpekade områden.

Sammanfattning av ärendet

Elva kommuninvånare har lämnat in ett medborgarförslag till Strömstad kommun
med budskapet att kommunen bör stärka sitt engagemang i klimatomställningen.
Med hänvisningar till FN:s klimatkonvention, klimatavtalet i Paris 2015 samt till en
rapport från FN:s klimatpanel (IPCC, Global Warming of 1.5°C) påtalar man att en
fortsatt uppvärmning av jordens klimat skulle få förödande konsekvenser för vår
jord. Medborgarförslaget anser att kommunen ska påbörja en reducering av
koldioxidutsläppen med ett minimum av årliga utsläppsminskningar på 10 % i
absoluta termer och att kommunen tar fram en klimatomställnings- och
folkbildningsplan med målet att kommunen ska ha uppnått noll utsläpp till år
2030. Medborgarförslaget pekat på fyra områden där man anser att Strömstad
kommun ska besluta om åtgärder:
 Kommunal klimatomställningsplan med koldioxidbudget
 Kommunen ska kontakta alla företag i kommunen, med målet om att alla
aktörer ska ta fram omställningsplaner
 Kommunen ska avyttra innehav av fossilutvinningsföretag i kommunens
fonder
 Kommunen ska bedriva informations- och folkbildningsarbete inom
miljöområdet
Strömstads kommun och dess verksamheter arbetar dagligen med aktiviteter som
omnämns i medborgarförslaget. Det finns en antagen strategi för fossiloberoende
kommun 2030, ett antal politiskt satta miljömål samt rutiner och åtgärder som
alla syftar till att bidra till en hållbar utveckling.
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Med undantag från att kommunen saknar en antagen koldioxidbudget, så
bedriver kommunen redan ett utvecklingsarbete inom de övriga tre områden som
tas upp i medborgarförslaget. Under rubriken ”Pågående arbete för att stärka
Strömstads kommuns engagemang i klimatomställningen”, redogörs för
kommunens aktiviteter och åtgärder inom samtliga av medborgarförslagets
utpekade områden tillsammans med korta beskrivningar av vilka förutsättningar
(styrdokument, resurser, etc) som kommunen arbetar efter i sitt miljöarbete.

Pågående arbete för att stärka Strömstads kommuns engagemang i
klimatomställningen
Medborgarförslaget pekar ut fyra områden där man anser att Strömstad kommun
ska besluta om åtgärder. Här nedan ges en nulägesanalys av det hållbarhetsarbete
som Strömstads kommun bedriver inom dessa områden. Underlag till svar på
frågeställningarna har samlats in från ett flertal kommunala verksamheter och
beslutsdokument.
Kommunen ska sträva efter att informera om vad som sker inom kommunens
hållbarhetsarbete, så att fler av kommunens invånare får bättre insikt i det
arbetet som genomförs. Det föreligger dock vissa begränsningar i vad kommunen
har mandat att kräva av det privata näringslivet och vilka resurser som finns för
att genomföra vissa aktiviteter.
A)

Kommunal klimatomställningsplan/ koldioxidbudget

Medborgarförslaget föreslår att en klimatomställningsplan ska tas fram för att
kommunen ska göra sin del för att nå målet om högst 1,5 graders global
uppvärmning. Planen ska inbegripa en koldioxidbudget med årliga
utsläppsminskningar på minst 10 % i absoluta termer och uppnå nollutsläpp till år
2030. Koldioxidbudgeten ska inkludera export, import, sjö- och flygtrafik.
Satsningar bör exempelvis göras på energieffektivisering och förnybara
energikällor, på en elförsörjning som är helt fossilfri, på att minska transporterna
och skapa en fossilfri trafik, på att minska matens klimatpåverkan och ha en
hållbar matproduktion i vårt närområde, på klimatneutrala bostäder, på att främja
hållbara konsumtionsmönster, på gröna jobb och en klimatsmart välfärd.
Kommunens yttrande kring ovanstående förslag:
En global koldioxidbudget är den begränsade totala mängd koldioxid, det
utsläppsutrymme, som kan släppas ut till atmosfären för att klara ett visst
temperaturmål. Den globala koldioxidbudgeten kan brytas ner, fördelas, i tid och
rum, och uttryckas som lokala årliga koldioxidbudgetar. EU beslutade i november
om tillämpningen av koldioxidbudgetar ska bli en del av EU-ramverket för att nå
Parisavtalet. En koldioxidbudget har gjorts för ett tiotal svenska kommuner och
län under 2018, tidsperspektivet är år 2020-2040. Bakom arbetet står förutom
kommunerna och länen, Uppsala universitet och Ramböll, de söker nu nya
intressenter att samarbeta med för fler lokala budgetar. Under 2019 pågår ett
arbete, även det på Uppsala universitet, kring en digital plattform för beräkning av
koldioxidbudgetar och samskapande av klimatåtgärdspaket för lokal nivå
(information från Uppsala universitet).
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Kommunledningsförvaltningen kommer inom det kommande arbetet med att ta
fram en strategi och handlingsplan för kommunens fortsatta arbete för nå målen i
Agenda 2030, beakta kommunens möjlighet att arbeta med koldioxidbudgetar.
Strömstads kommun har en beslutad och antagen strategi för fossiloberoende
kommun 2030, med fyra utpekade fokusområden. Det finns politiskt satta
miljömål samt rutiner och åtgärder som alla syftar till att bidra till en hållbar
utveckling. Satsningar görs på energieffektivisering och förnybara energikällor, på
en elförsörjning som är helt fossilfri tillsammans med andra aktiviteter som avser
minska transporterna. Kommunen genomför ett flertal åtgärder inom ramen för
kommunens miljöarbete som i mångt och mycket motsvarar medborgarförslagets
klimatomställningsplan och övriga efterfrågade åtgärder:
 Kommunen har en tidplan för utbyten av fordon till fossilfria bränslen, alla
fordon beräknas vara utbytta till 2030. Utbytestakten är ca 20 bilar per år, vid
varje byte tar man i möjligaste mån ett fordon som går att köra fossilfritt.
Fordonsflottan består av drygt 100 bilar exklusive de kommunala bolagens
bilar och tunga fordon. Drygt en tredjedel av dessa fordon går att köra på
fossila bränslen. Ytterligare några är s.k. hybrider, bensindrivna bilar med en
liten elmotor och batteri som kan ta tillvara bromsenergi men de går inte att
”tanka” med el. De kommunala bolagen byter också till fossilfria fordon, man
har under de senaste åren införskaffat ca 15 bilar som drivs på gas samt tre
elbilar.
 Kommunen tog under 2018 fram en laddplan som sammanfattar läget för
utbyggnad av laddinfrastrukturen i Strömstad. Planen omfattar tillgång på
ström samt för ett resonemang kring behov och val av teknik. Fördjupning
finns kring kommunens egna behov av laddstolpar knutna till kommunens
förvaltningar samt placering av dessa. Den innehåller också
upphandlingsunderlag för inköp av elfordon och laddutrustning. Det finns
även en fördjupning kring planen för elladdstolpar vid kommunala
fastigheter, bostäder och samhällsbyggnader.
 Den el som tillhandahålls i kommunens samtliga lokaler samt i det
kommunala bostadsbolagets fastighetsbestånd är 100 % grön el vilket
innebär el från fossilfria källor, huvudsakligen vatten och vind.
Strömstadsbyggen är väl medvetna om möjligheterna med att erbjuda
klimatsmarta bostäder, men detta har under de senaste åren varit en
ekonomisk fråga då nybyggnationen har varit starkt begränsad.
 Kommunen har en omlastningscentral med syfte att minska transporterna ut
till skolor och andra kommunala verksamheter. Vanliga förbrukningsvaror
samkörs ut till respektive verksamhet.
 Strömstads kommun driver ”Återbruket” där man organiserar och bemannar
en secondhandförsäljning av begagnade varor med syftet att bidra till en
hållbar konsumtion i vårt lokala samhälle.
 Strömstads kommun jobbar med frågan om hållbart resande. Strömstads
kommun har varit med och startat upp en samverkan med nio andra
Bohuslänska kommuner och fyra näringslivsorganisationer med målet om att
utveckla Bohusbanan mellan Göteborg-Oslo. Målet är att skapa
förutsättningar för hållbar pendling inom vår arbetsmarknadsregion såväl
som att öka möjligheterna att flytta godstransporter från väg till järnväg.
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Kommunen har också antagit en resepolicy där resor med flyg är starkt
begränsad och där kommunens medarbetare uppmanas till att genomföra
digitala möten när så är möjligt, med målet om färre resor. Under 2019
kommer interna utbildningar hållas i den kommunala organisationen kring
digital mötesteknik, för att uppmuntra ökad användning av digitala möten.
B)

Kommunen ska kontakta alla företag i kommunen, med mål om att alla
aktörer ska ta fram omställningsplaner.

Medborgarförslaget föreslår att kommunen ska kontakta alla företag,
organisationer och offentlig verksamhet inom kommunen så att alla aktörer
utarbetar planer för att minska sina utsläpp i motsvarande grad. Planerna ska
inkludera hållbarhetsanalyser, omställningsplaner och koldioxidbudgetar.
Kommunens yttrande kring ovanstående förslag:
Kommunen finansierar tillsammans med fler kommuner i vårt närområde och i
samarbete med Hållbar utveckling Väst, ett antal energirådgivare. Detta medför
att kommunen kan erbjuda energirådgivare som kostnadsfritt ger rådgivning och
stöd till både invånare och företag om hur man kan minska sin energiförbrukning,
minska sin miljöbelastning samt pekar vilka tekniska lösningar som man kan välja
mellan, såväl gällande transporter som byggnader och utrustning. Information om
detta finns på kommunens webbplats. Kommunens roll i detta blir att inspirera,
stötta och ge motivation till en mer hållbar utveckling. Detta görs också genom ett
kontinuerligt informations- och folkbildningsarbete som genomförs med hjälp av
flera verksamheter, några exempel: kommunens Ekopark som årligen får besök av
ca 3 000 personer - framförallt barn och unga, det årligen återkommande
evenemanget Strömstad in Light som har miljö- och hållbarhetsteman,
återkommande (ca 10 per år) öppna föreläsningar och seminarier inom miljö- och
hållbarhet som sker inom ramen för Gröna mötesplatser.
I övrigt har kommunen inte mandat att kräva planer, hållbarhetsanalyser från
näringsliv och organisationer. Kommuner har inte heller personella resurser att
besöka de över två tusen företag som finns. Därför blir det viktigt att fortsätta det
övergripande folkbildningsarbetet mot såväl invånare, företag som besökare.
C) Kommunen ska avyttra innehav av fossilutvinningsföretag i kommunens
fonder
Medborgarförslaget föreslår att kommunen inom två år avyttrar alla innehav i
fossilutvinningsföretag som kommunen genom sina fonder har placeringar i (se
alternativ hos Klimatkommunerna) och istället investerar i hållbara och fossilfria
alternativ.
Kommunens yttrande kring ovanstående förslag:
Enligt kommunens, politiskt antagna, Finanspolicy så placerar inte kommunen i
bolag som utvinner fossila bränslen. Detta har fondförvaltaren att förhålla sig till
då de ska uppfylla kommunens krav i enlighet med Finanspolicyn.
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D) Kommunen ska bedriva informations- och folkbildningsarbete inom
miljöområdet
Medborgarförslaget föreslår att kommunen utför ett kontinuerligt informationsoch folkbildningsarbete i dialog med lokala organisationer, näringsliv och skolor i
syfte att årligen nå alla invånare och elever i kommunen.
Kommunens yttrande kring ovanstående förslag:
Se svar under B). Kommunen bedriver redan ett informations- och
folkbildningsarbete i samverkan med organisationer, näringsliv och skolor.

Perspektiv

Följande perspektiv ska om tillämpligt kommenteras i tjänsteskrivelsen:
Barnperspektiv (FN:s barnkonvention)
Målet om ett fossiloberoende samhället är i allra högsta grad en fråga som tar sin
utgångspunkt i barnperspektivet.
Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc)
Frågeställningen om ett fossiloberoende samhälle behandlar i många delar
ekonomiska frågeställningar, men då ärendet ligger på en övergripande nivå har
inte någon finansiering beaktats i detta ärende.
Folkhälsoperspektiv
Folkhälsoperspektivet med en god, jämlik hälsa styrks i arbetet mot ett
fossiloberoende samhälle.
Juridiskt perspektiv
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån
dessa perspektiv.
Miljöperspektiv
Frågeställningen i medborgarförslaget och dess svar i tjänsteskrivelse behandlar
uteslutande miljöperspektivet.

Beslutsunderlag



Medborgarförslag, KS/2018-0595
Tjänsteskrivelse 2019-09-11, KS/2018-0595

Helene Evensen

Utvecklingschef
0526-191 27
helene.evensen@stromstad.se

Beslutet skickas till

Maria Aronsson

Miljöstrateg
0526 - 194 08
maria.aronsson@stromstad.se
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Diariet
maria.aronsson@stromstad.se
kseiving@hotmail.com; karin.askberger@hotmail.com;
gunilla.hegardt@gmail.com; karolina.johansson@gmail.com;
enarsdotter@yahoo.se; mats@krokstrandsbigardar.se; rylanderanita@gmail.com;
moamu@hotmail.se; cecilia.larsvik@telia.com; paivi.johansson@stromstad.se

PROTOKOLLSUTDRAG

1 (1)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-02-14

KS/2018-0595

KF § 66

Medborgarförslag om att stärka Strömstad
kommuns engagemang i klimatomställningen

Kommunfullmäktiges beslut

att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet

Kristina Seiving med flera har inkommit med ett medborgarförslag och de föreslår
Strömstads kommun
1. att en klimatomställningsplan tas fram för att kommunen ska göra sin del för
att nå målet om högst 1,5 graders global uppvärmning. Planen ska inbegripa en
koldioxidbudget med årliga utsläppsminskningar på minst 10 % i absoluta termer
och uppnå nollutsläpp till år 2030. Koldioxidbudgeten ska inkludera export,
import, sjö- och flygtrafik. Satsningar bör exempelvis göras på
energieffektivisering och förnybara energikällor, på en elförsörjning som är helt
fossilfri, på att minska transporterna och skapa en fossilfri trafik, på att minska
matens klimatpåverkan och ha en hållbar matproduktion i vårt närområde, på
klimatneutrala bostäder, på att främja hållbara konsumtionsmönster, på gröna
jobb och en klimatsmart välfärd.
2. att kontakta alla företag, organisationer och offentlig verksamhet inom
kommunen så att alla aktörer utarbetar planer för att minska sina utsläpp i
motsvarande grad. Planerna ska inkludera hållbarhetsanalyser, omställningsplaner
och koldioxidbudgetar.
3. att kommunen inom två år avyttrar alla innehav i fossilutvinningsföretag som
kommunen genom sina fonder har placeringar i. (se alternativ hos
Klimatkommunerna), och istället investerar i hållbara och fossilfria alternativ.
4. att göra ett kontinuerligt informations- och folkbildningsarbete i dialog med
lokala organisationer, näringsliv och skolor i syfte att årligen nå alla invånare och
elever i kommunen.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Kristina Seiving med flera.

Kommunfullmäktiges presidies förslag till beslut

att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet skickas till
Kristina Seiving
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-11-27

15
Ärende
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KS/2019-0100

KS § 166

Svar på - Medborgarförslag om att alla beslut
ska fattas inom de planetära gränsernas
ramar

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

att avslå medborgarförslaget om att alla beslut som tas inom kommunen ska
prövas utifrån om de håller sig inom de planetära gränsernas ramar eller
inte, med hänvisning till att de föreslagna åtgärderna redan arbetas med i
kommunens pågående arbete med hållbarhetsfrågor. Det föreligger
begränsningar i vad kommunen har mandat att kräva av det privata näringslivet
och vilka resurser som finns inom kommunen för att genomföra vissa aktiviteter.
Under rubriken ”Pågående hållbarhetsarbeten inom Strömstads kommun” finns
fördjupade beskrivningar av kommunens arbete inom medborgarförslagets
samtliga sex utpekade områden.

Reservationer och särskilda uttalanden

Marielle Alvdal (FI) och Bengt Bivrin (MP) reserverar sig mot beslutet. Bengt
Bivrins reservation, se bilaga.

Sammanfattning av ärendet

Omställning Strömstad ideella förening har inkommit med ett medborgarförslag
vilket föreslår att kommunens samtliga beslut ska fattas inom de planetära
gränsernas ramar. Medborgarförslaget anger att det innebär stora risker att
överskrida planetens gränser för dagens och framtida samhällen. Exempelvis kan
marina ekosystem förändras dramatiskt till följd av försurning och övergödning.
Ett annat scenario är att temperaturer stiger så mycket att det hotar
jordbruksproduktion, infrastruktur och människors hälsa. Ytterligare en
konsekvens kan vara att fortsatt förlust av biologisk mångfald urholkar
tillhandahållandet av de ekosystemtjänster som våra mångsidiga samhällen är
beroende av.
Förslaget mynnar ut i att man vill att Strömstads tar en rad beslut för en positiv
utveckling inom klimatförändringarna och miljöförstöringen samt matsäkerheten:






Justerandes signatur

Alla beslut som tas inom kommunen ska prövas utifrån om de håller sig
inom de planetära gränsernas ramar eller inte
Kommunen ska bilda ett råd med sakkunniga
Kommunen ska utgå från en omställningsplan
Att Strömstad genomför en "matomställning" genom att prioritera
satsningar på närproducerade och ekologiskt hållbara livsmedel
Att kommunen enbart upphandlar livsmedel som bygger på en ekologiskt,
ekonomiskt och socialt hållbar produktion och är 100 % hållbara

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2 (3)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-11-27



Att det i kommunen skapas förutsättningar för att utveckla hållbara lokala
livsmedelskedjor, från produktion till lagring, förädling, distribution och
konsumtion

Kommunen och dess verksamheter arbetar dagligen med aktiviteter som
omnämns i medborgarförslaget. Under 2018 antog kommunfullmäktige en
Strategi för fossiloberoende kommun 2030. Denna pekar ut ett fyra
fokusområden, Hållbara transporter, Klimatsmart och hälsosam mat, Sunda och
klimatsmarta bostäder och lokaler, Förnybara och resurseffektiva varor och
tjänster. Det finns också ett antal rutiner, fattade beslut och andra åtgärder som
syftar till att bidra till en hållbar utveckling. Kommunens svar på inlämnat
medborgarförslag blir därför framförallt en redogörelse för status av kommunens
aktiviteter och åtgärder inom samtliga frågeställningar.

Beslutsunderlag

Medborgarförslaget från Omställning Strömstad, 2018-12-14
Tjänsteskrivelse, 2019-10-14
Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-14 § 7
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-02-06 § 75
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-11-06 § 255

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget om att alla beslut som tas inom kommunen ska
prövas utifrån om de håller sig inom de planetära gränsernas ramar eller
inte, med hänvisning till att de föreslagna åtgärderna redan arbetas med i
kommunens pågående arbete med hållbarhetsfrågor. Det föreligger
begränsningar i vad kommunen har mandat att kräva av det privata näringslivet
och vilka resurser som finns inom kommunen för att genomföra vissa aktiviteter.
Under rubriken ”Pågående hållbarhetsarbeten inom Strömstads kommun” finns
fördjupade beskrivningar av kommunens arbete inom medborgarförslagets
samtliga sex utpekade områden.

Förslag till beslut under sammanträdet

Mikael Cederbratt (M), Leif Andersson (S) och Rose-Marie Fagerberg (KD) yrkar
bifall till arbetsutskottets förslag.
Bengt Bivrin (MP) yrkar med instämmande av Marielle Alvdal (FI) bifall till
medborgarförslaget.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Bengt Bivrins
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-11-27

Bilaga

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-11-06

KS/2019-0100

KSau § 256

Svar på - Medborgarförslag om att alla beslut
ska fattas inom de planetära gränsernas
ramar

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå medborgarförslaget, med hänvisning till att de föreslagna åtgärderna
redan arbetas med i kommunens pågående arbete med hållbarhetsfrågor. Det
föreligger begränsningar i vad kommunen har mandat att kräva av det privata
näringslivet och vilka resurser som finns inom kommunen för att genomföra vissa
aktiviteter. Under rubriken ”Pågående hållbarhetsarbeten inom Strömstads
kommun” finns fördjupade beskrivningar av kommunens arbete inom
medborgarförslagets samtliga sex utpekade områden.

Sammanfattning av ärendet

Omställning Strömstad ideella förening har inkommit med ett medborgarförslag
vilket föreslår att kommunens samtliga beslut ska fattas inom de planetära
gränsernas ramar. Medborgarförslaget anger att det innebär stora risker att
överskrida planetens gränser för dagens och framtida samhällen. Exempelvis kan
marina ekosystem förändras dramatiskt till följd av försurning och övergödning.
Ett annat scenario är att temperaturer stiger så mycket att det hotar
jordbruksproduktion, infrastruktur och människors hälsa. Ytterligare en
konsekvens kan vara att fortsatt förlust av biologisk mångfald urholkar
tillhandahållandet av de ekosystemtjänster som våra mångsidiga samhällen är
beroende av.
Förslaget mynnar ut i att man vill att Strömstads tar en rad beslut för en positiv
utveckling inom klimatförändringarna och miljöförstöringen samt matsäkerheten:







Alla beslut som tas inom kommunen ska prövas utifrån om de håller sig
inom de planetära gränsernas ramar eller inte
Kommunen ska bilda ett råd med sakkunniga
Kommunen ska utgå från en omställningsplan
Att Strömstad genomför en "matomställning" genom att prioritera
satsningar på närproducerade och ekologiskt hållbara livsmedel
Att kommunen enbart upphandlar livsmedel som bygger på en ekologiskt,
ekonomiskt och socialt hållbar produktion och är 100 % hållbara
Att det i kommunen skapas förutsättningar för att utveckla hållbara lokala
livsmedelskedjor, från produktion till lagring, förädling, distribution och
konsumtion

Kommunen och dess verksamheter arbetar dagligen med aktiviteter som
omnämns i medborgarförslaget. Under 2018 antog kommunfullmäktige en
Strategi för fossiloberoende kommun 2030. Denna pekar ut ett fyra
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fokusområden, Hållbara transporter, Klimatsmart och hälsosam mat, Sunda och
klimatsmarta bostäder och lokaler, Förnybara och resurseffektiva varor och
tjänster. Det finns också ett antal rutiner, fattade beslut och andra åtgärder som
syftar till att bidra till en hållbar utveckling. Kommunens svar på inlämnat
medborgarförslag blir därför framförallt en redogörelse för status av kommunens
aktiviteter och åtgärder inom samtliga frågeställningar.

Beslutsunderlag

Medborgarförslaget från Omställning Strömstad, 2018-12-14
Tjänsteskrivelse, 2019-10-14
Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-14 § 7
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-02-06 § 75

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

att avslå medborgarförslaget om att alla beslut som tas inom kommunen ska
prövas utifrån om de håller sig inom de planetära gränsernas ramar eller
inte, med hänvisning till att de föreslagna åtgärderna redan arbetas med i
kommunens pågående arbete med hållbarhetsfrågor. Det föreligger
begränsningar i vad kommunen har mandat att kräva av det privata näringslivet
och vilka resurser som finns inom kommunen för att genomföra vissa aktiviteter.
Under rubriken ”Pågående hållbarhetsarbeten inom Strömstads kommun” finns
fördjupade beskrivningar av kommunens arbete inom medborgarförslagets
samtliga sex utpekade områden.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Medborgarförslag om att alla beslut ska fattas inom de
planetära gränsernas ramar
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

- Att avslå medborgarförslaget, om att alla beslut som tas inom kommunen ska
prövas utifrån om de håller sig inom de planetära gränsernas ramar eller inte,
med hänvisning till att de föreslagna åtgärderna redan arbetas med i kommunens
pågående arbete med hållbarhetsfrågor. Det föreligger begränsningar i vad
kommunen har mandat att kräva av det privata näringslivet och vilka resurser som
finns inom kommunen för att genomföra vissa aktiviteter. Under rubriken
”Pågående hållbarhetsarbeten inom Strömstads kommun” finns fördjupade
beskrivningar av kommunens arbete inom medborgarförslagets samtliga sex
utpekade områden.

Sammanfattning av ärendet

Omställning Strömstad ideella förening har inkommit med ett medborgarförslag
vilket föreslår att kommunens samtliga beslut ska fattas inom de planetära
gränsernas ramar. Medborgarförslaget anger att det innebär stora risker att
överskrida planetens gränser för dagens och framtida samhällen. Exempelvis kan
marina ekosystem förändras dramatiskt till följd av försurning och övergödning.
Ett annat scenario är att temperaturer stiger så mycket att det hotar
jordbruksproduktion, infrastruktur och människors hälsa. Ytterligare en
konsekvens kan vara att fortsatt förlust av biologisk mångfald urholkar
tillhandahållandet av de ekosystemtjänster som våra mångsidiga samhällen är
beroende av.
Förslaget mynnar ut i att man vill att Strömstads tar en rad beslut för en positiv
utveckling inom klimatförändringarna och miljöförstöringen samt matsäkerheten:


Alla beslut som tas inom kommunen ska prövas utifrån om de håller sig
inom de planetära gränsernas ramar eller inte



Kommunen ska bilda ett råd med sakkunniga



Kommunen ska utgå från en omställningsplan



Att Strömstad genomför en "matomställning" genom att prioritera
satsningar på närproducerade och ekologiskt hållbara livsmedel



Att kommunen enbart upphandlar livsmedel som bygger på en ekologiskt,
ekonomiskt och socialt hållbar produktion och är 100 % hållbara
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Att det i kommunen skapas förutsättningar för att utveckla hållbara lokala
livsmedelskedjor, från produktion till lagring, förädling, distribution och
konsumtion

Kommunen och dess verksamheter arbetar dagligen med aktiviteter som
omnämns i medborgarförslaget. Under 2018 antog kommunfullmäktige en
Strategi för fossiloberoende kommun 2030. Denna pekar ut ett fyra
fokusområden, Hållbara transporter, Klimatsmart och hälsosam mat, Sunda och
klimatsmarta bostäder och lokaler, Förnybara och resurseffektiva varor och
tjänster. Det finns också ett antal rutiner, fattade beslut och andra åtgärder som
syftar till att bidra till en hållbar utveckling. Kommunens svar på inlämnat
medborgarförslag blir därför framförallt en redogörelse för status av kommunens
aktiviteter och åtgärder inom samtliga frågeställningar.

Pågående hållbarhetsarbeten inom Strömstads kommun
Det pågår sedan en tid tillbaka en rad utvecklingsarbeten inom kommunens
hållbarhetsarbete, även specifikt inom de områden som medborgarförslaget tar
upp.
1) Att alla beslut som tas inom kommunen ska prövas utifrån om de håller sig
inom de planetära gränsernas ramar eller inte.
”Vi vill att kommunen säger ja till beslut som minskar utsläppen och stärker
naturens egna ekosystem för välfärd och livskvalitet. Vi vill att kommunen säger
nej till alla beslut som leder till ökade utsläpp och ökad belastning av
ekosystemen”.
Kommunens kommentar:
Från och med våren 2019 har kommunen infört en ny rutin där fem perspektiv ska
beaktas i alla underlag och tjänsteskrivelse inför politiskt beslut. Perspektiven
omfattar barnperspektivet (FN:s barnkonvention), ekonomiskt perspektiv
(finansiering etc.), folkhälsoperspektiv, juridiskt perspektiv samt ett
miljöperspektiv. Detta tillvägagångssätt och rutin ska bidra till att man i underlag
till beslut ska kunna få tillräckligt med information i ärendet för att kunna beakta
och peka på möjliga miljökonsekvenser av det föreslagna beslutet.
Miljöperspektivet blir således ett av flera perspektiv att beakta vid politiskt
antagna beslut.
2) Att det bildas ett råd med sakkunniga …
”… som har till uppgift att göra prövningar genom att granska föreslagna förslag
och att ta fram beslutsunderlag, som tydligt visar vilka konsekvenser olika förslag
har på klimatet och andra planetära gränser”.
Kommunens kommentar:
I många av kommunens ärenden föreligger det lagstadgade krav på
miljöprövningar och miljöanalyser som leder till att det finns tydliga
beslutsunderlag som visar på konsekvenserna av förslaget för klimatet och de
övriga uppgivna processerna inom de planetära gränserna.
Framförallt används detta tillvägagångssätt i mark- och exploateringsärenden,
bygg- och planprocesser. Det finns inom kommunen flera funktioner som har god
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miljökunskap inom såväl kommunens förvaltningar och nämnder, t.ex. inom
kommunledningsförvaltningen, tekniska förvaltningen samt miljö- och
byggförvaltningen. Vid vissa tillfällen inhämtas extern expertkunskap inom
specifika miljöområden. Detta betyder att kommunen har redan sakkunniga som
bidrar till faktaunderlag inför beslutsprocesser rörande miljöfrågor.
3) Att kommunen utgår från en omställningsplan…
”… som visar hur Strömstad senast år 2030 ska ha minskat utsläppen av koldioxid
och våra ekologiska fotavtryck, till en globalt sett hållbar nivå. Det innebär b.la. en
fullständig avveckling av användandet av fossila bränslen och en övergång till ett
samhälle som endast använder förnyelsebar energi”.
Kommunens kommentar:
Strömstads kommun har strategier och mål om 2030 vara fossiloberoende och
kommunens verksamheter arbetar med flera parallella åtgärder för att nå målet.
Satsningar görs på energieffektivisering och förnybara energikällor, på en
elförsörjning som är helt fossilfri tillsammans med andra aktiviteter som avser
minska transporterna. Ytterligare exempel på åtgärder:


Kommunen har en fordonsflotta på drygt 100 bilar (exkl. räddningsfordon
samt lastbilar för sophantering). Drygt en tredjedel av dessa fordon går på
förnybara bränslen. Utbytestakten till fordon som är fossiloberoende
ligger på ca 20 per år. Detta gör att målet beräknas vara uppnått 2030. De
kommunala bolagen planerar också för byten till fossilfria fordon och man
har redan köpt in ett antal gas- och elbilar till verksamheten. En naturlig
fortsättning mot målet fossiloberoende 2030 är att vid leveranser av varor
och tjänster till kommunens verksamheter kräva fossilfria transporter.



Kommunen arbetar för att beakta fossilfria transporter i sina
upphandlingar, när så är möjligt. Under 2019/2020 kommer minst en av
kommunens upphandling av vara eller tjänst, utformas så att mervärde
erhålls för anbud som möjliggör fossilfria transporter.



Den el som tillhandahålls i kommunens samtliga lokaler samt i det
kommunala bostadsbolagets fastighetsbestånd är 100 % grön el ifrån
vattenkraft.



Kommunen har antagit en resepolicy där resor med flyg är starkt
begränsade och där kommunens medarbetare uppmanas till att
genomföra digitala möten när så är möjligt, med målet om färre resor.
Under 2019 kommer utbildningar hållas internt i kommunen kring digital
mötesteknik, för att uppmuntra ökad användning av digitala möten.



Kommunen ombesörjer ett internt förråd med de vanligaste inköpen av
hygienartiklar, städartiklar, kontorsmaterial m.m. Detta förfarande syftar
till att minska på antalet långa transporter till och inom kommunen.



Strömstads kommun har varit med och startat upp en samverkan med nio
andra bohuslänska kommuner och fyra näringslivsorganisationer med
målet om att utveckla Bohusbanan mellan Göteborg-Oslo.
Målet är att skapa förutsättningar för miljövänlig pendling inom vår
arbetsmarknadsregion såväl som öka möjligheterna att flytta
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godstransporter från väg till järnväg, med målet om fler fossiloberoende
transporter.
4) Att Strömstads kommun genomför en "matomställning" genom att prioritera
satsningar på närproducerade och ekologiskt hållbara livsmedel.
Omställningen kan skapa nya jobb i kommunen, inte minst för unga och
utrikesfödda.
Kommunens kommentar:
Kommunen antar rollen som informationsbärare för en hållbar utveckling genom
att på flera sätt informera, utbilda och inspirera kommunens näringsliv och
invånare, barn och unga. Några exempel där mat helt eller delvis är en del av
innehållet: kommunen har en roll i projektet ”Mat och Folk” vars syfte är att öka
produktion och försäljning av lokala livsmedel, kommunens drift av Ekoparken,
kommunen erbjuder i samarbete med andra aktörer under namnet Gröna
mötesplatser återkommande seminarieserier, kommunen är en drivande part i
det årliga eventet Strömstad in light, kommunen tillhandahåller kostnadsfri
tillgång till energirådgivare och slutligen så är Strömstad en Fairtrade City vilket
inte handlar om närproducerade varor men har visat sig gynna ekologisk
produktion. Kommunens roll blir att skapa förutsättningar som påverkare och
konsument, i mångt och mycket är det marknadskrafternas som påverkar
företagens vilja att satsa på olika branscher.
5) Att kommunen enbart upphandlar livsmedel som bygger på en ekologiskt,
ekonomiskt och socialt hållbar produktion och är 100 % hållbara.
Det gäller i första hand inom kommunens skolor och omsorg.
Kommunens kommentar:
Det finns redan en målsättning i kommunen att kontinuerligt öka andelen
ekologisk mat. Strömstads kommun producerar varje vardag 3 000 luncher. Under
2018 var målsättningen att andelen ekologisk mat som serverades inom
kommunens verksamheter skulle utgöra 41 %, utfallet för 2018 låg dock på 20 %.
För att komma i budgetbalans under 2018 fick dessvärre ansvarig förvaltning
minska inköpen av ekologiska livsmedel. Prioriteringen av ekologisk mat är en
budgetfråga som får hanteras inom budgetprocessen, kommunfullmäktige antar
budgeten för kommande år under hösten.
6) Att det skapas förutsättningar för utveckla hållbara lokala livsmedelskedjor,
från produktion till lagring, förädling, distribution och konsumtion.
Hit hör också utbildningsinsatser t.ex. yrkesutbildningar för arbeten inom hela
kedjan.
Kommunens kommentar:
Frågan hanteras dels när kommunens näringslivsutvecklare jobbar med lokala och
regionala näringslivsorganisationer, när barn- och utbildningsförvaltningen,
Arbetsförmedlingen m.fl. andra aktörer träffas i så kallade kompetensråd där man
tillsammans försöker ta fram yrkesutbildningar utifrån behov och efterfrågan.
På detta vis kan kommunen påverka och bidra till utbildningsinsatser inom
området. I övrigt har kommunen som aktör ifråga om att utveckla hållbara lokala
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livsmedelskedjor inte så stora möjligheter att påverka förutom det som nämns
under frågeställning 4. Det pågår dock många regionala och nationella
samarbeten kring fossilfria transporter, där Strömstad deltar.

Perspektiv

Följande perspektiv ska om tillämpligt kommenteras i tjänsteskrivelsen:
Barnperspektiv (FN:s barnkonvention)
Målet om ett fossilberoende samhället är i allra högsta grad en fråga som tar sin
utgångspunkt i barnperspektivet och perspektivet är beaktat i ovanstående
summering.
Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc.)
Frågeställningen om ett fossilberoende samhälle behandlar i många delar
ekonomiska frågeställningar, men då ärendet ligger på en övergripande nivå har
inte finansiering beaktats i detta ärende.
Folkhälsoperspektiv
Folkhälsoperspektivet med en god, jämlik hälsa styrks i arbetet mot ett
fossilberoende samhället. Perspektivet är beaktat i ovanstående summering.
Juridiskt perspektiv
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån
dessa perspektiv.
Miljöperspektiv
Frågeställningen i medborgarförslaget och dess svar i tjänsteskrivelsen behandlar
nästan uteslutande miljöperspektivet, se text under ärenderubriken.

Beslutsunderlag

Medborgarförslaget från Omställning Strömstad, 2018-12-14
Tjänsteskrivelse, 2019-10-14

Maria Aronsson

Miljöstrategi
0526-194 08
Maria.aronsson@stromstad.se

Helene Evensen

Utvecklingschef
0526 - 191 27
Helene.evensen@stromstad.se

Beslutet skickas till
Ärendet
Omställning Strömstad, genom Lisbeth Sten,
Kommunens upphandlingsenhet: mattias.svensson@stromstad.se
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Bilaga till ärende KS/2019-0100

Kommunens återkoppling och svar på: Medborgarförslag om
att alla beslut ska fattas inom de planetära gränsernas ramar
Bilaga till beslut KS/2019-001: Pågående hållbarhetsarbeten inom
Strömstads kommun
Det pågår sedan en tid tillbaka en rad utvecklingsarbeten inom kommunens
hållbarhetsarbete, även specifikt inom de områden som medborgarförslaget tar
upp. I bilagan ”Pågående hållbarhetsarbeten inom Strömstads kommun” finns
fördjupade beskrivningar av kommunens arbete inom medborgarförslaget
utpekade områden.
1) Att alla beslut som tas inom kommunen ska prövas utifrån om de håller sig
inom de planetära gränsernas ramar eller inte.
”Vi vill att kommunen säger ja till beslut som minskar utsläppen och stärker
naturens egna ekosystem för välfärd och livskvalitet. Vi vill att kommunen säger
nej till alla beslut som leder till ökade utsläpp och ökad belastning av
ekosystemen”.
Kommunens kommentar:
Från och med våren 2019 har kommunen infört en ny rutin där fem perspektiv ska
beaktas i alla underlag och tjänsteskrivelse inför politiskt beslut. Perspektiven
omfattar barnperspektivet (FN:s barnkonvention), ekonomiskt perspektiv
(finansiering etc.), folkhälsoperspektiv, juridiskt perspektiv samt ett
miljöperspektiv. Detta tillvägagångssätt och rutin ska bidra till att man i underlag
till beslut ska kunna få tillräckligt med information i ärendet för att kunna beakta
och peka på möjliga miljökonsekvenser av det föreslagna beslutet.
Miljöperspektivet blir således ett av flera perspektiv att beakta vid politiskt
antagna beslut.
2) Att det bildas ett råd med sakkunniga …
”… som har till uppgift att göra prövningar genom att granska föreslagna förslag
och att ta fram beslutsunderlag, som tydligt visar vilka konsekvenser olika förslag
har på klimatet och andra planetära gränser”.
Kommunens kommentar:
I många av kommunens ärenden föreligger det lagstadgade krav på
miljöprövningar och miljöanalyser som leder till att det finns tydliga
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beslutsunderlag som visar på konsekvenserna av förslaget för klimatet och de
övriga uppgivna processerna inom de planetära gränserna.
Framförallt används detta tillvägagångssätt i mark- och exploateringsärenden,
bygg- och planprocesser. Det finns inom kommunen flera funktioner som har god
miljökunskap inom såväl kommunens förvaltningar och nämnder, t.ex. inom
kommunledningsförvaltningen, tekniska förvaltningen samt miljö- och
byggförvaltningen. Vid vissa tillfällen inhämtas extern expertkunskap inom
specifika miljöområden. Detta betyder att kommunen har redan sakkunniga som
bidrar till faktaunderlag inför beslutsprocesser rörande miljöfrågor.
3) Att kommunen utgår från en omställningsplan…
”… som visar hur Strömstad senast år 2030 ska ha minskat utsläppen av koldioxid
och våra ekologiska fotavtryck, till en globalt sett hållbar nivå. Det innebär b.la. en
fullständig avveckling av användandet av fossila bränslen och en övergång till ett
samhälle som endast använder förnyelsebar energi”.
Kommunens kommentar:
Strömstads kommun har strategier och mål om 2030 vara fossiloberoende och
kommunens verksamheter arbetar med flera parallella åtgärder för att nå målet.
Satsningar görs på energieffektivisering och förnybara energikällor, på en
elförsörjning som är helt fossilfri tillsammans med andra aktiviteter som avser
minska transporterna. Ytterligare exempel på åtgärder:


Kommunen har en fordonsflotta på drygt 100 bilar (exkl. räddningsfordon
samt lastbilar för sophantering). Drygt en tredjedel av dessa fordon går på
förnybara bränslen. Utbytestakten till fordon som är fossiloberoende
ligger på ca 20 per år. Detta gör att målet beräknas vara uppnått 2030. De
kommunala bolagen planerar också för byten till fossilfria fordon och man
har redan köpt in ett antal gas- och elbilar till verksamheten. En naturlig
fortsättning mot målet fossiloberoende 2030 är att vid leveranser av varor
och tjänster till kommunens verksamheter kräva fossilfria transporter.



Kommunen arbetar för att beakta fossilfria transporter i sina
upphandlingar, när så är möjligt. Under 2019/2020 kommer minst en av
kommunens upphandling av vara eller tjänst, utformas så att mervärde
erhålls för anbud som möjliggör fossilfria transporter.



Den el som tillhandahålls i kommunens samtliga lokaler samt i det
kommunala bostadsbolagets fastighetsbestånd är 100 % grön el ifrån
vattenkraft.



Kommunen har antagit en resepolicy där resor med flyg är starkt
begränsade och där kommunens medarbetare uppmanas till att
genomföra digitala möten när så är möjligt, med målet om färre resor.
Under 2019 kommer utbildningar hållas internt i kommunen kring digital
mötesteknik, för att uppmuntra ökad användning av digitala möten.



Kommunen ombesörjer ett internt förråd med de vanligaste inköpen av
hygienartiklar, städartiklar, kontorsmaterial m.m. Detta förfarande syftar
till att minska på antalet långa transporter till och inom kommunen.
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Strömstads kommun har varit med och startat upp en samverkan med nio
andra bohuslänska kommuner och fyra näringslivsorganisationer med
målet om att utveckla Bohusbanan mellan Göteborg-Oslo.
Målet är att skapa förutsättningar för miljövänlig pendling inom vår
arbetsmarknadsregion såväl som öka möjligheterna att flytta
godstransporter från väg till järnväg, med målet om fler fossiloberoende
transporter.

4) Att Strömstads kommun genomför en "matomställning" genom att prioritera
satsningar på närproducerade och ekologiskt hållbara livsmedel.
Omställningen kan skapa nya jobb i kommunen, inte minst för unga och
utrikesfödda.
Kommunens kommentar:
Kommunen antar rollen som informationsbärare för en hållbar utveckling genom
att på flera sätt informera, utbilda och inspirera kommunens näringsliv och
invånare, barn och unga. Några exempel där mat helt eller delvis är en del av
innehållet: kommunen har en roll i projektet ”Mat och Folk” vars syfte är att öka
produktion och försäljning av lokala livsmedel, kommunens drift av Ekoparken,
kommunen erbjuder i samarbete med andra aktörer under namnet Gröna
mötesplatser återkommande seminarieserier, kommunen är en drivande part i
det årliga eventet Strömstad in light, kommunen tillhandahåller kostnadsfri
tillgång till energirådgivare och slutligen så är Strömstad en Fairtrade City vilket
inte handlar om närproducerade varor men har visat sig gynna ekologisk
produktion. Kommunens roll blir att skapa förutsättningar som påverkare och
konsument, i mångt och mycket är det marknadskrafternas som påverkar
företagens vilja att satsa på olika branscher.
5) Att kommunen enbart upphandlar livsmedel som bygger på en ekologiskt,
ekonomiskt och socialt hållbar produktion och är 100 % hållbara.
Det gäller i första hand inom kommunens skolor och omsorg.
Kommunens kommentar:
Det finns redan en målsättning i kommunen att kontinuerligt öka andelen
ekologisk mat. Strömstads kommun producerar varje vardag 3 000 luncher. Under
2018 var målsättningen att andelen ekologisk mat som serverades inom
kommunens verksamheter skulle utgöra 41 %, utfallet för 2018 låg dock på 20 %.
För att komma i budgetbalans under 2018 fick dessvärre ansvarig förvaltning
minska inköpen av ekologiska livsmedel. Prioriteringen av ekologisk mat är en
budgetfråga som får hanteras inom budgetprocessen, kommunfullmäktige antar
budgeten för kommande år under hösten.
6) Att det skapas förutsättningar för utveckla hållbara lokala livsmedelskedjor,
från produktion till lagring, förädling, distribution och konsumtion.
Hit hör också utbildningsinsatser t.ex. yrkesutbildningar för arbeten inom hela
kedjan.
Kommunens kommentar:
Frågan hanteras dels när kommunens näringslivsutvecklare jobbar med lokala och
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regionala näringslivsorganisationer, när barn- och utbildningsförvaltningen,
Arbetsförmedlingen m.fl. andra aktörer träffas i så kallade kompetensråd där man
tillsammans försöker ta fram yrkesutbildningar utifrån behov och efterfrågan.
På detta vis kan kommunen påverka och bidra till utbildningsinsatser inom
området. I övrigt har kommunen som aktör ifråga om att utveckla hållbara lokala
livsmedelskedjor inte så stora möjligheter att påverka förutom det som nämns
under frågeställning 4. Det pågår dock många regionala och nationella
samarbeten kring fossilfria transporter, där Strömstad deltar.

Maria Aronsson

miljöstrateg
0526 194 08
maria.aronsson@stromstad.se

Helene Evensen

utvecklingschef
0526 191 27
helene.evensen@stromstad.se
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-03-06

KS/2019-0100

KSau § 75

Medborgarförslag om att alla beslut ska
fattas inom de planetära gränsernas ramar

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

att uppdra åt kommundirektören att utreda medborgarförslaget och återkomma
med förslag.

Sammanfattning av ärendet

Lisbeth Sten har inkommit med ett medborgarförslag och förslår Strömstads
kommun att arbeta för
1. att alla beslut som tas inom kommunen ska prövas utifrån om de håller sig
inom de planetära gränsernas ramar eller inte. Vi vill att kommunen säger ja till
beslut som minskar utsläppen och stärker naturens egna ekosystem för vår
välfärd och livskvalitet. Vi vill att kommunen säger nej till alla beslut som leder till
ökade utsläpp och ökad belastning av ekosystemen.
2. att det bildas ett råd med sakkunniga som har till uppgift att göra prövningar
genom att granska föreslagna förslag och att ta fram beslutsunderlag, som tydligt
visar villka konsekvenser olika förslag har på klimatet och andra planetära gränser.
3. att kommunen utgår från en omställningsplan som visar hur Strömstad senast
år 2030 ska ha minskat utsläppen av koldioxid och våra ekologiska fotavtryck, till
en globalt sett hållbar nivå. Det innebär bland annat en fullständig avveckling av
användandet av fossila bränslen och en övergång till ett samhälle som endast
använder förnyelsebar energi.
4. att Strömstad genomför en ”matomställning” genom att prioritera satsningar
på närproducerade och ekologiskt hållbara livsmedel. Omställningen kan skapa
nya jobb i kommunen, inte minst för unga och utrikesfödda.
5. att kommunen enbart upphandlar livsmedel som bygger på en ekologiskt,
ekonomiskt och socialt hållbar produktion och är 100 % hållbara. Det gäller i
första hand inom kommunens skolor och omsorg.
6. att det skapas förutsättningar för att utveckla hållbara lokala livsmedelskedjor,
från produktion till lagring, förädling, distribution och konsumtion. Hit hör också
utbildningsinsatser t.ex. yrkesutbildningar för arbeten inom hela kedjan.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-14 § 67 att remittera medborgarförslaget
till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Lisbeth Sten
Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-14 § 67

Beslutet skickas till
Kommundirektören
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-02-14

KS/2019-0100

KF § 7

Medborgarförslag om att alla beslut ska
fattas inom de planetära gränsernas ramar

Kommunfullmäktiges beslut

att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet

Lisbeth Sten har inkommit med ett medborgarförslag och förslår Strömstads
kommun att arbeta för
1. att alla beslut som tas inom kommunen ska prövas utifrån om de håller sig
inom de planetära gränsernas ramar eller inte. Vi vill att kommunen säger ja till
beslut som minskar utsläppen och stärker naturens egna ekosystem för vår
välfärd och livskvalitet. Vi vill att kommunen säger nej till alla beslut som leder till
ökade utsläpp och ökad belastning av ekosystemen.
2. att det bildas ett råd med sakkunniga som har till uppgift att göra prövningar
genom att granska föreslagna förslag och att ta fram beslutsunderlag, som tydligt
visar villka konsekvenser olika förslag har på klimatet och andra planetära gränser.
3. att kommunen utgår från en omställningsplan som visar hur Strömstad senast
år 2030 ska ha minskat utsläppen av koldioxid och våra ekologiska fotavtryck, till
en globalt sett hållbar nivå. Det innebär bland annat en fullständig avveckling av
användandet av fossila bränslen och en övergång till ett samhälle som endast
använder förnyelsebar energi.
4. att Strömstad genomför en ”matomställning” genom att prioritera satsningar
på närproducerade och ekologiskt hållbara livsmedel. Omställningen kan skapa
nya jobb i kommunen, inte minst för unga och utrikesfödda.
5. att kommunen enbart upphandlar livsmedel som bygger på en ekologiskt,
ekonomiskt och socialt hållbar produktion och är 100 % hållbara. Det gäller i
första hand inom kommunens skolor och omsorg.
6. att det skapas förutsättningar för att utveckla hållbara lokala livsmedelskedjor,
från produktion till lagring, förädling, distribution och konsumtion. Hit hör också
utbildningsinsatser t.ex. yrkesutbildningar för arbeten inom hela kedjan.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Lisbeth Sten

Kommunfullmäktiges presidies förslag till beslut

att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet skickas till
Lisbeth Sten
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-01-29
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KS/2018-0322

KS § 9

Svar på - Motion om korsningen Karlsgatan Ringvägen från Bengt Simonsson Fröjd (S)

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anse motionen besvarad då motionen ligger helt i linje med ett arbete eller
utredning som redan pågår.

Sammanfattning av ärendet

Bengt Simonsson Fröjd (S) har inkommit med en motion där han anger att i
korsningen Karlsgatan-Ringvägen vid övre bron till Gymnasiet måste det byggas
en rondell samt övergångsställen göras, för att förebygga mer och allvarligare
olyckor. Ett antal tillbud och olyckor har hänt.
Bengt Simonsson Fröjd föreslår
att Strömstad Kommun snarast reglerar ett avtal med Trafikverket om vem som
bygger och finansierar rondell vid korsning Karlsgatan-Ringvägen
att 2 st övergångsställen regleras i avtal med Trafikverket om vem som gör och
finansierar detta.

Beslutsunderlag

Tekniska nämndens beslut 2019-11-11 § 85
Tjänsteskrivelse 2019-10-18 av gatuchef Conny Hansson
Protokoll KF 2018-06-19 § 60
Motion – För ett tryggare Strömstad
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-12-11 § 283

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anse motionen besvarad i den del som avser att Strömstads kommun snarast
reglerar ett avtal med Trafikverket om vem som bygger och finansierar rondellen
vid korsningen Karlsgatan-Ringvägen.
att anse motionen besvarad i den del som avser att två stycken övergångsställen
regleras i avtal med Trafikverket om vem som gör och finansierar detta.

Förslag till beslut under sammanträdet

Åsa Torstensson (C) yrkar, med instämmande från Leif Andersson (S), Lars Tysklind
(L), Mikael Cederbratt (M) och Mats Granberg (S), att föreslå kommunfullmäktige
att anse motionen besvarad då motionen ligger helt i linje med ett arbete eller
utredning som redan pågår.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-01-29

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-12-11

KS/2018-0322

KSau § 283

Svar på - Motion om korsningen Karlsgatan Ringvägen från Bengt Simonsson Fröjd (S)

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anse motionen besvarad i den del som avser att Strömstads kommun snarast
reglerar ett avtal med Trafikverket om vem som bygger och finansierar rondellen
vid korsningen Karlsgatan-Ringvägen.
att anse motionen besvarad i den del som avser att två stycken övergångsställen
regleras i avtal med Trafikverket om vem som gör och finansierar detta.

Beslutsmotivering

Trafikverket är väghållare för Ringvägen vilket betyder att de har full rådighet över
vägen. De brister som finns i det statliga vägnätet i regionen prioriteras av
Trafikverket. Strömstads kommun har upprepade gånger uppvaktat Trafikverket
och påtalat bristerna i trafiksäkerheten i korsningen Ringvägen/Karlsgatan.
Kommunen driver även frågan i Fyrbodals kommunförbund.

Sammanfattning av ärendet

Bengt Simonsson Fröjd (S) har inkommit med en motion där han anger att i
korsningen Karlsgatan-Ringvägen vid övre bron till Gymnasiet måste det byggas
en rondell samt övergångsställen göras, för att förebygga mer och allvarligare
olyckor. Ett antal tillbud och olyckor har hänt.
Bengt Simonsson Fröjd föreslår
att Strömstad Kommun snarast reglerar ett avtal med Trafikverket om vem som
bygger och finansierar rondell vid korsning Karlsgatan-Ringvägen
att 2 st övergångsställen regleras i avtal med Trafikverket om vem som gör och
finansierar detta.

Beslutsunderlag

Tekniska nämndens beslut 2019-11-11 § 85
Tjänsteskrivelse 2019-10-18 av gatuchef Conny Hansson
Protokoll KF 2018-06-19 § 60
Motion – För ett tryggare Strömstad

Tekniska nämndens förslag till beslut

att besvara motionen i den del som avser att Strömstads kommun snarast reglerar
ett avtal med Trafikverket om vem som bygger och finansierar rondellen vid
korsningen Karlsgatan-Ringvägen.
att besvara motionen i den del som avser att två stycken övergångsställen
regleras i avtal med Trafikverket om vem som gör och finansierar detta.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-12-11

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2019-11-11

TN/2018-0325

TN § 85

Motion - För ett tryggare Strömstad

Tekniska nämndens beslut

att besvara motionen i den del som avser att Strömstads kommun snarast reglerar
ett avtal med Trafikverket om vem som bygger och finansierar rondellen vid
korsningen Karlsgatan-Ringvägen.
att besvara motionen i den del som avser att två stycken övergångsställen
regleras i avtal med Trafikverket om vem som gör och finansierar detta.

Beslutsmotivering

Trafikverket är väghållare för Ringvägen vilket betyder att de har full rådighet över
vägen. De brister som finns i det statliga vägnätet i regionen prioriteras av
Trafikverket. Strömstads kommun har upprepade gånger uppvaktat Trafikverket
och påtalat bristerna i trafiksäkerheten i korsningen Ringvägen/Karlsgatan.
Kommunen driver även frågan i Fyrbodals kommunförbund.

Sammanfattning av ärendet

Bengt Simonsson Fröjd (S) har inkommit med en motion där han anger att i
korsningen Karlsgatan-Ringvägen vid övre bron till Gymnasiet måste det byggas
en rondell samt övergångsställen göras, för att förebygga mer och allvarligare
olyckor. Ett antal tillbud och olyckor har hänt. Bengt föreslår att: Strömstad
Kommun snarast reglerar ett avtal med Trafikverket om vem som bygger och
finansierar Rondell vid korsning Karlsgatan-Ringvägen. Att 2 st övergångsställen
regleras i avtal med Trafikverket om vem som gör och finansierar detta.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Motion - för ett tryggare Strömstad, 2019-10-18, Conny Hansson,
gatuchef
Protokoll KF 2018-06-19 § 60
Motion – För ett tryggare Strömstad

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut

att besvara motionen i den del som avser att Strömstads kommun snarast reglerar
ett avtal med Trafikverket om vem som bygger och finansierar rondellen vid
korsningen Karlsgatan-Ringvägen.
att besvara motionen i den del som avser att två stycken övergångsställen
regleras i avtal med Trafikverket om vem som gör och finansierar detta.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: tn@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-191 85

STRÖMSTADS KOMMUN
STRÖMSTADS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Tekniska förvaltningen
Gatuavdelningen
Conny Hansson, 0526-191 56

2019-10-18
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Tekniska nämnden

Motion - För ett tryggare Strömstad
Tekniska förvaltningens förslag till yttrande

att besvara motionen i den del som avser att Strömstads kommun snarast reglerar
ett avtal med Trafikverket om vem som bygger och finansierar rondellen vid
korsningen Karlsgatan-Ringvägen.
att besvara motionen i den del som avser att två stycken övergångsställen
regleras i avtal med Trafikverket om vem som gör och finansierar detta.

Beslutsmotivering

Trafikverket är väghållare för Ringvägen vilket betyder att de har full rådighet över
vägen. De brister som finns i det statliga vägnätet i regionen prioriteras av
Trafikverket. Strömstads kommun har upprepade gånger uppvaktat Trafikverket
och påtalat bristerna i trafiksäkerheten i korsningen Ringvägen/Karlsgatan.
Kommunen driver även frågan i Fyrbodals kommunförbund.

Sammanfattning av ärendet

Bengt Simonsson Fröjd (S) har inkommit med en motion där han anger att i
korsningen Karlsgatan-Ringvägen vid övre bron till Gymnasiet måste det byggas
en rondell samt övergångsställen göras, för att förebygga mer och allvarligare
olyckor. Ett antal tillbud och olyckor har hänt. Bengt föreslår att: Strömstad
Kommun snarast reglerar ett avtal med Trafikverket om vem som bygger och
finansierar Rondell vid korsning Karlsgatan-Ringvägen. Att 2 st övergångsställen
regleras i avtal med Trafikverket om vem som gör och finansierar detta.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Motion - för ett tryggare Strömstad, 2019-10-18, Conny
Hansson, gatuchef
Protokoll KF 2018-06-19 § 60
Motion – För ett tryggare Strömstad

Conny Hansson

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

Postadress: 452 80 Strömstad
Besöksadress: Prästängsvägen 30

E-post: tn@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Roland Kindslätt

Telefon: 0526-191 85
Fax: 0526-194 31

Bankgiro: 5492-8379
Org nr: 212000-1405

STRÖMSTADS KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Tekniska förvaltningen
Gatuavdelningen

2019-10-18

Beslutet skickas till

Diariet
Kommunstyrelsens diarium

2 (2)
Dnr: TN/2018-0325

Motion till Kommunfullmäktige.
För ett tryggare Strömstad.
Undertecknad ställer denna motion till Fullmäktige PGA stor fara med att gå,
cykla, köra moped, mc eller bil i korsningen Karlsgatan-Ringvägen vid övre bron
till Gymnasiet, ett antal tillbud och olyckor har hänt. För att förebygga mer och
allvarligare olyckor måste en rondell byggas samt övergångsställen göras. Är
medveten om att detta är Trafikverkets väg och att frågan har varit uppe med
dom tidigare utan att det har hänt något, eftersom medborgare och besökare
riskerar liv och hälsa för att korsa denna korsning är det mycket viktigt att
Rondell och övergångsställen byggs fortast möjligt och detta måste EV göras i
Strömstad Kommun regi på samma sätt och med samma finansiering som
Kommunen gjorde med belysning från Österöd till Skee på Trafikverkets väg.

ATT: Strömstad Kommun snarast reglerar ett avtal med Trafikverket om vem
som bygger och finansierar Rondell vid korsning Karlsgatan-Ringvägen.
ATT: 2 st. övergångsställen regleras i avtal med Trafikverket om vem som gör
och finansierar detta.

Strömstad 1/6 2018
Bengt Simonsson Fröjd

Mobil:0703142724
Kommunfullmäktige ledamot för Socialdemokraterna.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum
2018-06-19

KF § 60

Diarienummer

KS/ 2018-0057

Dnr: KS/2018-0322

Motion - För ett tryggare Strömstad.
Kommunfullmäktiges beslut
att remittera motionen till tekniska nämnden för yttrande.

Sammanfattning av ärendet

Bengt Simonsson Fröjd (S) har inkommit med en motion där han anger att i
korsningen Karlsgatan-Ringvägen vid övre bron till Gymnasiet måste det byggas en
rondell samt övergångsställen göras, för att förebygga mer och allvarligare olyckor.
Detta på grund av stor fara med att gå, cykla, köra moped, mc eller bil i korsningen
ett antal tillbud och olyckor har hänt.
Bengt föreslår att: Strömstad Kommun snarast reglerar ett avtal med Trafikverket
om vem som bygger och finansierar Rondell vid korsning Karlsgatan-Ringvägen.
Att 2 st övergångsställen regleras i avtal med Trafikverket om vem som gör och
finansierar detta.

Beslutsunderlag

Motion 2018-06-01

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut
att remittera motionen till tekniska nämnden för yttrande.

Förslag till beslut på sammanträdet

Peter Dafteryd (C) och Bengt- Göran Bergstrand (M) bifaller motionen.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut antas och
finner att så sker.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens diarium.
Tekniska nämnden

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 00 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-01-29

17
Ärende

1 (2)

KS/2019-0421

KS § 10

Svar på - Motion om miljödifferentierade
hamnavgifter och taxor från Feministiskt
initiativ

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.

Beslutsmotivering

Kommunen har ett gott samarbete och en god dialog med rederierna som
trafikerar Strömstads hamn. Just nu pågår uppgraderingsarbetet i hamnen där
rederierna är delaktiga och samarbetar med entreprenören och oss i kommunen. I
stället för att höja taxorna är det bättre att i dialog med rederierna minska
fartygstrafikens och hamnverksamhetens miljöpåverkan.
På grund av de begränsade ytor som finns för fordon i och runt våra hamnar är
det omöjligt att ge vissa fordon fördelar.

Reservationer och särskilda uttalanden

Marielle Alvdal (FI) reserverar sig mot förslaget.

Sammanfattning av ärendet

Feministiskt initiativ har inkommit med motionen ”Miljödifferentierade
hamnavgifter och taxor”.
Motionen föreslår två förändringar dels införande av en miljödifferentierad
hamnavgift och dels att det ges fördelar för miljövänliga fordon i våra hamnar.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-18 (KF §176) att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-08-14 (KSau §193) att remittera
motionen till Tekniska nämnden för yttrande senast 2019-11-29.

Beslutsunderlag

Tekniska nämndens beslut 2019-11-11 § 78
Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-18 av hamnchef Niclas Samuelsson
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-08-14 § 193
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-18 § 176
Motion ”miljödifferentierade hamnavgifter och taxor” från Feministiskt initiativ.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-12-11 § 282

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-01-29

Förslag till beslut under sammanträdet

Marielle Alvdal (FI) yrkar, med instämmande från Bengt Bivirin (MP), bifall till
motionens första att-sats.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition mellan arbetsutskottets förslag och Marielle
Alvdals förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1 (2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-12-11

KS/2019-0421

KSau § 282

Svar på - Motion om miljödifferentierade
hamnavgifter och taxor från Feministiskt
initiativ

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.

Beslutsmotivering

Kommunen har ett gott samarbete och en god dialog med rederierna som
trafikerar Strömstads hamn. Just nu pågår uppgraderingsarbetet i hamnen där
rederierna är delaktiga och samarbetar med entreprenören och oss i kommunen. I
stället för att höja taxorna är det bättre att i dialog med rederierna minska
fartygstrafikens och hamnverksamhetens miljöpåverkan.
På grund av de begränsade ytor som finns för fordon i och runt våra hamnar är
det omöjligt att ge vissa fordon fördelar.

Sammanfattning av ärendet

Feministiskt initiativ har inkommit med motionen ”Miljödifferentierade
hamnavgifter och taxor”.
Motionen föreslår två förändringar dels införande av en miljödifferentierad
hamnavgift och dels att det ges fördelar för miljövänliga fordon i våra hamnar.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-18 (KF §176) att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-08-14 (KSau §193) att remittera
motionen till Tekniska nämnden för yttrande senast 2019-11-29.

Beslutsunderlag

Tekniska nämndens beslut 2019-11-11 § 78
Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-18 av hamnchef Niclas Samuelsson
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-08-14 § 193
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-18 § 176
Motion ”miljödifferentierade hamnavgifter och taxor” från Feministiskt initiativ.

Tekniska nämndens förslag till beslut

att föreslå Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
att besvara motionen i dess helhet med avslag.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-12-11

Förslag till beslut under sammanträdet

Mikael Cederbratt (M) yrkar, med instämmande från Leif Andersson (S), att
arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan beslutat enligt Mikael Cederbratts
förslag och finner att så sker.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2019-11-11

TN/2019-0478

TN § 78

Motion från Feministiskt initiativ angående
miljödifferentierade hamnavgifter och taxor

Tekniska nämndens beslut

att föreslå Kommunstyrelsens arbetsutskott att besvara motionen i dess helhet
med avslag.

Sammanfattning av ärendet

Feministiskt initiativ har inkommit med motionen ”Miljödifferentierade
hamnavgifter och taxor”.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-18 (KF §176) att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-08-14 (KSau §193) att remittera
motionen till Tekniska nämnden för yttrande senast 2019-11-29.
Motionen föreslår två förändringar dels införande av en miljödifferentierad
hamnavgift och dels att det ges fördelar för miljövänliga fordon i våra hamnar.
Kommunen har ett gott samarbete och en god dialog med rederierna som
trafikerar Strömstads hamn. Just nu pågår uppgraderingsarbetet i hamnen där
rederierna är delaktiga och samarbetar med entreprenören och oss i kommunen. I
stället för att höja taxorna är det bättre att i dialog med rederierna minska
fartygstrafikens och hamnverksamhetens miljöpåverkan.
På grund av de begränsade ytor som finns för fordon i och runt våra hamnar är
det omöjligt att ge vissa fordon fördelar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-18
Motion ”miljödifferentierade hamnavgifter och taxor” från Feministiskt initiativ.

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut

att föreslå Kommunstyrelsens arbetsutskott att besvara motionen i dess helhet
med avslag.

Förslag till beslut under sammanträdet

Andreas Nikkinen (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Andreas
Nikkinens yrkande och finner att tekniska nämnden beslutar i enlighet med
tekniska nämndens arbetsutskotts förslag.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: tn@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-191 85

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2019-11-11

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: tn@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-191 85

STRÖMSTADSKOMMUN
KOMMUN
STRÖMSTADS

Tjänsteskrivelse

Tekniska förvaltningen
Hamnavdelningen

2019-10-18

1 (2)
Ärende: TN/2019-0478

Tekniska nämndens arbetsutskott

Motion från Feministiskt initiativ angående
miljödifferentierade hamnavgifter och taxor
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämndens arbetsutskott föreslå
Tekniska nämnden besluta
 Att föreslå Kommunstyrelsens arbetsutskott att besvara motionen i dess
helhet med avslag.

Sammanfattning av ärendet

Feministiskt initiativ har inkommit med motionen ”Miljödifferentierade
hamnavgifter och taxor”.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-18 (KF §176) att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-08-14 (KSau §193) att remittera
motionen till Tekniska nämnden för yttrande senast 2019-11-29.
Motionen föreslår två förändringar dels införande av en miljödifferentierad
hamnavgift och dels att det ges fördelar för miljövänliga fordon i våra hamnar.
Kommunen har ett gott samarbete och en god dialog med rederierna som
trafikerar Strömstads hamn. Just nu pågår uppgraderingsarbetet i hamnen där
rederierna är delaktiga och samarbetar med entreprenören och oss i kommunen. I
stället för att höja taxorna är det bättre att i dialog med rederierna minska
fartygstrafikens och hamnverksamhetens miljöpåverkan.
På grund av de begränsade ytor som finns för fordon i och runt våra hamnar är
det omöjligt att ge vissa fordon fördelar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-18
Motion ”miljödifferentierade hamnavgifter och taxor” från Feministiskt initiativ.

Niclas Samuelsson

Hamnchef
0526-19424
Niclas.samuelsson@stromstad.se

Postadress: 452 80 Strömstad
Besöksadress:

E-post: tn@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Telefon: 0526-191 85

Bankgiro: 5492-8379
Org.nr: 212000-1405

2 (2)
2019-10-18

Beslutet skickas till

Klicka eller tryck här för att ange text.

Ärende: TN/2019-0478

PROTOKOLLSUTDRAG

1 (1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-08-14

KS/2019-0421

KSau § 193

Motion om miljödifferentierade
hamnavgifter och taxor från Feministiskt
initiativ

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

att remittera motionen till Tekniska nämnden för yttrande senast 2019-11-29.

Sammanfattning av ärendet

Feministiskt initiativ genom Marielle Alvdal har inkommit med en motion där de
föreslår
att Strömstad kommun inför en miljödifferentierad hamnavgift
att Strömstad kommun ger fördelar till miljövänliga fordon i våra hamnar.
Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-18 § 176
Motionen

Beslutet skickas till

Tekniska nämnden; tn.diarie@stromstad.se
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10

PROTOKOLLSUTDRAG

1 (1)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-06-18

KS/2019-0332, KS/2019-0336, KS/2019-0377,
KS/2019-0378, KS/2019-0388, KS/2019-0421,
KS/2019-0423, KS/2019-0432, KS/2019-0436

KF § 176

Inkomna motioner

Kommunfullmäktiges beslut

att remittera samtliga motionerna till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Inkomna motioner

1. Motion om folkhälsobudget från Liberalerna, KS/2019-0332
2. Motion om strategi för Agenda 2030 och FN´s 17 hållbarhetsmål från
Centerpartiet, KS/2019-0336
3. Motion om att ålderspensionärer i Strömstads kommun ska ges möjlighet att
äta lunch i skolan från Kristdemokraterna, KS/2019-0377
4. Motion om ny placering av lekplats i centrum från Centerpartiet, KS/2019-0378
5. Motion om Strömstad Sveriges renaste kommun från Liberalerna, KS/20190388
6. Motion om miljödifferentierade hamnavgifter och taxor från Feministiskt
initiativ, KS/2019-0421
7. Motion om att avskaffa nötkött i Strömstads skolor från Feministiskt Initiativ,
KS/2019-0423
8. Motion om utökade öppettider på återvinningscentralen från Liberalerna,
KS/2019-0432
9. Motion om hjälp till att hålla rent i Strömstad från Centerpartiet, KS/2019-0436

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

att remittera samtliga motionerna till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Motion
Datum: 2019-05-16
Partinamn: Feministiskt initiativ
Ledamotens namn: Marielle Alvdal

Rubrik
Miljödifferentierade hamnavgifter och taxor
Motivering till motionen
I enlighet med Strömstads vision 2030 ska vår kommun snart vara en fossiloberoende
kommun. Detta gäller inte bara våra egna verksamheter utan alla aktiviteter inom våra
gränser, inklusive Kosterhavet. Transporter är den sektor som har den största andelen av
klimatpåverkande utsläpp1.
En stor del av utsläppen sker via sjöfarten vid hamnen, där fartygen ligger med motorerna
ständigt igång. Det handlar om utsläpp i form av svavel, kväve, partiklar; samt
luftföroreningar och buller som har en negativ påverkan på både miljö och människors
hälsa. Varje fartyg är som en mindre stad; med butiker, restauranger, toaletter, duschar och
pooler ombord - allt detta drivs av diesel eller råolja när de ligger med sina motorer på i
hamn. I fartygens rök finns farliga partiklar vilket medför ökad risk för hjärtinfarkt, stroke,
lungcancer, astma och KOL. Detta är allvarliga sjukdomar som leder till en alltför tidig död.
Kommunen har ett stort ansvar både för vår nuvarande och framtida befolknings hälsa och
därför behövs en feministisk syn på miljö mer än någonsin! Vi i Feministiskt initiativ
Strömstad ser att i denna takt kommer Strömstads miljömål inte att uppfyllas. Därför vill vi
redan nu vara proaktiva för att uppnå våra miljömål 2030.
Vi behöver skapa större incitament för berörda verksamheter att verka för en positiv
miljöförändring. Vi vill införa ett starkt styrmedel som redan idag används av Stockholm,
Göteborgs och Uddevallas hamnar: en miljödifferentierad hamnavgift. Detta innebär att
starkt höja nuvarande hamntaxor för att i gengäld subventionera miljövänlig verksamhet
med generösa miljörabatter, likt det bonus malus-system som idag tillämpas för
fordonstrafik.

1

SK’s årsredovisning 2017

Ett annat incitament kan även vara att ge förtur i kön för mer miljövänliga fordon vid
inpassage i hamnen. Syftet är att styra mot mer miljöeffektiva tekniker.
Ekonomiska effekter
Förutom de goda miljöeffekterna så ökar vi även våra intäkter - och detta kan i sin tur
användas för att uppnå fullgod självfinansieringsgrad av investeringarna vid färjeläget, vilket
i dagsläget saknas!

Med hänvisning till ovanstående föreslås
● Att Strömstad kommun inför en miljödifferentierad hamnavgift
● Att Strömstad kommun ger fördelar till miljövänliga fordon i våra hamnar

Undertecknat

Marielle Alvdal, KF-ledamot för Feministiskt initiativ Strömstad,
i samarbete med Sonia Kamrani, vice ordförande Feministiskt initiativ Strömstad

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-01-29

18
Ärende

1 (2)

KS/2019-0378

KS § 11

Svar på - Motion om ny placering av lekplats i
centrum från Centerpartiet

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anse motionen besvarad avseende delen om att snarast skapa förutsättningar
så att lekplatsen på Plagen kan efterleva rökförbudet så att barnen ges rätt till
rökfri lekplats även kvällstid, då åtgärder redan vidtagits.
att anse motionen besvarad avseende delen om att skyndsamt i det pågående
centrumutvecklingsarbetet tar fram en ny placering av en lekplats i centrum, då
planering för placering av lekplats pågår.

Beslutsmotivering

Åtgärder har vidtagits på och kring lekplatsen på Plagen som kommunen enligt lag
är ålagd att göra. Växtligheten har glesats ut för att öka insynen på platsen. Skylt
om rökförbud är uppsatt, det gäller på samtliga lekplatser. Soptunnor med
askbägare är flyttade från lekplatsen med minst 10 meter, gäller samtliga
lekplatser. Rutin är skapad för hur vi ska gå tillväga om någon bryter mot
förbudet. Kommunen tillkallar i dessa lägen upphandlad ordningsvakt som får i
uppdrag att uppmana personen i fråga om gällande regelverk. Om uppmaning
inte hörsammas tillkallas polis.
Nedskräpningen på lekplatserna har generellt minskat sedan införandet av
rökförbudet.
Tekniska nämnden har som mål att under 2020 uppföra en lekplats i kommunen.

Reservationer och särskilda uttalanden

Åsa Torstensson (C) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Centerpartiet genom Elisabeth Johansson och Tore Lomgård har inkommit med en
motion där de förslår kommunfullmäktige
att snarast skapa förutsättningar så att lekplatsen på Plagen kan efterleva
rökförbudet så att barnen ges rätt till rökfri lekplats även kvällstid
att skyndsamt i det pågående centrumutvecklingsarbetet tar fram en ny placering
av en lekplats i centrum.
Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att remittera motionen till Tekniska
nämnden.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-01-29

Beslutsunderlag

Tekniska nämndens beslut 2019-11-11 § 83
Tjänsteskrivelse 2019-10-18 av gatuchef Conny Hansson
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-08-14 § 191
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-18 § 176
Motion om ny placering av lekplats i centrum från Centerpartiet, 2019-05-10
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-12-11 § 284

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anse motionen besvarad avseende delen om att snarast skapa förutsättningar
så att lekplatsen på Plagen kan efterleva rökförbudet så att barnen ges rätt till
rökfri lekplats även kvällstid, då åtgärder redan vidtagits.
att anse motionen besvarad avseende delen om att skyndsamt i det pågående
centrumutvecklingsarbetet tar fram en ny placering av en lekplats i centrum, då
planering för placering av lekplats pågår.

Förslag till beslut under sammanträdet

Åsa Torstensson (C) yrkar, med instämmande från Lars Tysklind (L), bifall till
motionens andra att-satsen.
Mats Granberg (S) och Leif Andersson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets
förslag vad gäller motionens första att-sats och finner att så sker.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Åsa Torstenssons
förslag vad gäller motionens andra att-sats och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-12-11

KS/2019-0378

KSau § 284

Svar på - Motion om ny placering av lekplats i
centrum från Centerpartiet

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anse motionen besvarad avseende delen om att snarast skapa förutsättningar
så att lekplatsen på Plagen kan efterleva rökförbudet så att barnen ges rätt till
rökfri lekplats även kvällstid, då åtgärder redan vidtagits.
att anse motionen besvarad avseende delen om att skyndsamt i det pågående
centrumutvecklingsarbetet tar fram en ny placering av en lekplats i centrum, då
planering för placering av lekplats pågår.

Beslutsmotivering

Åtgärder har vidtagits på och kring lekplatsen på Plagen som kommunen enligt lag
är ålagd att göra. Växtligheten har glesats ut för att öka insynen på platsen. Skylt
om rökförbud är uppsatt, det gäller på samtliga lekplatser. Soptunnor med
askbägare är flyttade från lekplatsen med minst 10 meter, gäller samtliga
lekplatser. Rutin är skapad för hur vi ska gå tillväga om någon bryter mot
förbudet. Kommunen tillkallar i dessa lägen upphandlad ordningsvakt som får i
uppdrag att uppmana personen i fråga om gällande regelverk. Om uppmaning
inte hörsammas tillkallas polis.
Nedskräpningen på lekplatserna har generellt minskat sedan införandet av
rökförbudet.
Tekniska nämnden har som mål att under 2020 uppföra en lekplats i kommunen.

Sammanfattning av ärendet

Centerpartiet genom Elisabeth Johansson och Tore Lomgård har inkommit med en
motion där de förslår kommunfullmäktige
att snarast skapa förutsättningar så att lekplatsen på Plagen kan efterleva
rökförbudet så att barnen ges rätt till rökfri lekplats även kvällstid
att skyndsamt i det pågående centrumutvecklingsarbetet tar fram en ny placering
av en lekplats i centrum.
Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att remittera motionen till Tekniska
nämnden.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-12-11

Beslutsunderlag

Tekniska nämndens beslut 2019-11-11 § 83
Tjänsteskrivelse 2019-10-18 av gatuchef Conny Hansson
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-08-14 § 191
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-18 § 176
Motion om ny placering av lekplats i centrum från Centerpartiet, 2019-05-10

Tekniska nämndens förslag till beslut

att anse motionen besvarad avseende delen om att snarast skapa förutsättningar
så att lekplatsen på Plagen kan efterleva rökförbudet så att barnen ges rätt till
rökfri lekplats även kvällstid, då åtgärder redan vidtagits.
att anse motionen besvarad avseende delen om att skyndsamt i det pågående
centrumutvecklingsarbetet tar fram en ny placering av en lekplats i centrum, då
planering för placering av lekplats pågår.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2019-11-11

TN/2019-0480

TN § 83

Motion från Centerpartiet angående utökat
förbud gällande rökning på allmän plats

Tekniska nämndens beslut

att anse motionen besvarad avseende delen om att snarast skapa förutsättningar
så att lekplatsen på Plagen kan efterleva rökförbudet så att barnen ges rätt till
rökfri lekplats även kvällstid, då åtgärder redan vidtagits.
att anse motionen besvarad avseende delen om att skyndsamt i det pågående
centrumutvecklingsarbetet tar fram en ny placering av en lekplats i centrum, då
planering för placering av lekplats pågår.

Beslutsmotivering

Åtgärder har vidtagits på och kring lekplatsen på Plagen som kommunen enligt lag
är ålagd att göra. Växtligheten har glesats ut för att öka insynen på platsen. Skylt
om rökförbud är uppsatt, det gäller på samtliga lekplatser. Soptunnor med
askbägare är flyttade från lekplatsen med minst 10 meter, gäller samtliga
lekplatser. Rutin är skapad för hur vi ska gå tillväga om någon bryter mot
förbudet. Kommunen tillkallar i dessa lägen upphandlad ordningsvakt som får i
uppdrag att uppmana personen i fråga om gällande regelverk. Om uppmaning
inte hörsammas tillkallas polis.
Nedskräpningen på lekplatserna har generellt minskat sedan införandet av
rökförbudet.
Tekniska nämnden har som mål att under 2020 uppföra en lekplats i kommunen.

Sammanfattning av ärendet

Centerpartiet genom Elisabeth Johansson och Tore Lomgård har inkommit med en
motion där de förslår kommunfullmäktige att snarast skapa förutsättningar så att
lekplatsen på Plagen kan efterleva rökförbudet så att barnen ges rätt till rökfri
lekplats även kvällstid
att skyndsamt i det pågående centrumutvecklingsarbetet tar fram en ny placering
av en lekplats i centrum.
Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att remittera motionen till Tekniska
nämnden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Motion om ny placering av lekplats i centrum från Centerpartiet,
2019-10-18 , Conny Hansson, gatuchef
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-08-14 § 191
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-18 § 176
Motion om ny placering av lekplats i centrum från Centerpartiet, 2019-05-10

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: tn@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-191 85

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2019-11-11

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut

att anse motionen besvarad avseende delen om att snarast skapa förutsättningar
så att lekplatsen på Plagen kan efterleva rökförbudet så att barnen ges rätt till
rökfri lekplats även kvällstid, då åtgärder redan vidtagits.
att anse motionen besvarad avseende delen om att skyndsamt i det pågående
centrumutvecklingsarbetet tar fram en ny placering av en lekplats i centrum, då
planering för placering av lekplats pågår.

Förslag till beslut under sammanträdet

Bengt-Göran Bergstrand (M) och Claes Nabrink (L) yrkar bifall tekniska nämndens
arbetsutskotts förslag till beslut.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: tn@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-191 85

STRÖMSTADS KOMMUN
STRÖMSTADS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Tekniska förvaltningen
Gatuavdelningen
Conny Hansson, 0526-191 56

2019-10-18

1 (2)
Dnr: TN/2019-0480

Tekniska nämnden

Motion från Centerpartiet angående utökat förbud gällande
rökning på allmän plats
Tekniska förvaltningens förslag till yttrande

att anse motionen besvarad avseende delen om att snarast skapa förutsättningar
så att lekplatsen på Plagen kan efterleva rökförbudet så att barnen ges rätt till
rökfri lekplats även kvällstid, då åtgärder redan vidtagits.
att anse motionen besvarad avseende delen om att skyndsamt i det pågående
centrumutvecklingsarbetet tar fram en ny placering av en lekplats i centrum, då
planering för placering av lekplats pågår.

Beslutsmotivering

Åtgärder har vidtagits på och kring lekplatsen på Plagen som kommunen enligt lag
är ålagd att göra. Växtligheten har glesats ut för att öka insynen på platsen. Skylt
om rökförbud är uppsatt, det gäller på samtliga lekplatser. Soptunnor med
askbägare är flyttade från lekplatsen med minst 10 meter, gäller samtliga
lekplatser. Rutin är skapad för hur vi ska gå tillväga om någon bryter mot
förbudet. Kommunen tillkallar i dessa lägen upphandlad ordningsvakt som får i
uppdrag att uppmana personen i fråga om gällande regelverk. Om uppmaning
inte hörsammas tillkallas polis.
Nedskräpningen på lekplatserna har generellt minskat sedan införandet av
rökförbudet.
Tekniska nämnden har som mål att under 2020 uppföra en lekplats i kommunen.

Sammanfattning av ärendet

Centerpartiet genom Elisabeth Johansson och Tore Lomgård har inkommit med en
motion där de förslår kommunfullmäktige att snarast skapa förutsättningar så att
lekplatsen på Plagen kan efterleva rökförbudet så att barnen ges rätt till rökfri
lekplats även kvällstid
att skyndsamt i det pågående centrumutvecklingsarbetet tar fram en ny placering
av en lekplats i centrum.
Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att remittera motionen till Tekniska
nämnden.

Perspektiv

Postadress: 452 80 Strömstad
Besöksadress: Prästängsvägen 30

E-post: tn@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Telefon: 0526-191 85
Fax: 0526-194 31

Bankgiro: 5492-8379
Org nr: 212000-1405

STRÖMSTADS KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Tekniska förvaltningen
Gatuavdelningen

2019-10-18

2 (2)
Dnr: TN/2019-0480

Barnperspektiv, Folkhälsoperspektiv
Kommunen har minimerat risken för barn att bli utsatta för rökning på Plagen
genom de åtgärder som vidtagits. FN:s barnkonvention tas i beaktande i
planeringen av den lekplats som tekniska nämnden har som mål att uppföra
under år 2020.

Ekonomiskt perspektiv
Tekniska nämnden har i budgetskrivelsen för 2020 avsatt 1 300 000 kr till
uppförande av lekplats.

Juridiskt perspektiv
6 kap. 9 § LTLP Den som är ansvarig enligt 8 § ska genom skyltning tydligt
informera om rökförbudet och vid behov ingripa med information och tillsägelser.
Om någon trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten, får denne avvisas.
6 kap. 8 § LTLP Den som i egenskap av ägare eller på annan grund disponerar över
en lokal, ett annat utrymme eller ett område utomhus som omfattas av någon av
bestämmelserna i 2 § 1–9 eller 3 § ansvarar för att bestämmelserna följs.
6 kap. 2 § 9 LTLP Rökning är förbjuden på lekplatser som allmänheten har tillträde
till, och

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Motion om ny placering av lekplats i centrum från Centerpartiet,
2019-10-18 , Conny Hansson, gatuchef
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-08-14 § 191
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-18 § 176
Motion om ny placering av lekplats i centrum från Centerpartiet, 2019-05-10

Conny Hansson

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

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Diariet

Roland Kindslätt

PROTOKOLLSUTDRAG

1 (1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-08-14

KS/2019-0378

KSau § 191

Motion om ny placering av lekplats i centrum
från Centerpartiet

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

att remittera motionen till Tekniska nämnden för yttrande senast 2019-11-29.

Sammanfattning av ärendet

Centerpartiet genom Elisabeth Johansson och Tore Lomgård har inkommit med en
motion där de förslår kommunfullmäktige
att snarast skapa förutsättningar så att lekplatsen på Plagen kan efterleva
rökförbudet så att barnen ges rätt till rökfri lekplats även kvällstid
att skyndsamt i det pågående centrumutvecklingsarbetet tar fram en ny placering
av en lekplats i centrum.
Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-18 § 176
Motionen

Beslutet skickas till

Tekniska nämnden; tn.diarie@stromstad.se
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10

PROTOKOLLSUTDRAG

1 (1)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-06-18

KS/2019-0332, KS/2019-0336, KS/2019-0377,
KS/2019-0378, KS/2019-0388, KS/2019-0421,
KS/2019-0423, KS/2019-0432, KS/2019-0436

KF § 176

Inkomna motioner

Kommunfullmäktiges beslut

att remittera samtliga motionerna till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Inkomna motioner

1. Motion om folkhälsobudget från Liberalerna, KS/2019-0332
2. Motion om strategi för Agenda 2030 och FN´s 17 hållbarhetsmål från
Centerpartiet, KS/2019-0336
3. Motion om att ålderspensionärer i Strömstads kommun ska ges möjlighet att
äta lunch i skolan från Kristdemokraterna, KS/2019-0377
4. Motion om ny placering av lekplats i centrum från Centerpartiet, KS/2019-0378
5. Motion om Strömstad Sveriges renaste kommun från Liberalerna, KS/20190388
6. Motion om miljödifferentierade hamnavgifter och taxor från Feministiskt
initiativ, KS/2019-0421
7. Motion om att avskaffa nötkött i Strömstads skolor från Feministiskt Initiativ,
KS/2019-0423
8. Motion om utökade öppettider på återvinningscentralen från Liberalerna,
KS/2019-0432
9. Motion om hjälp till att hålla rent i Strömstad från Centerpartiet, KS/2019-0436

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

att remittera samtliga motionerna till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-01-29

19
Ärende

1 (3)

KS/2019-0388

KS § 12

Svar på - Motion om Strömstad Sveriges
renaste kommun från Liberalerna

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen då kommunen redan har en väl fungerande renhållning.

Beslutsmotivering

Tekniska förvaltningen har ansvar för renhållning av allmänna platser som är
redovisade i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) och för vilka
kommunen är huvudman. Ansvaret innefattar gaturenhållning, snöröjning och
liknande åtgärder för att hålla platserna i ett sådant skick att uppkomsten av
olägenheter för människors hälsa hindras och de krav tillgodoses som med hänsyn
till förhållandena på platsen och övriga omständigheter kan ställas i fråga om
trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet, lag (1998:814) med särskilda
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.
Förvaltningens egen personal sköter renhållningen av gator och torg, gång-och
cykelbanor och till viss del grönområden. Övriga grönområden och parker sköts
via upphandlad entreprenör. Entreprenörens uppdrag är reglerat i avtal och
omfattar rengöring av markytor och möbler som tex. urnor, parkbänkar och
lekplatsutrustning. Rengöringen är schemalagd och innefattar större insatser som
vår- och höstrengöring. Avtalstiden gäller april – november.
Under höst-, vinter- och vårsäsong arbetar en personal med att tömma
kommunens ca 300 papperskorgar och städa de allmänna ytorna från synligt
skräp, måndag till fredag, kl.07:00-16:00. Arbetet sköts av jouren på söndagar.
Gatorna sopas, under samma period, en gång i veckan.
Under sommarsäsongen, från midsommarveckan till andra veckan i
augusti, arbetar 6 personal med motsvarande uppdrag, måndag till söndag,
kl.05:00-20:00. Gatorna sopas varje dag under sommarperioden.
Tekniska förvaltningens personal ansvarar också för att se över vägmärken på de
kommunala vägarna.
Egen personal och entreprenör är överens om att nedskräpningen minskat den
senaste tiden och tekniska förvaltningen får från olika håll beröm för
renhållningen och för sina blomsteruppsättningar.
Strömstads kommun har genom kommunens föreskrifter Åläggande om
gångbanerenhållning (antagen av Kommunfullmäktige 1995-12-14, reviderad av
Kommunfullmäktige 2012-02-16 § 16) ålagt fastighetsägaren att hålla
angränsande gångbaneutrymme rent för skräp, växtlighet, snö och is, inom
detaljplanelagt område där kommunen är huvudman, 3§, lag (1998:814) med
särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Tillsynsansvaret ligger
hos miljö- och byggförvaltningen.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-01-29

Sammanfattning av ärendet

Liberalerna Strömstad har inkommit med en motion där de föreslår att
Strömstads kommun formar en strategi som kan omsättas i praktisk handling för
konceptet Strömstad Sveriges renaste kommun.
Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutade att remittera motionen till Tekniska
nämnden för yttrande.

Beslutsunderlag

Tekniska nämndens beslut 2019-11-11 § 86
Tjänsteskrivelse 2019-10-18 av gatuchef Conny Hansson
Tjänsteskrivelse 2019-10-29 av gatuchef Conny Hansson
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-18 § 176
Motion om Strömstad Sveriges renaste kommun från Liberalerna, 2019-05-06
Bilaga till motion Strömstad, Sveriges renaste kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-12-11 § 285

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen då kommunen redan har en väl fungerande renhållning.

Förslag till beslut under sammanträdet

Lars Tysklind (L) yrkar, med instämmande från Ola Persson (M), Åsa Torstensson
(C) och Bengt Bivrin (MP), bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Lars Tysklinds
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. Ja-röst för
bifall till arbetsutskottets förslag. Nej-röst för Lars Tysklinds förslag. Med 6 jaröster för att bifalla arbetsutskottets förslag mot 5 nej-röster för att avslå
arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen att bifalla arbetsutskottets
förslag.

Omröstningsresultat

Med 6 ja-röster för att bifalla arbetsutskottets förslag mot 5 nej-röster för Lars
Tysklinds förslag beslutar kommunstyrelsen att bifalla arbetsutskottets förslag.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-01-29

Nr Ledamot

Parti Nr Ersättare

Parti Ja Nej

1 Kent Hansson

S

1

X

2 Mats Granberg

S

2

X

3 Leif Andersson

S

3

X

4 Rose-Marie Fagerberg

KD

4 Anders Ekström

5 Marielle Alvdal

FI

5

X

6 Mattias Gustafsson

SD

6

X

7 Lars Tysklind

L

7

X

8 Mikael Cederbratt
Marie Edvinsson
9 Kristiansen

M

8

X

M

9 Ola Persson

KD

X

M

X

10 Åsa Torstensson

C

10

X

11 Bengt Bivrin

MP

11

X

Summa

6

5

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1 (2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-12-11

KS/2019-0388

KSau § 285

Svar på - Motion om Strömstad Sveriges
renaste kommun från Liberalerna

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen då kommunen redan har en väl fungerande renhållning.

Beslutsmotivering

Tekniska förvaltningen har ansvar för renhållning av allmänna platser som är
redovisade i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) och för vilka
kommunen är huvudman. Ansvaret innefattar gaturenhållning, snöröjning och
liknande åtgärder för att hålla platserna i ett sådant skick att uppkomsten av
olägenheter för människors hälsa hindras och de krav tillgodoses som med hänsyn
till förhållandena på platsen och övriga omständigheter kan ställas i fråga om
trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet, lag (1998:814) med särskilda
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.
Förvaltningens egen personal sköter renhållningen av gator och torg, gång-och
cykelbanor och till viss del grönområden. Övriga grönområden och parker sköts
via upphandlad entreprenör. Entreprenörens uppdrag är reglerat i avtal och
omfattar rengöring av markytor och möbler som tex. urnor, parkbänkar och
lekplatsutrustning. Rengöringen är schemalagd och innefattar större insatser som
vår- och höstrengöring. Avtalstiden gäller april – november.
Under höst-, vinter- och vårsäsong arbetar en personal med att tömma
kommunens ca 300 papperskorgar och städa de allmänna ytorna från synligt
skräp, måndag till fredag, kl.07:00-16:00. Arbetet sköts av jouren på söndagar.
Gatorna sopas, under samma period, en gång i veckan.
Under sommarsäsongen, från midsommarveckan till andra veckan i
augusti, arbetar 6 personal med motsvarande uppdrag, måndag till söndag,
kl.05:00-20:00. Gatorna sopas varje dag under sommarperioden.
Tekniska förvaltningens personal ansvarar också för att se över vägmärken på de
kommunala vägarna.
Egen personal och entreprenör är överens om att nedskräpningen minskat den
senaste tiden och tekniska förvaltningen får från olika håll beröm för
renhållningen och för sina blomsteruppsättningar.
Strömstads kommun har genom kommunens föreskrifter Åläggande om
gångbanerenhållning (antagen av Kommunfullmäktige 1995-12-14, reviderad av
Kommunfullmäktige 2012-02-16 § 16) ålagt fastighetsägaren att hålla
angränsande gångbaneutrymme rent för skräp, växtlighet, snö och is, inom
detaljplanelagt område där kommunen är huvudman, 3§, lag (1998:814) med
särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Tillsynsansvaret ligger
hos miljö- och byggförvaltningen.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-12-11

Sammanfattning av ärendet

Liberalerna Strömstad har inkommit med en motion där de föreslår att
Strömstads kommun formar en strategi som kan omsättas i praktisk handling för
konceptet Strömstad Sveriges renaste kommun.
Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutade att remittera motionen till Tekniska
nämnden för yttrande.

Beslutsunderlag

Tekniska nämndens beslut 2019-11-11 § 86
Tjänsteskrivelse 2019-10-18 av gatuchef Conny Hansson
Tjänsteskrivelse 2019-10-29 av gatuchef Conny Hansson
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-18 § 176
Motion om Strömstad Sveriges renaste kommun från Liberalerna, 2019-05-06
Bilaga till motion Strömstad, Sveriges renaste kommun

Tekniska nämndens förslag till beslut

att avslå motionen om att Strömstads kommun formar en strategi som kan
omsättas i praktisk handling för konceptet Strömstad Sveriges renaste kommun.

Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Tysklind (L) yrkar bifall till motionen.

Leif Andersson (S) yrkar avslag då kommunen redan har en väl fungerande
renhållning.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Lars Tysklinds förslag eller
Leif Anderssons förslag och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Leif
Anderssons förslag.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2019-11-11

TN/2019-0479

TN § 86

Motion från Liberalerna - Sveriges renaste
kommun

Tekniska nämndens beslut

att avslå motionen om att Strömstads kommun formar en strategi som kan
omsättas i praktisk handling för konceptet Strömstad Sveriges renaste kommun.

Beslutsmotivering

Tekniska förvaltningen har ansvar för renhållning av allmänna platser som är
redovisade i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) och för vilka
kommunen är huvudman. Ansvaret innefattar gaturenhållning, snöröjning och
liknande åtgärder för att hålla platserna i ett sådant skick att uppkomsten av
olägenheter för människors hälsa hindras och de krav tillgodoses som med hänsyn
till förhållandena på platsen och övriga omständigheter kan ställas i fråga om
trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet, lag (1998:814) med särskilda
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.
Förvaltningens egen personal sköter renhållningen av gator och torg, gång-och
cykelbanor och till viss del grönområden. Övriga grönområden och parker sköts
via upphandlad entreprenör. Entreprenörens uppdrag är reglerat i avtal och
omfattar rengöring av markytor och möbler som tex. urnor, parkbänkar och
lekplatsutrustning. Rengöringen är schemalagd och innefattar större insatser som
vår- och höstrengöring. Avtalstiden gäller april – november.
Under höst-, vinter- och vårsäsong arbetar en personal med att tömma
kommunens ca 300 papperskorgar och städa de allmänna ytorna från synligt
skräp, måndag till fredag, kl.07:00-16:00. Arbetet sköts av jouren på söndagar.
Gatorna sopas, under samma period, en gång i veckan.
Under sommarsäsongen, från midsommarveckan till andra veckan i augusti,
arbetar 6 personal med motsvarande uppdrag, måndag till söndag, kl.05:00-20:00.
Gatorna sopas varje dag under sommarperioden.
Tekniska förvaltningens personal ansvarar också för att se över vägmärken på de
kommunala vägarna.
Egen personal och entreprenör är överens om att nedskräpningen minskat den
senaste tiden och tekniska förvaltningen får från olika håll beröm för
renhållningen och för sina blomsteruppsättningar.
Strömstads kommun har genom kommunens föreskrifter Åläggande om
gångbanerenhållning (antagen av Kommunfullmäktige 1995-12-14, reviderad av
Kommunfullmäktige 2012-02-16 § 16) ålagt fastighetsägaren att hålla
angränsande gångbaneutrymme rent för skräp, växtlighet, snö och is, inom
detaljplanelagt område där kommunen är huvudman, 3§, lag (1998:814) med
särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Tillsynsansvaret ligger
hos miljö- och byggförvaltningen.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: tn@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-191 85

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2019-11-11

Sammanfattning av ärendet

Liberalerna Strömstad har inkommit med en motion där de föreslår att
Strömstads kommun formar en strategi som kan omsättas i praktisk handling för
konceptet Strömstad Sveriges renaste kommun.
Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutade att remittera motionen till Tekniska
nämnden för yttrande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Motion om Strömstad Sveriges renaste kommun från
Liberalerna, 2019-10-18, Conny Hansson, gatuchef
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-18 § 176
Motion om Strömstad Sveriges renaste kommun från Liberalerna, 2019-05-06
Bilaga till motion Strömstad, Sveriges renaste kommun

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut

att avslå motionen om att Strömstads kommun formar en strategi som kan
omsättas i praktisk handling för konceptet Strömstad Sveriges renaste kommun.

Förslag till beslut under sammanträdet

Claes Nabrink (L) med instämmande av Andreas Nikkinen (MP) yrkar bifall till
motionen.
Bengt-Göran Bergstrand (M) yrkar bifall till Tekniska nämndens arbetsutskotts
förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Claes Nabrinks
yrkande och finner att tekniska nämnden beslutar i enlighet med tekniska
nämndens arbetsutskotts förslag.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: tn@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-191 85

STRÖMSTADS KOMMUN
STRÖMSTADS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Tekniska förvaltningen
Gatuavdelningen
Conny Hansson, 0526-191 56

2019-10-18

1 (2)
Dnr: TN/2019-0479

Tekniska nämnden

Motion från Liberalerna-Sveriges renaste kommun
Tekniska förvaltningens förslag till yttrande

att avslå motionen om att Strömstads kommun formar en strategi som kan
omsättas i praktisk handling för konceptet Strömstad Sveriges renaste kommun

Beslutsmotivering

Utifrån de resurser förvaltningen har i dag kan uppdraget inte utföras.
Kommunens åtagande är att förebygga och hantera det avfall som kommunen
ansvarar för, och för övrigt avfall i kommunen i den utsträckning kommunen kan
påverka detta. Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om
förebyggande och hantering av avfall (NFS 2017:2)

Sammanfattning av ärendet

Liberalerna Strömstad har inkommit med en motion där de föreslår att
Strömstads kommun formar en strategi som kan omsättas i praktisk handling för
konceptet Strömstad Sveriges renaste kommun.
Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutade att remittera motionen till Tekniska
nämnden för yttrande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Motion om Strömstad Sveriges renaste kommun från
Liberalerna, 2019-10-18, Conny Hansson, gatuchef
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-18 § 176
Motion om Strömstad Sveriges renaste kommun från Liberalerna, 2019-05-06
Bilaga till motion Strömstad, Sveriges renaste kommun

Conny Hansson

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

Postadress: 452 80 Strömstad
Besöksadress: Prästängsvägen 30

E-post: tn@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Roland Kindslätt

Telefon: 0526-191 85
Fax: 0526-194 31

Bankgiro: 5492-8379
Org nr: 212000-1405

STRÖMSTADS KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Tekniska förvaltningen
Gatuavdelningen

2019-10-18

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens diarie
Diariet

2 (2)
Dnr: TN/2019-0479

STRÖMSTADS KOMMUN
STRÖMSTADS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Tekniska förvaltningens förslag till yttrande
Gatuavdelningen
Conny Hansson, 0526-191 56

2019-10-29

1 (2)
Dnr: TN/2019-0479

Tekniska nämnden

Motion från Liberalerna-Sveriges renaste kommun
Beslutsmotivering, komplettering

Tekniska förvaltningen har ansvar för renhållning av allmänna platser som är
redovisade i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) och för vilka
kommunen är huvudman. Ansvaret innefattar gaturenhållning, snöröjning och
liknande åtgärder för att hålla platserna i ett sådant skick att uppkomsten av
olägenheter för människors hälsa hindras och de krav tillgodoses som med hänsyn
till förhållandena på platsen och övriga omständigheter kan ställas i fråga om
trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet, lag (1998:814) med särskilda
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.
Förvaltningens egen personal sköter renhållningen av gator och torg, gång-och
cykelbanor och till viss del grönområden. Övriga grönområden och parker sköts
via upphandlad entreprenör. Entreprenörens uppdrag är reglerat i avtal och
omfattar rengöring av markytor och möbler som tex. urnor, parkbänkar och
lekplatsutrustning. Rengöringen är schemalagd och innefattar större insatser som
vår- och höstrengöring. Avtalstiden gäller april – november.
Under höst-, vinter- och vårsäsong arbetar en personal med att tömma
kommunens ca 300 papperskorgar och städa de allmänna ytorna från synligt
skräp, måndag till fredag, kl.07:00-16:00. Arbetet sköts av jouren på söndagar.
Gatorna sopas, under samma period, en gång i veckan.
Under sommarsäsongen, från midsommarveckan till andra veckan i augusti,
arbetar 6 personal med motsvarande uppdrag, måndag till söndag, kl.05:00-20:00.
Gatorna sopas varje dag under sommarperioden.
Tekniska förvaltningens personal ansvarar också för att se över vägmärken på de
kommunala vägarna.
Egen personal och entreprenör är överens om att nedskräpningen minskat den
senaste tiden och tekniska förvaltningen får från olika håll beröm för
renhållningen och för sina blomsteruppsättningar.
Strömstads kommun har genom kommunens föreskrifter Åläggande om
gångbanerenhållning (antagen av Kommunfullmäktige 1995-12-14, reviderad av
Kommunfullmäktige 2012-02-16 § 16) ålagt fastighetsägaren att hålla
angränsande gångbaneutrymme rent för skräp, växtlighet, snö och is, inom
detaljplanelagt område där kommunen är huvudman, 3§, lag (1998:814) med
särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Tillsynsansvaret ligger
hos miljö- och byggförvaltningen.

Postadress: 452 80 Strömstad
Besöksadress: Prästängsvägen 30

E-post: tn@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Telefon: 0526-191 85
Fax: 0526-194 31

Bankgiro: 5492-8379
Org nr: 212000-1405

STRÖMSTADS KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Tekniska förvaltningens förslag till yttrande
Gatuavdelningen

2019-10-29

Conny Hansson

Roland Kindslätt

gatuchef
0526-191 56
conny.hansson@stromstad.se
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Dnr: TN/2019-0479

PROTOKOLLSUTDRAG

1 (1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-08-14

KS/2019-0388

KSau § 192

Motion om Strömstad Sveriges renaste
kommun från Liberalerna

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

att remittera motionen till Tekniska nämnden för yttrande senast 2019-11-29.

Sammanfattning av ärendet

Liberalerna Strömstad har inkommit med en motion där de föreslår
att Strömstads kommun formar en strategi som kan omsättas i praktisk handling
för konceptet Strömstad Sveriges renaste kommun.
Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-18 § 176
Motionen

Beslutet skickas till

Tekniska nämnden; tn.diarie@stromstad.se
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10

PROTOKOLLSUTDRAG
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-06-18

KS/2019-0332, KS/2019-0336, KS/2019-0377,
KS/2019-0378, KS/2019-0388, KS/2019-0421,
KS/2019-0423, KS/2019-0432, KS/2019-0436

KF § 176

Inkomna motioner

Kommunfullmäktiges beslut

att remittera samtliga motionerna till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Inkomna motioner

1. Motion om folkhälsobudget från Liberalerna, KS/2019-0332
2. Motion om strategi för Agenda 2030 och FN´s 17 hållbarhetsmål från
Centerpartiet, KS/2019-0336
3. Motion om att ålderspensionärer i Strömstads kommun ska ges möjlighet att
äta lunch i skolan från Kristdemokraterna, KS/2019-0377
4. Motion om ny placering av lekplats i centrum från Centerpartiet, KS/2019-0378
5. Motion om Strömstad Sveriges renaste kommun från Liberalerna, KS/20190388
6. Motion om miljödifferentierade hamnavgifter och taxor från Feministiskt
initiativ, KS/2019-0421
7. Motion om att avskaffa nötkött i Strömstads skolor från Feministiskt Initiativ,
KS/2019-0423
8. Motion om utökade öppettider på återvinningscentralen från Liberalerna,
KS/2019-0432
9. Motion om hjälp till att hålla rent i Strömstad från Centerpartiet, KS/2019-0436

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

att remittera samtliga motionerna till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10

Liberalerna Strömstad

Till kommunfullmäktige i Strömstad

Motion
Strömstad Sveriges renaste kommun
Strömstads kommun med vår historiska stad lockar besökare från när
och fjärran, där naturupplevelser väntar vid sidan om shopping och
restaurangbesök. Ett vänligt mottagande från en trevlig miljö blir då
ett avgörande intryck att ta med sig hem.
Vi i Liberaler är stolta över vår kommun men ser också att vi kan bli
bättre att välkomna våra gäster.
Det gäller att skapa ett brett engagemang kring ett gemensamt mål
Strömstad Sveriges renaste kommun
Ogräs, fimpar, tuggummi, plast och annat skräp skall alltid rensas bort.
Det skall vara lätt att flanera utan hinder och finna gaturummet enhetligt
möblerat med en tydlig information.
Liberalerna föreslår:
Att Strömstads kommun formar en strategi som kan omsättas i
praktisk handling för konceptet Strömstad Sveriges renaste
kommun
(Se bilaga: Strömstad Sveriges renaste kommun)

Strömstad den 10 maj 2019
Lars Tysklind

Kerstin Karlsson

Hans-Robert Hansson

Mette H Johansson

Helena L´Estrade

Jennie Persson

Liberalerna Strömstad

Bilaga till motion
STRÖMSTAD, SVERIGES RENASTE KOMMUN
MÅL

Kommunens alla ytor ska alltid vara rena från skräp, fimpar, tuggummi och ogräs.
Trasiga och smutsiga papperskorgar, bänkar, återvinnings stationer, lekplatser etc.
ska ständigt ses över och omgående lagas samt inför varje säsong upprustas.
Reklamskyltar på trottoarer och torg samt övriga platser ska styras av ett tydligt
Regelverk.
Trafikskyltar och målad trafikinformation ska ses över inför varje säsong.
Parker och planteringar samt konst skall vara en viktig del i konceptet.
Fastighetsägare ska informeras varje år och erbjudas hjälp för att hålla trottoarer
och angränsande ytor rena.

KONCEPT Ägs av Strömstads Kommuns Tekniska förvaltning som ska samarbeta med
Innevånare, Fastighetsägare, Företagare, Köpmannaföreningen, Företagarföreningen, Skolor, Idrottsföreningar och entreprenörer.
OMRÅDEN Strömstad centrum och ytterområden i hela kommunen samt Kosteröarna.
Indelas i ett antal lämpliga ansvarsområden för hög och lågsäsong.
SÄSONG

Låg är oktober – februari. Underhåll av konceptet.
Hög är mars – september. Ökade insatser för att klara målen.

PERSONAL Ansvarig personal ska vara anställd av Strömstad Kommun.
Styrgruppen ansvarar för utbildning och uppföljning.
Alla på arbetsmarknaden möjliga bidrag och resursåtgärder ska utnyttjas.
Det skall vara en stolthet att arbeta med detta tillsammans med stadens innevånare.
LEDNING Styrgrupp inrättas om fem till sju personer.
Representant från Tekniska förvaltningen ska naturligtvis ingå i styrgruppen.

Fastighetsägare, Köpmannaförening, Företagarna, Arbetsförmedlingen
kan vara exempel på representanter i styrgruppen.
START

Utarbeta formerna för konceptet Strömstad Sveriges Renaste Kommun
för att starta fullt ut senast 2020.

20
Ärende

Kallelse/föredragningslista
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-02-13

1 (1)

KS/2019-0714

KF § 35

Anmälningsärende - Inspektion enligt 19 kap
17 § föräldrabalken och 20 §
förmynderskapsförordningen 2019

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
att notera anmälningsärendena till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Anmälningsärenden:

1. Länsstyrelsens inspektionsprotokoll - Inspektion enligt 19 kap 17 §
föräldrabalken och 20 § förmynderskapsförordningen 2019, KS/2019-0714
2. Tekniska nämndens beslut om Medborgarförslag om toalett på Kärleksudden,
KS/2018-0407
3. Tekniska nämndens beslut om Medborgarförslag om lekplatser, KS/2019-0318
4. Tekniska nämndens beslut om Medborgarförslag - trapp vid Södra hamnens
sydöstra hörn, KS/2019-0334
5. Kommunstyrelsens beslut - Svar på medborgarförslag om att kommunen köper
eller använder befintliga bostäder för att hyra ut till lärare som kan tänka sig att
jobba i Strömstad, KS/2019-0662

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78

PROTOKOLL
2019-11-04

Diarienummer
203-43756-2019

Inspektion enligt 19 kap 17 § föräldrabalken och 20 §
förmynderskapsförordningen
Länsstyrelsen: Lars Schill, Nadja Arvidsson, Therese Bragd Gustavsson och Fanny
Axellie
Samverkande överförmyndare i Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Sotenäs,
Strömstad, Tanum och Uddevalla kommuner: Pernilla Andemore (chef), Elaleh
Alasti, Carola Bäckrud, Anita Akselsen, Benita Falk, Åsa Johansson, Pernilla
Törnell, Sara Chalmers och Gunhild Rydbom.
Överförmyndare: Liselott Bengtsson, Kurt Hansson och Ola Ingevaldsson.
Plats:
Tid:

Kansliets kontor i Uddevalla kommun
den 4 och 5 november 2019

Inför inspektionen har årsredogörelsen fyllts i.
Inspektionen inleddes med ett möte där överförmyndarverksamheten redogjorde
för vad som hänt sedan Länsstyrelsens förra inspektion. Årsredogörelsen gicks
därefter igenom. Länsstyrelsens representanter berättade om hur tillsynen fungerar
i de olika kommunerna i Västra Götalands län och om de förändringar rörande
samgående som planeras. Därefter granskades det av överförmyndaren, enligt 9 §
förmynderskapsförordningen (1995:379) förda registret. Ett antal stickprovsvis
utvalda akter granskades sedan på plats. Ett avslutande samtal hölls med en
översiktlig genomgång av de iakttagelser som gjorts i de granskade akterna.
1. Myndighetens organisation
Organisationen består av 8,4 årsarbetskrafter.
Överförmyndaren uppger att de har varit underbemannade.
Under året har nya överförmyndare i kommunerna valts.
2. Överförmyndarens utbildning och fortbildning
Tjänstemännen har sedan förra inspektionstillfället deltagit i överförmyndarnyheter
med Jan Wallgren och FSÖ:s studiedagar. Tjänstemännen planerar att delta i SKL:s
grundkurs samt utbildning i granskning, tillsyn och överförmyndarnyheter av Jan
Wallgren.
Överförmyndarna har deltagit i överförmyndarnyheter med Jan Wallgren och
FSÖ:s studiedagar. Överförmyndarna och ersättarna föreslås att delta i en
grundutbildning. Alla får inbjudan till Jan Wallgrens överförmyndarnyheter, FSÖ:s
studiedagar samt utbildningar som erbjuds av SKL.

Postadress:
Länsstyrelsen Västra
Götalands län
403 40 Göteborg

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)
010-224 40 22 (fax)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Sida
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PROTOKOLL
2019-11-04

Diarienummer
203-43756-2019

I övrigt anordnar överförmyndarna träffar fyra gånger om året för
kompetensutbyte.
3. Rutiner på överförmyndarexpeditionen
Telefontiderna är måndag, onsdag och fredag klockan 10.00–11.00 och tisdagar
och torsdagar klockan 14.00–15.30. Besök bokas i förväg. E-post besvaras under
kontorstid. Uppgifter om e-post samt telefon- och besökstider finns på kommunens
digitala anslagstavla som även finns på webben.
Överförmyndarna i samtliga åtta kommuner har kontaktuppgifter på respektive
kommuns hemsida som hänvisar till kontoret för Samverkande överförmyndare i
Uddevalla kommun.
På Uddevalla kommuns hemsida finns information om överförmyndarverksamheten och blanketter.
Överförmyndaren ska före den 1 januari varje år underrätta länsstyrelsen om sin
mottagningstid i enlighet med 8 § förmynderskapsförordningen. Länsstyrelsen har
underrättats om överförmyndarens mottagningstider i enlighet med bestämmelsen.
4. Verksamhetens omfattning
Den 31 december 2018 fanns det inom de samverkande kommunerna totalt 947
godmanskap, 130 förvaltarskap, 509 förmynderskap varav 152
redovisningsskyldiga samt 33 godmanskap för ensamkommande barn.
Antalet ställföreträdare har minskat i kommunerna på grund av fortsatt minskning
av ensamkommande barn.
Statistiken för verksamhetsåret 2018 har lämnats till in Länsstyrelsen den 26
februari 2019. Överförmyndaren har därmed fullgjort sin skyldighet att lämna
statistik till Länsstyrelsen i enlighet med 26 § förmyndarskapsförordningen.
5. Granskning
Cirka 886 årsräkningar av 1148 kom in i tid. Den 1 november 2019 var 166
årsräkningar inte påbörjade. Information om försenad handläggning finns på
hemsidan samt i e-post utskick.
Överförmyndaren har redogjort för sina granskningsrutiner och Länsstyrelsen har
tagit del av checklistor för djupgranskning och rimlighetsgranskning. För
bevakning av sent inkomna årsräkningar är rutinerna följande. Sökningar i
ärendehanteringssystemet Wärna görs manuellt. En notering om bevakning av
årsredovisningar läggs in i Wärna och i en kalender. Under 2019 påbörjades
utskick av påminnelser om årsredovisningen i maj. Förelägganden skickades under
sommaren.
Under 2018 har cirka 20 vitesförelägganden utfärdats med anledning av för sent
inkommen årsräkning.
6. Ställföreträdare
Nya ställföreträdare erbjuds en introduktionsutbildning av tjänstemännen. Utöver
det lämnas information om webbutbildningar och godmansföreningens utbildning.
Fortbildning erbjuds i form av informationstillfällen om årsräkningar.
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Ställföreträdare kontrolleras årligen i Polisens belastningsregister, hos
Kronofogden och Socialtjänsten samt vid nya uppdrag eller vid byte av
ställföreträdare.
Under verksamhetsåret 2018 har inga entledigande av ställföreträdare skett.
Den som har flest uppdrag som ställföreträdare innehar 18 uppdrag i samverkan
med kommunerna. Beslut finns om att det ska vara max 10 uppdrag per
ställföreträdare.
Det framkom att det är svårt att rekrytera ställföreträdare till svåra uppdrag. Inga
professionella anlitas.
7. Övrigt
Vid inspektionen har särskilt diskuterats frågan om årliga omprövningar av
förvaltarskapen och frågan om huruvida arvodering överensstämmer med
uppdragets omfattning enligt tingsrättens förordnande. Vid de årliga
omprövningarna av förvaltarskapen används en checklista.
Ansökningar om upphörande av förvaltarskap/omvandlande till godmanskap
upplevs som ganska framgångsrikt.
I fråga om arvodering som motsvarar uppdragets omfattning framkom det att
uppdragets omfattning kontrolleras med hjälp av checklista vid granskningen av
årsredovisningarna. Det har förekommit att överförmyndaren beslutat om
arvodering som inte motsvarar förordandets omfattning. Om huvudmannen har
stått för arvodet har den kommun där huvudmannen är folkbokförd ersatt
huvudmannen.
Vidare diskuterades även utbyte av information om ställföreträdare mellan
överförmyndare i olika kommuner.
Länsstyrelsen avråder från subjektiva bedömningar över en ställföreträdares
lämplighet om det efterfrågas, däremot kan det finnas skäl att lämna ut uppgifter
om antal uppdrag.
Vid förra inspektionstillfället riktade Länsstyrelsen kritik mot överförmyndaren på
grund av avsaknaden av förordnanden i två ärenden. Sedan förra
inspektionstillfället har överförmyndaren som rutin att kontrollera att förordnandet
finns med i akten vid granskningen av årsräkningar.
Granskade akter
Vid inspektionen har nedanstående stickprovsvis utvalda akter granskats. Akterna
har avsett godmanskap, förvaltarskap, förmynderskap och godmanskap för
ensamkommande barn. Vid granskningen har följande noterats.
Uddevalla kommun
Akt nummer 2428, 3725,3083, 3822, 3207, 2764, 2257, 3365 2224, 170 och 3629
har granskats utan anmärkning.
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Munkedal kommun
Akt nummer 156
Ställföreträdaren har fått anmärkning på årsräkningen två år i rad (2016 och 2017),
bland annat att huvudmannens konto inte har överförmyndarspärr, samt differenser
i årsräkningen. Samma problem verkar kvarstå, men det tredje året skickas ingen
anmärkning, överförmyndaren meddelar att en djupgranskning kommer att
genomföras nästa år.
Akt nummer 426, 191, 132, 16, 659, 341, 447 och 254 har granskats utan
anmärkning.
Färgelanda kommun
Akt nummer 9014
Årsräkning 2016 – det saknas bedömning, är ej underskriven. Överförmyndaren
bör säkerställa att redovisningen granskas och dokumentera detta med sin
namnteckning.
Akt nummer 9235, 9418, 9393, 1282, 9347, 9071 och 9412 har granskats utan
anmärkning
Tanum kommun
Akt nummer 5022 Godmanskap: förordnandet saknas. Överförmyndaren ska
skyndsamt eftersöka den legala grunden till varför ärende överhuvudtaget finns att
handlägga.
Akt nummer 5003, 5176, 5020, 5042, 5148, 5522 och 5069 har granskats utan
anmärkning.
Mellerud kommun
Akt nummer 369, 51, 8, 400, 350 och 136 har granskats utan anmärkning.
Sotenäs kommun
Akt nummer 6029
Godmanskap: årsräkningen för 2016 är inte undertecknad av handläggare.
Överförmyndaren bör säkerställa att redovisningen granskas och dokumentera detta
med sin namnteckning.
6116, 6281, 6046, 6002, 6057, 6054 och 6012 har granskats utan anmärkning.
Lysekils kommun
Akt nummer 7595, 7313, 7070, 7034, 7692, 7240, 7453 och 7128 har granskats
utan anmärkning.
Strömstads kommun
Akt nummer 619
Förordnad vårdnadshavare + förmyndare: årsräkningen för 2018 finns inte i akten.
Enligt handläggare är den diarieförd som inkommen i februari 2019.
Akt nummer 118
Förvaltarskap: årsräkningen för 2016 är inte undertecknad av handläggare.
Överförmyndaren bör säkerställa att redovisningen granskas och dokumentera detta
med sin namnteckning.
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Akt nummer 449
Godmanskap: sammanblandning, tjänsteanteckning i ärendet som tillhör ett annat
ärende. Huvudmannen har avlidit och sluträkningen är granskad i oktober 2019. Ej
avslutad.
Akt nummer 404, 154, 340, 700 och 666 har granskats utan anmärkning.
Länsstyrelsens bedömning
Granskningen av det allmänna diariet och registret över ställföreträdarskap
föranleder inga påpekanden. Akterna är generellt i god ordning. Däremot har det
framkommit bl. a att i ett ärende saknas förordnande detta trots att det numera finns
en rutin att kontrollera att förordnandet finns i akten. Den legala grunden samt
omfattningen för ett godmanskap eller förvaltarskap är utgångspunkten till att ett
ärende finns. Flera årsredovisningar saknar underskrift av handläggare. När
årsredovisningen inte är undertecknad är den inte att anses som granskad.
Överförmyndarenheten har efter inspektionstillfället åtgärdat de årsräkningarna
som saknat underskrift samt eftersökt och hittat förordnandet som saknades. Den
1 november 2019 var granskningen av 166 årsräkningar inte påbörjade och i 118
ärenden inväntades komplettering. Handläggningstiden bör inte överstiga sju
månader. Påminnelser om att skicka in årsredovisningar skickades ut först i maj.
Granskningen av årsräkningarna är det viktigaste tillsynsverktyget en
överförmyndare har gentemot ställföreträdarna. Handlingar som inte kommer in i
tid kan leda till rättsförluster för huvudmannen. Därför är det av vikt att det finns
goda och effektiva bevakningsrutiner samt en plan för att hur de kan förkorta
handläggningstiden.
Länsstyrelsen har bemötts på ett positivt sätt och fått god hjälp under inspektionen.
Överförmyndaren har underrättat Länsstyrelsen om sina mottagningstider i enlighet
med förmynderskapsförordningen och lämnat in statistiken i tid. Mot bakgrund av
detta samt med hänsyn till vad som framkommit vid granskning av akter samt
under samtalet med överförmyndaren riktar Länsstyrelsen kritik för brister i
handläggningen och för lång handländläggningstid. Länsstyrelsen förutsätter att
överförmyndaren vidtar relevanta åtgärder vidtasför att åtgärder de påtalade
bristerna. Med hänsyn till vad som i övrigt framkommit vid tillsynen anser
Länsstyrelsen att inspektionen kan avslutas.
Vid protokollet
Nadja Arvidsson
Justerat
Lars Schill

Kopia till
Överförmyndare i samverkan i Uddevalla kommun
Kommunstyrelsen i Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Sotenäs, Strömstad,
Tanum och Uddevalla kommuner
Justitieombudsmannen, via e-post: JOkansli1@jo.se
Pärmen
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Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2019-12-09

TN/2018-0501

TN § 95

Medborgarförslag - uppförande av
bekvämlighetsinrättning, toalett, på
Kärleksudden

Tekniska nämndens beslut

att avslå medborgarförslaget angående uppförandet av en
bekvämlighetsinrättning, toalett, på Kärleksudden då det inte finns utrymme i
budget och
att förslaget tas i beaktande i kommande budget för 2021.

Beslutsmotivering

Tekniska förvaltningen ställer sig positiv till förslaget och rekommenderar att man
tar förslaget i beaktande när man planerar åtgärder i området. En
bekvämlighetsinrättning är en kostsam investering som bör utredas i samband
med övrig planering av området.

Sammanfattning av ärendet

Tage Ödlund har inkommit med ett medborgarförslag om uppförande av en
bekvämlighetsinrättning, toalett, på Kärleksudden, daterat 2018-08-28.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Medborgarförslag angående uppförandet av en
bekvämlighetsinrättning, toalett, på Kärleksudden, 2019-10-21 , Conny Hansson,
Gatuchef
Medborgarförslag 2018-08-28, Tage Ödlund
Kommunfullmäktiges beslut 2018-09-20 § 78

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut

att avslå medborgarförslaget angående uppförandet av en
bekvämlighetsinrättning, toalett, på Kärleksudden då det inte finns utrymme i
budget och
att förslaget tas i beaktande i kommande budget för 2021.

Förslag till beslut under sammanträdet

Andreas Nikkinen (MP) yrkar bifall till medborgarförslaget och bifaller andra attsatsen i tekniska nämndens arbetsutskotts förslag att förslaget tas i beaktande i
kommande budget för 2021.

Beslutsgång

Ordföranden ställer först proposition på tekniska nämndens arbetsutskotts första
att-sats och Andreas Nikkinens yrkande och finner att tekniska nämnden beslutar i
enlighet med tekniska nämndens arbetsutskott första att-sats.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: tn@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-191 60
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Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2019-12-09

Ordföranden ställer därefter proposition på andra att-satsen och finner att
tekniska nämnden beslutar i enlighet med andra att-satsen.

Beslutet skickas till
Tage Ödlund,
Kommunfullmäktige, för kännedom
Akten

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: tn@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-191 60
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Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2019-12-09

TN/2019-0399

TN § 97

Medborgarförslag lekplats

Tekniska nämndens beslut
att bifalla medborgarförslaget att skapa ny/utveckla befintlig lekplats i linje med
medborgarförslaget som ryms inom beviljade investeringsmedel för 2020.

Beslutsmotivering
Förvaltningen har den senaste tiden fått in ett antal medborgarförslag och
synpunkter där medborgare uttrycker behov av en central lekplats med ett
uppdaterat utbud av lekutrustning. Förvaltningen har inlett en översyn av
kommunens befintliga lekplatser där man bedömer nyttjandegrad, placering och
utbud. Lekplatsutrustningen på samtliga lekplatser är daterad men uppfyller de
säkerhetskrav som ställs. Lekplatserna besiktigas varje år och ses över en gång i
veckan. Översynen är ett led i planeringen av lekplatsen.

Sammanfattning av ärendet
Marlene Midtvedt har inkommit med ett medborgarförslag att skapa en stor
lekfylld lekpark för barn i alla åldrar där de större barnen har saker som kan locka
även dem. Kan vara saker att klättra i, linbanor m.m.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Medborgarförslag om lekplatser, 2019-11-13, Conny Hansson,
gatuchef
Medborgarförslag, Marlene Midtvedt
Protokoll KF §147 Medborgarförslag om lekplatser, 2019-06-18

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut
att bifalla medborgarförslaget att skapa ny/utveckla befintlig lekplats i linje med
medborgarförslaget som ryms inom beviljade investeringsmedel för 2020.

Förslag till beslut under sammanträdet
Andreas Nikkinen (MP), Claes Nabrink (L), Bengt-Göran Bergstrand (M), Ronnie
Brorsson (S) och Morgan Gutstafsson (SD) yrkar bifall till tekniska nämndens
arbetsutskotts förslag.

Beslutet skickas till
Marlene Midtvedt,
Kommunfullmäktige, för kännedom
Akten

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: tn@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-191 60
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Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2019-12-09

TN/2019-0400

TN § 99

Medborgarförslag - trappa Södra Hamnens
östra hörn

Tekniska nämndens beslut

att avslå medborgarförslag – trapp vid Södra hamnens sydöstra hörn då det
skapar trafikfarliga situationer på Uddevallavägen.

Beslutsmotivering

Förslaget påverkar trafiksituationen på Uddevallavägen negativt. Förslaget
inbjuder gående att korsa Uddevallavägen där det i dag inte finns övergångsställe.
Förvaltningen håller på att ta fram en plan med förslag på åtgärder i gång- och
cykelvägnätet. Det aktuella området ingår i planen.

Reservationer och särskilda uttalanden

Andreas Nikkinen (MP) och Bengt-Göran Berstrand (M) reserverar sig mot
beslutet.
Detta är ett bra förslag som skulle göra det enklare för gående att ta sig ner på
strandpromenaden, samtidigt som gång- och cykelvägen längs med
Uddevallavägen skulle avlastas.

Sammanfattning av ärendet

Lars Palm har inkommit med ett medborgarförslag om att bygga en trappa till
Södra Hamnens östra hörn, från träkajen till trottoar och övergångsställe, till
exempel i solfjädersform med sittplatser bredvid.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Medborgarförslag – trapp vid Södra hamnens sydöstra hörn,
2019-11-13, Conny Hansson, gatuchef
Medborgarförslag – Trappa till Södra Hamnens östra hörn, Lars Palm
Protokoll KF § 148 Medborgarförslag – trapp vid Södra hamnens sydöstra hörn
2019-06-18

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut

att avslå medborgarförslag – trapp vid Södra hamnens sydöstra hörn då det
skapar trafikfarliga situationer på Uddevallavägen.

Förslag till beslut under sammanträdet

Andreas Nikkinen (MP) och Bengt-Göran Bergstrand (M) yrkar bifall till
medborgarförslaget.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: tn@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-191 60
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Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2019-12-09

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på tekniska nämndens arbetsutskott och Andreas
Nikkinens och Bengt-Göran Bergstrands yrkande och finner att tekniska nämnden
beslutar i enlighet med tekniska nämndens arbetsutskotts förslag.

Beslutet skickas till
Lars Palm,
Kommunfullmäktige, för kännedom
Akten

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: tn@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-191 60
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-01-29

KS/2019-0662

KS § 21

Svar på - Medborgarförslag om att
kommunen köper eller använder befintliga
bostäder för att hyra ut till lärare som kan
tänka sig att jobba i Strömstad

Kommunstyrelsens beslut

att avslå medborgarförslaget.

Beslutsmotivering

Intentionen i medborgarslaget är bra men kommunen kan inte särbehandla vissa
yrkesgrupper inom arbetsplatsen.

Sammanfattning av ärendet

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där han föreslår att
kommunen köper eller använder redan befintliga bostäder för att hyra ut till
lärare som kan tänka sig att jobba i Strömstad.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-12 § 240 att remittera motionen till
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-12 § 240
Medborgarförslag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-01-15 § 5

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att avslå medborgarförslaget.

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78

