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Miljöskyddsnämndens arbetsutskott
Protokoll
2019-09-17

§ 42 2019.013 MN

Ekonomisk uppföljning och bokslut 2019 (E 2019-732)
Ärendebeskrivning
Enligt styrmodellen görs bokslut tre gånger per år: vårbokslut per 30 april, delårsbokslut per
31 augusti och årsbokslut per den 31 december. Utöver en ekonomisk redovisning i
vårbokslutet ska nämnden redovisa hur verksamheten har fortlöpt under årets första åtta
månader samt hur det av kommunstyrelsen antagna ramförslaget påverkar kommande
planering.
I delårsbokslutet följs även nämndens åtaganden, uppdrag och internkontroll upp.
Delårsbokslutet består även av en personaluppföljningsdel.
För Miljöskyddsnämnden prognosticeras ett nollresultat.
Investeringsutgiften i nytt ärendehanteringssystem förväntas bli enligt budget.
Beslut
Delårsbokslutet godkänns med de ändringar som diskuteras fram under arbetsutskottets
möte.
Expedieras till
KS

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Verksamhet

Huvudsaklig verksamhet
Miljöskyddsnämndens huvudsakliga uppgift är att skapa en hälsosam och god miljö idag
såväl som för kommande generationer. Framförallt görs detta genom tillsyn och kontroll
utifrån miljöbalken och livsmedelslagstiftningen men nämnden arbetar också strategiskt
med miljöfrågor. Nämnden ansvarar för miljöövervakningen av luft. Nämnden tar också ett
stort antal vattenprover varje år för att kunna följa upp förändringar i vattenkvaliten.
Nämnden är delaktig i planprocessen och andra miljöstrategiska projekt inom kommunen.
Nämnden ansvarar också för kommunens strategiska arbete utifrån EU:s vattendirektiv.
Enligt beslut i kommunstyrelsen 5 februari 2018 § 4 ska samtliga nämnder redogöra för
sin plan för och sitt arbete med demokratifrågor. Kontoret har under februari och mars haft
två stora möten om avloppstillsyn som vi kommer att utföra i Färgens område. Syftet med
mötena var att i god tid informera och svara på frågor.

Ekolog
Naturvårdsprogrammet har antagits av Miljöskyddsnämnden och Del 1 ”Mål, strategier
och åtgärdsplan 2020-2025” har sänts vidare till KS/KF för antagande.
Naturvårdskonsulter är ute och inventerar bl.a. kärlväxter, insekter och svampar i två
områden som är utpekade som förslag till nytt naturreservat. Syftet med inventeringen är
att få en uppfattning om vilka värden som finns i dag. Brev om inventeringen har gått ut till
samtliga markägare i området runt Ekåsaryd som berörs av ett eventuellt inrättande av ett
nytt naturreservat.
Den förvaltningsöverskridande naturvårdsgruppen har under våren 2019 träffats tre
gånger, då har dialog skett runt grönplan som underlag till FÖP Staden,
medborgardialogträff, samt vad är på gång inom kommunens olika förvaltningar när det
gäller naturvårdsfrågorna.
Vattensamordningsgruppen har under våren 2019 haft tre möten. Gruppen har diskuterat
behovet av en klimatanpassningsstrategi. Det förs en dialog över förvaltningsgränserna
gällande vattenprovtagningar och olika projekt, men också gällande framtagning av olika
strategier och planer och hur dessa kopplar till varandra eller skiljer sig ifrån varandra,
bland annat en workshop om dagvattenplanen.
Tillsynsprojekt och inrättande av nya naturminnen har gått in i en samrådsfas med de
fastighetsägare som berörs av urvalet av potentiella träd.
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Livsmedel
Under årets andra tertial har branscherna butiker med beredning, bagerier, dricksvattenanläggningar, fiskhandlare, gatukök, restauranger, sushi, säsongsverksamheter (lägergårdar, sommarcaféer), tillagningskök, skola/förskola, mottagningskök, skola/förskola
besökts.
93% av de kontroller som planerade för jan-aug är genomförda och 66% av årets alla
planerade kontroller är genomförda under årets två första tertialer.
Antal planerade kontroller under 2019:
Antal planerade kontroller (T1&2):
Antal genomförda kontroller (T1&2):
Antal extra offentliga kontroller (T1&2):

400st
286st
266st
15st

Rengöring är ett fokusområde som alltid har behov av kontroll, särskilt i restauranger,
sushirestauranger, gatukök, bagerier och fiskhandlare och som i många fall följts upp
genom extra offentlig kontroll.
Inspektioner har även gjorts på Potatisfestivalens matmarknad, där fokus låg på att se till
att vagnarna hade tillgång till rinnande vatten och tvål för handtvätt, samt att de höll bra
temperaturer på sina livsmedel. Många av vagnarna behövde vidta åtgärder under
inspektionen. En vagn stängdes pga. sina brister i förvaring, hantering och kunskaper i
livsmedelshygien och matsäkerhet.
Inspektioner gjorde även under Gothia Cup i de tre serveringskök som användes. Fokus
låg på att kontrollera personlig hygien, rengöring, kontroll av temperaturer och hantering
av specialkost.
Under den andra tertialen har vi arbetat med att få in och granska faroanalyser och
undersökningsprogram för att fastställa dessa för dricksvattenanläggningarna, vilket har
varit tidskrävande. De flesta anläggningarna har haft ett platsbesök. Kunskapen om den
egna anläggningen och dess beredningssteg, samt hur analysresultat ska tolkas har varit
varierande. Många av de mindre anläggningarna har inte följt tidigare fastställt
provtagningsprogram med rätt frekvens på provtagningen och bedömningen av
analysresultat misstolkas lätt.
Iakttagelser har gjorts gällande utbildning för vikarier i skol- och förskolekök.
Utbildningstillfällen för nya vikarier har under året varit få, vilket medför att vikarierna inte
känner till rutiner för personlig hygien.
Under senare delen av sommaren har det inkommit ett antal misstänkta fall av
matförgiftningar på olika anläggningar, men inget har kunnat härledas ha orsakats av
restaurangerna.
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Kunskapen om allergener har förbättrats avsevärt efter förra årets kontroll hos
sushirestauranger.
Hälsoskydd
Hälsateamet har under första halvan av året genomfört tillsyn av samtliga förskolor och
skolor. Tillsynsprojektet för förskolor inriktade sig på barnens fysiska miljö. Tillsynen av
skolor var under våren inriktad på uppföljning av förra årets tillsyn samt städ och hygien i
undervisningslokalerna. Ett nytt informationsmöte för skolor är planerat inför hösten 2019.
Hälsateamet har under våren också genomfört tillsyn av fastighetsägare i Alingsås
kommun där fokus legat på inomhusmiljö och egenkontroll. Målet för tillsynen av
fastighetsägare var att kontrollera ca 20 stycken fastighetsägare. Resultatet av tillsynen
på fastighetsägarens egenkontroll blev att 15 stycken fastighetsägare tillsynades.
Arbetet med radon pågår och granskning av de begärda mätrapporterna sker kontinuerligt
med att de inkommer. Påminnelser om mätningar som inte inkommit ska skickas ut och
nya uppmaningar om att mäta planeras att skickas inför hösten.
Tillsynen av nagelvård genomförds under våren. Under den planerade projekttiden
utfördes sju inspektioner. Ytterligare tre kommer att besökas senare under hösten då
inspektion hos dessa inte var möjlig under den planerade projekttiden .
Hälsateamet bedriver en mer aktiv strandskyddstillsyn där vi följer upp fjolårens
inventeringsinsats kring Sävelången. Ett regionalt strandskyddstillsynsprojekt planeras
och genomförs under året. En inventering av en ny sträcka gjordes under försommaren,
sträckan som inventerades var områdena Lycksaligheten, Saxebäcken, Björkekärr och
Simmenäs. Inventeringen fokuserades från strandlinjen och 100 meter inåt land, dock är
strandskyddet runt Mjörn utökat till 300 meter.
Projektet Naturminnen är aktivt och en inventering av eventuella nya skyddsvärda träd är
genomförd. Syftet med projektet är att lämna förslag till beslut för inrättande av fem nya
naturminnen.
Strandbadstillsynen har fungerat bra under sommaren. Det har dock varit otjänligt vatten
på vissa badplatser under sommaren. Dialogen mellan Miljöskyddskontoret och Kulturoch
utbildningsförvaltningen
har
skett
under
badsäsongen.
Kulturoch
utbildningsförvaltningen har vidtagit åtgärder för att minska hälsorisken vid otjänlig vatten i
badplatserna.
Under augusti månad påbörjades tillsynen av gym och solarier i Alingsås kommun. Det
finns ca 16 stycken anläggningar att besöka varav några har både gym och solarium på
samma ställe eller endast det ena. Tillsynen fokuserar på egenkontroll utifrån miljöbalken
och dess tillhörande förordningar men även utifrån den nya strålskyddslagen och dess nya
krav på åldersgräns för solarium på 18 år.
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Under hösten ska tillsyn av kommunens bassängbad ske. Fokus för tillsynen kommer vara
verksamheternas egenkontroll och reningsmetoder för bassänger, samt hygien i
bassängbadens lokaler. Det finns ca 6 stycken anläggningar, varav en är Nolhaga
parkbad.
Tillsyn av tatuerare i Alingsås kommun ska ske under hösten.
Hälsateamet arbetar aktivt med klagomål på boendemiljö, buller, samt mycket annat.
Teamet arbetar också med tips på olovliga byggnationer inom strandskyddat område.

Tillsyn av serveringstillstånd, tobak, folköl och receptria läkemedel
Den 1 juli övertog miljöskyddsnämnden avsvaret för prövning och tillsyn av
serveringstillstånd, tobak, folköl och receptfri läkemedel.
Under de två första månaderna har tre ansökningar om tillstånd att sälja tobak inkommit.
Mycket tid har använts för att ställa om organisationen för hantering av dessa frågor på
miljöskyddskontoret och här kvarstår mycket arbete.
En planering för tillsyn under hösten finns och med start i september utbildas ytterligare
två medarbetare för tillsyn och prövning av alkoholtillstånd.

Miljöskydd
I tillsynen av miljöfarliga verksamheter ingår både stora och små verksamheter. De större
verksamheterna som är tillståndspliktiga (B) eller anmälningspliktiga (C) har regelbunden
tillsyn som genomförs framförallt under hösten. De mindre verksamheterna (U) började vi
tillsyna mer regelbundet 2017 men vi når långt ifrån alla. Under våren har tillsynen
fokuserat på U-verksamheter där vissa verksamheter nu också blivit klassade och fått en
årlig avgift. Fortsatt arbete innefattar att uppdatera registret för U-objekt, prioritera var
insatser ska göras samt införa periodisering av tillsynen där så är lämpligt. I denna tillsyn
ingår fordonstvättar, fordonsverksamheter, mekaniska verksamheter, tankstationer,
detaljhandel, cisterner, tandläkare, veterinärkliniker, sjukhus m.m.
Inom förorenade områden (FO) har fokus under 2018-2019 legat på kemtvättar och andra
verksamheter som hanterat klorerade lösningsmedel, infrastrukturprojekt, anmälningar,
FO i planprojekt, deponier, räddningstjänstens övningsplatser samt hantering av massor
för anläggningsändamål.
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Under 2018 och 2019 har vårt register för cisterner (brandfarlig vara) uppdaterats. Arbetet
med tillsyn av cisterner behöver fortsätta. Inom primära skyddszoner i
vattenskyddsområden behövs oftast tillstånd för hantering av brandfarlig vara och dessa
behöver vi inventera och följa upp. Tillsynen av cisterner är viktig för att minska riskerna
för påverkan på miljön och människors hälsa t.ex. kan stora skyfall göra att cisterner går
sönder och olja eller diesel läcker ut. Det kan krävas mycket resurser för att hitta källan till
föroreningen och konsekvenserna för miljön kan bli stora. Risk finns också för att
dricksvatten kan förorenas.
Hantering av utrustning innehållande köldmedia är en viktig del av vår tillsyn. Köldmedia
har en betydande klimatpåverkan och det är av stor vikt att främja en god hantering. Även
små utsläpp från trasiga aggregat har klimatpåverkan, där vanligt förekommande utsläpp
motsvarar ett utsläpp på mer än 5 ton CO2e (koldioxidekvivalenter). Under 2019 har drygt
100 årsrapporter skickats in till miljöskyddskontoret, vilket är en ökning sedan 2017. Dock
finns troligtvis ett mörkertal och vi bör prioritera att finna dessa idag för oss okända
verksamheter. Ett register över köldmedieanläggningar förs och uppdateras kontinuerligt.
Registret omfattar bl.a. operatörernas årsrapporter, nyinstallationer och skrotningar.
Miljöskyddskontoret har under 2019 arbetat med tillsyn av verksamheter som har
anmält/har tillstånd att transportera farligt avfall. Denna tillsyn väntas fortsätta under 2020.
I tillsyn av både U-verksamheter, C-verksamheter och B-verksamheter ingår tillsyn av
avfallshantering och miljöskyddskontoret arbetar således regelbundet med tillsyn av farligt
avfall. I rivningsärenden ingår även tillsyn av avfallshantering och att följa upp att tillsyn
hanteras på rätt sätt utifrån lagstiftningen. En del tillsynsarbete av verksamheter som
återanvänder avfall för anläggningsändamål har förekommit under året.
Avfallsobjekten ingår till stor del i B- och C- objekten med regelbunden tillsyn. Avfallstillsyn
ingår även i tillsyn av U-verksamheter. Då det vid tillsyn framkommit att flertalet
verksamhetsutövare saknar kunskap inom detta område har vi under 2019 tagit fram en
broschyr gällande avfallshantering. Denna kommer att överlämnas till verksamheterna vid
tillsyn tillsammans med muntlig information och även finnas tillgänglig på vår hemsida.
Största arbetsbelastningen vad gäller avfall utgörs dock av övriga nedskräpningsklagomål.
Här finns idag en del oavslutade nedskräpningsärenden där vi inväntar komplettering från
sakägaren och under 2019-2020 behöver vi återigen se över våra interna rutiner för att
försöka effektivisera handläggningen ytterligare. Under 2019 har även viss
skrivbordstillsyn gällande transport av farligt avfall kommit igång och detta planeras
fortsätta under 2020.
Miljöskyddskontoret har även arbetat med rivningsärenden under året, både som
remissinstans och i egna tillsynsärenden som tillkommit på grund av miljöskyddskontorets
roll som remissinstans.
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Inom området kemikalier har miljöskyddskontoret under våren genomfört tillsyn av REACH
och biocidbehandlade varor i kommunen. Projektet är ett samverkans-projekt med
Kemikalieinspektionen och vi har hittills under 2019 besökt 32 verksamheter i projektet.
Syftet med inspektionerna är att öka företagens medvetenhet om de regler som finns
rörande information om farliga ämnen i varor. Detta är viktigt för att konsumenter ska
kunna göra medvetna val när de handlar. Tillsynen inkluderade dessutom fem stickprov av
varor som analyserades m.a.p. farliga ämnen. Resultatet blev bland annat att en av
varorna från Alingsås som analyserades fick försäljningsförbud.

Enskilda avlopp
Under det första halvåret har tillsynen av enskilda avlopp främst bedrivits i Färgens
vattenskyddsområden och kring Olofsered i södra delen av kommunen. Uppföljningar av
bristfälliga avlopp har genomförts i Antens avrinningsområde. Under våren har
miljöskyddskontoret haft två informationsträffar för fastighetsägare i kommunen. På
mötena informerade kontoret om vad man ska tänka på när man åtgärdar sin
avloppsanläggning. Under informationsmötena gick miljöskyddskontoret även igenom hur
ansökningsprocessen går till när man söker tillstånd för en ny avloppsanläggning.
Handläggare från miljöskyddskontoret har även deltagit i en arbetsgrupp som tar fram
förslag till en ny VA-utbyggnadsplan. Arbetsgruppen leds av Kretsloppsavdelningen men
miljöskyddskontoret är med för att bidra med information om enskilda avlopp.
I övrigt har arbetet under våren gått ut på att handlägga de ansökningar om enskilda
avlopp som har inkommit till förvaltningen
Under det första halvåret har:




102 tillsynbesök på enskilda avlopp genomförts
130 ansökningar om att anlägga enskilda avlopp inkommit
127 delegationsbeslut tagits gällande enskilda avlopp (främst tillstånd till
nyanläggande)

Värmepumpar
Miljöskyddskontoret har under året hanterat de anmälningar om installation av
värmepumpar som lämnats in. Sökanden har fått ett skriftligt beslut i samtliga ärenden.
35 anmälningar om att installera värmepump har inkommit till förvaltningen.
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Dagvatten
Ett projekt som sträcker sig över förvaltningsgränserna har startats upp och en projektplan
har tagits fram med målet att ta fram en dagvattenplan för Alingsås kommun som ska
beslutas av kommunfullmäktige under 2020. Under första halvåret har det mesta av
arbetet med dagvatten från miljöskyddskontorets sida fokuserat på deltagande i
dagvattenprojektet.
Miljöskyddskontoret har även yttrat sig i planärenden där dagvattenfrågor har behandlats
och deltagit i plangupper för att lämna synpunkter på dagvattenhanteringen i planer.
Anläggningar för rening av dagvatten är anmälningspliktiga eftersom dagvatten betraktas
som avloppsvatten inom detaljplanelagt område. I dagsläget räknar vi med att 200 timmar
går åt till yttranden under plan- och bygglovsprocessen respektive anmälningsärenden.
Under 2019 har Miljösamverkan Västra Götaland tagit fram en vägledning för tillsyn. Den
kan underlätta tillsynen av redan byggda anläggningar. En anpassning till ett förändrat
klimat ställer krav på öppna och hållbara dagvattenanläggningar.

Åtaganden och nyckeltal
Nämndens åtaganden sträcker sig över planperioden men ska vara möjliga att följa upp
löpande tillsammans med relevanta nyckeltal. Prognos för nämndens åtaganden görs
utifrån följande kvalificering:
Åtagandet bedöms genomföras under 2019
Åtagandet bedöms ej genomföras under 2019
Enligt bedömning i Hypergene

Åtaganden
Nedan följer nämndens åtaganden. När det gäller nyckeltalen så presenteras under
rubriken utfall, det senaste värdet. I de flesta fall är detta detsamma som värdet för 2018
eftersom inget nytt värde tagits fram under 2019.

VISION

ALINGSÅS ÄR VÄSTSVERIGES VACKRASTE KULTURSTAD I EN LEVANDE BYGD. GENOM
NYTÄNKANDE, ENGAGEMANG OCH TILLGÄNGLIGHET SKAPAR VI LIVSKVALITET FÖR
ALLA.
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PRIORITERAT MÅL

2. I ALINGSÅS FINNS GODA MÖJLIGHETER TILL ARBETE OCH FÖRETAGANDE
INDIKATOR
2.3 KOMMUNENS NÄRINGSLIVSRANKING SKA FÖRBÄTTRAS
NÄMNDENS ÅTAGANDE
ÖKA DIALOGEN MED NÄRINGSLIVET GENOM BRANSCHINRIKTAD INFORMATION/DIALOG
Bedömning
Helt uppfyllt
Kommentar:
Miljöskyddskontoret har haft 2 dialogmöten med fastighetsägare för enskilda avlopp. Dessa var mycket
givande och vi informerade om vad det innebär att miljöskyddskontoret tillsynar enskilda
avloppsanläggningar.
Åtagandet bedöms genomföras under 2019.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

2018

Antal inbjudna
branscher

2

2

4

ARBETA AKTIVT FÖR ATT TA EMOT PRAKTIKANTER SOM EN DEL I ATT KLARA FRAMTIDENS
REKRYTERINGSBEHOV
Bedömning
Helt uppfyllt
Kommentar:
Miljöskyddskontoret har tagit emot en praktikant från Göteborgs universitets påbyggnadsutbildning miljö
och hälsoskydd. Detta var mycket givande både för kontoret och praktikanten. Åtagandet bedöms som helt
uppfyllt.
NYCKELTAL
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Titel

Utfall

Mål 2019

2018

Antal praktikanter

1

1

2
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3. I ALINGSÅS FINNS DET ATTRAKTIVA BOENDEMÖJLIGHETER
INDIKATOR
3.2 MEDBORGARNAS NÖJDHET MED ATT BO OCH LEVA I KOMMUNEN SKALL BIBEHÅLLAS
ELLER FÖRBÄTTRAS
NÄMNDENS ÅTAGANDE
JOBBA FÖREBYGGANDE MED BOSTADSKLAGOMÅL GENOM TILLSYN AV FASTIGHETSÄGARE
TILL FLERFAMILJSHUS
Bedömning
Helt uppfyllt
Kommentar:
Hälsateamet har under våren också genomfört tillsyn av fastighetsägare i Alingsås kommun där fokus legat
på inomhusmiljö och egenkontroll. Målet för tillsynen av fastighetsägare var att kontrollera ca 20 stycken
fastighetsägare. Resultatet av tillsynen på fastighetsägarens egenkontroll blev att 15 stycken fastighetsägare
tillsynades.

Åtagandet bedöms som helt uppfyllt.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

Antal tillsynsinsatser

15

16

2018
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5. I ALINGSÅS BYGGER VÄLFÄRDEN PÅ GOD SERVICE, HÖG KVALITET OCH
TILLGÄNGLIGHET
INDIKATOR
5.4 SJUKFRÅNVARON I KOMMUNEN SKA MINSKA
NÄMNDENS ÅTAGANDE
VERKA FÖR ATT BIBEHÅLLA LÅG SJUKFRÅNVARO INOM MILJÖSKYDDSKONTORET
Bedömning
Helt uppfyllt
Kommentar:
Fem insatser för god arbetsmiljö har genomförts under perioden. En heldag med teamstärkande övningar
samt två halvdagar med återkoppling samt meningsfulla möten har bland annat gjorts. En annan aktivitet
som genomförts har varit om ämnet ”att lämna jobbet på jobbet”.
Miljöskyddskontoret har börjat med frukostinfo en gång i månaden där vi träffas och där syftet är att dels ta
del av info från senaste nämnden men också att diskutera och få information om vad som händer i
kommunen.
Åtagandet bedöms som helt uppfyllt.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

Antal insatser för god
arbetsmiljö

5

5

2018
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Uppdrag
Kommunfullmäktige beslutade i samband med flerårsstrategi 2019-2021 om uppdrag till
nämnderna. Uppdragen är årsvisa och förväntas genomföras under innevarande år.
Nedan följer nämndens tilldelade uppdrag.
Prognos per helår ska göras utifrån följande:
Uppdraget bedöms genomföras under 2019
Uppdraget bedöms ej genomföras under 2019
Enligt bedömning i Hypergene

SAMTLIGA NÄMNDER FÅR I UPPDRAG ATT FLER PERSONER MED LÖNESTÖD SKA
ANSTÄLLAS I DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN SAMT FÖLJA UPP UTFALLET
ÅRLIGEN
Status
Påbörjad
Kommentar:
Miljöskyddsnämnden kommer inte att anställa någon med lönestöd i år. På kontoret finns i dagsläget inga
lämpliga arbetsuppgifter som går att delegera.

SAMTLIGA NÄMNDER FÅR I UPPDRAG ATT ÖKA EXTERN MEDFINANSIERING,
EXEMPELVIS FRÅN EU, OM DET INTE MEDFÖR BESTÅENDE KOSTNADER
Status
Ej påbörjad
Kommentar:
Miljöskyddsnämnden har några Lona projekt igång där vi delvis får extern finansiering och delvis går in med
egna medel.
Uppdraget bedöms genomföras under 2019.
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SAMTLIGA NÄMNDER OCH BOLAGSSTYRELSER GES I UPPDRAG ATT SE ÖVER SIN
VERKSAMHET UR ETT INTEGRATIONSPERSPEKTIV I SYFTE ATT FÖRESLÅ LÄMPLIGA
INSATSER I KOMMUNENS SAMLADE INTEGRATIONSARBETE
Status
Ej påbörjad
Kommentar:
Miljöskyddsnämnden föreslår att man har utbildning i allemansrätten och håll Sverige rent.
Uppdraget bedöms genomföras under 2019.

SAMTLIGA NÄMNDER GES I UPPDRAG ATT AKTIVT VERKA FÖR OCH GENOMFÖRA
FLERÅRSSTRATEGINS UTPEKADE VILJA
ERKA FÖR OCH GENOMFÖRA FLERÅRSSTRATEGINS UTPEKADE VILJA
Status
Delvis uppfyllt
Kommentar:
Nämnden strävar efter en ekonomi i balans samt att utföra effektiv verksamhet och nämnden följer
flerårsstrategins utpekade vilja. Ekonomiuppföljningar redovisas till nämnden löpande.
Uppdraget bedöms genomföras under 2019.

SAMTLIGA NÄMNDER GES I UPPDRAG ATT REDUCERA SIN CENTRALA
ADMINISTRATION OCH FÖRESLÅ MÖJLIGHETER TILL FÖRVALTNINGSÖVERGRIPANDE
EFFEKTIVISERINGAR
Status
Helt uppfyllt
Kommentar:
Ett samarbete över förvaltningsgränserna har pågått under en längre tid på Sveagatan där ekonomi
organisatoriskt är placerade under Samhällsbyggnadskontoret.
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En obemannad reception med bokningsterminalen Svea är färdigställd. Servicekontoret i Sollebrunn finns.
Implementering av Förenkla helt enkelt.
Uppdraget bedöms som helt uppfyllt.

SAMTLIGA NÄMNDER GES I UPPDRAG ATT STÄRKA OCH UTVECKLA DEMOKRATIN OCH
I LÄMPLIGA FORMER ANVÄNDA SIG AV MEDBORGARDIALOG
Status
Helt uppfyllt.
Kommentar:
Miljöskyddsnämnden har använt sig av medborgardialog vid några tillfällen. Dels har nämnden använt sig av
tex hemsida för att få ut information och för att få in synpunkter på bland annat naturvårdsprogrammet för
Alingsås kommun. Även nämndens åtagande att öka dialogen med näringslivet ligger i linje med detta då
kontoret bjöd in till information om enskilda avlopp.
Kontoret arbetar på att bli mer aktiva med våra frågor i näringslivsforumet som Alingsås kommun anordnar.

Uppdraget bedöms som helt uppfyllt.

SAMTLIGA NÄMNDER GES I UPPDRAG ATT TA FRAM EN STRATEGI FÖR HUR DIGITALA
LÖSNINGAR GENOM EXEMPELVIS ARTIFICIELL INTELLIGENS KAN INFÖRAS I SYFTE ATT
MINSKA ADMINISTRATIONEN
Status
Påbörjad
Kommentar:
Miljöskyddskontoret har precis infört ett nytt ärendehanteringssystem Ecos, i detta system finns
möjligheten att jobba mer digitalt än tidigare. Just nu pågår implementering och utveckling av systemet där
det även ingår att ta fram en plan för hur kontoret ska kunna jobba mer digitalt och utnyttja de digitala
tjänster som finns. Även ett digitalt närarkiv håller på att utredas för att minska pappersförbrukningen.
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Uppdraget bedöms genomföras under 2019.
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Övriga uppdrag

MILJÖSKYDDSNÄMNDEN HAR FÅTT MEDEL FÖR ATT GENOMFÖRA EN UTREDNING
KRING INRÄTTANDE AV NYTT NATURRESERVAT, DETTA KOMMER UTREDAS UNDER
ÅRET.
Status
Påbörjad
Kommentar:
En upphandling av ramavtal med naturvärdeskonsulter har gjorts.
Nu är naturvårdskonsulter ute och inventerar bl.a. kärlväxter, insekter och svampar i två områden som är
utpekade som förslag till nytt naturreservat. Syftet med inventeringen är att få en uppfattning om vilka
värden som finns i dag. Brev om inventeringen har gått ut till samtliga markägare i området runt Ekåsaryd
som berörs av ett eventuellt inrättande av ett nytt naturreservat.
Uppdraget bedöms genomföras under 2019

Intern kontroll
Beslutade internkontrollpunkter bedöms utifrån följande:
Kontrollen genomfördes utan anmärkning/med försumbar anmärkning
Kontrollen genomfördes med anmärkning

5 % av leverantörsfakturorna för perioden ska slumpvis kontrolleras – 202 st
leverantörsfakturor har betalats. 10 st kontrollerades och alla stämde enligt de
avtal kommunen har.
5 % av alla inkomna ansökningar/anmälningar ska slumpvis kontrolleras – 202 st
ansökningar/anmälningar har inkommit. 10 st kontrollerades. Alla, förutom en, har
fått svar genom mail, brev eller samtal inom tre dagar. En fick svar efter 5 dagar
pga. helg.
5 % av alla beslut ska kontrolleras så expedieringen uppfyller målet - 267 st beslut
har registrerats. 13 st beslut kontrollerades. Alla beslut skickades inom rätt
intervall.
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5 % av de expedierade besluten ska kontrolleras så nämnden lyckats delge rätt
person – 322 st delgivningskvitto har expedierats. 16 st delgivningar
kontrollerades. Alla delgivningskvitton har inkommit från rätt person.
5 % av alla tillstånd för enskilda avlopp ska kontrolleras så handläggningstiden inte
överstiger 6 veckor – 7 tillstånd kontrollerades och klarade handläggningstiden på
6 veckor
Antalet RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) – 6 st RASFF har kommit
in under perioden1

Omedelbar åtgärd
Inga omedelbara åtgärder.

RASFF är EU:s system för snabb varning om livsmedel som utgör eller kan antas utgöra en risk för
människors hälsa.
1
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Ekonomi
Sammanfattning
Miljöskyddsnämnden prognosticerar ett nollresultat. Prognosen för investeringen i ett nytt
ärendehanteringssystem följer budget.
Drift
Belopp i tkr

Verksamhetens intäkter

Budget Delårsbokslut Prognos
2019
2019
helår

Avvikelse
Delårsbokslut Differens
prognos/budget 2018
2018/2019
2019

8 676

5 267

8 316

-360

5 153

114

-15 576
-4
-5 084
-543

-9 002
-5
-2 695
-18

-15 044
-5
-5 211
-587

532
-1
-127
-44

-8 049
-4
-2 940
-405

-953
-1
245
387

Verksamhetens kostnader -21 207

-11 720

-20 847

360

-11 398

-322

-12 531

-6 453

-12 531

0

-6 245

-208

12 531

8 354

12 531

0
0

8 228

126
0

0

1 901

0

0

1 983

-82

Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänster
Övriga kostnader

Verksamhetens
nettokostnader
Kommunbidrag

Årets resultat

Årsprognos och eventuella åtgärder
Miljöskyddsnämnden prognostiserar ett nollresultat.
Intäkterna förväntas bli 360 tkr lägre än budgeterat. Finansiering av tjänsten som
kommunens Energi- och klimatrådgivare sker genom bidrag från Energimyndigheten vilket
ökar prognosen med 337 tkr. Samtidigt har prognosen för övriga intäkter justerats ner med
754 tkr sedan vårbokslutet på grund av vakanta tjänster.
Personalkostnader förväntas bli 532 tkr lägre än budgeterat på grund av vakanta
tjänster.
Köp av tjänster förväntas bli 65 tkr högre än budgeterat. Flytten av Energi- och
klimatrådgivaren innebär ökade kostnader.
Övriga kostnader förväntas bli 44 tkr högre än budget. Miljökontoret kommer att anlita
personal från Kretsloppsavdelningen, SBK, under hösten.
Fr o m 1 september 2019 har Miljöskyddskontoret en ny organisation. En ny avdelning har
bildats och personal har flyttats från andra förvaltningar. I väntan på beslut i Kommun-
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fullmäktige på fördelning av kommunbidrag så har de ekonomiska konsekvenserna inte
tagits med i prognosen fullt ut.

Förklaring till resultatet
Intäkterna per den 31 augusti är något lägre än en linjärt periodiserad budget. Detta beror
framförallt på att flertalet ärenden pågår inom alla områden men debitering sker först när
ärendet är avslutat eller när det gått till beslut.
Personalkostnaderna per den 31 augusti är lägre än en linjärt periodiserad budget. Detta
beror vakanta tjänster.
Köp av tjänst per den 31 augusti är lägre än en linjärt periodiserad budget. Kostnaden för
konsulttjänster kommer senare under året.
Övriga kostnader per den 31 augusti är lägre än en linjärt periodiserad budget. Posten
”befarade kundförluster” finns bland Övriga kostnader. Det är gamla kundfakturor som har
blivit betalda vilket ger en ”minskad kostnad”. Kostnad för kurser förväntas uppstå under
hösten.
Jämförelse mellan årets och föregående års resultat
Intäkterna är högre 2019 främst på grund av bidrag från Energimyndigheten.
Personalkostnaderna är högre 2019. Fler tjänster, bl a avdelningschef, var vakanta
2018.
Kostnaden för Köp av tjänst är lägre 2019. Detta beror framförallt på lägre kostnader för
gemensamma resurser på Sveagatan.
Övriga kostnader är lägre 2019. Fr o m 2019 ingår posten utdebitering personal här. Det
är en ”minskad kostnad” vilket gör att utfallet blir lägre.
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Investeringar
Budget Delårsbok Prognos
2019
slut 2019 helår

Avvikelse
prognos/budget
2019

Tkr
Expansionsinvestering
-varav exploatering
Imageinvestering
Reinvestering

Delårsbok Differens
slut 2018 2018/2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
650

Ärendehanteringssystem

170

650

0

0

Anpassningsinvestering

0

0
650

Totalt utgifter

170

0

0
0

650

170

0

170

Prognosen för investeringsutgiften för nytt ärendehanteringssystem följer budget. En viss
osäkerhet råder dock på grund av att slutleverans av systemet ännu inte skett. Det
kommer förhoppningsvis att ske senare i höst. Anledningen till att slutgodkännade inte
kunnat göras är att flera av de krav som kontoret ställde vid upphandlingen inte kunnat
verifieras och därmed inte godkännas.

Personal

Personal och kompetensförsörjning
Personalsammansättning

Medelålder

Månadsavlönad
Sysselsättningsgrad
(snitt)

32

32

31,3

43,1

98%

Administration inkl. chefer

5

5

4,3

48,0

85%

Miljöskyddsinspektör m.fl.

27

27

27,0

42,1

100%

Miljöskydd
AID-struktur



Antal
Antal
personer anställningar

Antal
årsarbetare

Har antalet årsarbetare förändrats (helhet samt per AID-kod)? Kommentar utfallet
och orsak/förklaring till förändring.

Antalet årsarbetare har förändrats under året då chefstjänsterna nu är fulltaliga, tre
tjänster har flyttats från andra förvaltningar och inspektörsvakanser är tillsatta. Endast två
tjänster är på deltid, övriga erbjuds heltid. Medelåldern har höjts något under året då vi
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lyckats rekryterat in fler erfarna medarbetare.
Andel timavlönade


Kommentera om det finns något att uppmärksamma i förhållandet andel timlön,
fyllnad och övertid gentemot andelen tillsvidareanställda.

Miljöskyddskontoret har inte haft någon timanställd medarbetare under perioden.
Personalomsättning




Hur ser personalomsättningen ut jämfört med tidigare år? Har det skett
förändringar i antalet medarbetare som avslutar sin tjänst och uppgivna
anledningar till detta.
Kan nämnden rekrytera personal med tillräcklig kompetens till samtliga tjänster.
Om inte, vilka insatser har gjorts gentemot dessa yrkeskategorier?

Personalomsättningen har varit låg under första halvåret, endast en medarbetare (4%) har
valt att gå till annan kommun. Första halvåret 2018 var personalomsättningen drygt 8 %
för att året dessförinnan var den 11% för motsvarande period.
Vi har lyckats väl i vår rekrytering även om urvalet har varit mindre. Miljöskyddskontoret
har ett gott rykte hos arbetssökande som vi uppfattat återkopplingen vi får i
rekryteringsprocessen.
Kompetensutveckling



Vilka insatser har gjorts för att kompetensutveckla och behålla befintlig personal?
Vilka målgrupper har insatserna riktats mot och vilka effekter har det gett eller
förväntas ge?

De två avdelningarna har under året haft olika förutsättningar då en ordinarie chef tillträtt i
våras. Tidigare satta kompetensutvecklingsplaner har dock fullföljts under våren.
Miljöskyddskontoret
har
nu
börjat
använda
de
gemensamt
framtagna
Medarbetaröverenskommelsen med medarbetarna, som på ett konkret sätt tydliggör
individuella mål kopplat till verksamhetens mål och de kompetenser som då behöver
utvecklas. Kompetsnutveklingen säkerställs genom dessa överenskommelser på
individnivå.
En stor del av kompetensutvecklingen sker även internt genom info på APT, samsyn etc.

Arbetsmiljö
Beskriv kortfattat de viktigaste genomförda aktiviteter i syfte att uppnå förvaltningens
arbetsmiljömål under perioden. Beskriv vilka målgrupper man riktat insatser till och vilka
effekter förväntar man sig av aktiviteterna.
Miljöskyddskontoret arbetar med trivsel- och friskfaktorer. Det är viktigt att fortsätta att
arbeta tillsammans inom kontoret och mellan avdelningarna för att öka kunskapen om
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varandras områden och skapa en positiv arbetsmiljö. För tredje året i rad arrangeras t ex.
en halvdag där hela förvaltningen tillsammans med Samhällsbyggnadskontoret. Där vi
under lättsammare former umgås i syfte att lära känna varandra och våra verksamheter
bättre. Allt i andan av Förenkla helt enkelt.
Förvaltningschef och avdelningschefer påbörjar frukostinformation en gång i månad efter
nämnd där hela förvaltingen får information och kan diskutera aktuella frågor.

Arbetsskador och tillbud



Vilka är de vanligaste arbetsskadorna och tillbuden under perioden?
Beskriv viktigare genomförda åtgärder i samband med tillbud och arbetsskador.

Tabell, antal anmälda tillbud och arbetsskador
Typ

2018, jan-aug

2019, jan - aug

Differens 2018-2019

Tillbud

0

3

+3

Arbetsskador

0

1

+1

De anmälningar som skett har utretts av chef tillsammans med skyddsombud och
medarbetare. Två falltillbud, båda i kontorsmiljö. Det tredje tillbudet handlar om kraftig lukt
inomhus i samband med asfaltering utanför kontoret. En arbetsskada är anmäld som
gäller lyfthjälpmedel vid lyft av brunnslock. Ingen anmälan har föranlett sjukskrivning.
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Sjukfrånvaro 2
Notera: Om nämnden har antagit ett åtagande med koppling till indikatorn ”Sjukfrånvaron
ska minska” följs detta upp under åtagandedelen behöver inte det följas upp även här.
Beakta dock att redovisningen (frågeställningar och tabell) som önskas i detta avsnitt om
sjukfrånvaro återfinns under rubriken Åtaganden och nyckeltal.






Hur har sjukfrånvaron utvecklats under perioden?
Beskriv vilka orsaker som finns till resultatet om sjukfrånvaro.
Behöver någon/några yrkesgrupper uppmärksammas utifrån sjuktalen?
Finns skillnader i kön eller ålder avseende sjukfrånvaro?
Beskriv kortfattat de viktigaste genomförda åtgärderna under perioden för att
förebygga eller åtgärda att ohälsa eller olycksfall uppstår.

Tabell, sjukfrånvaro i %
Miljöskyddskontoret

2018 jan-jun

2019 jan-jun

Differens 2018-2019

1-14 dagar

3,2 %

15-59 dagar

3,2 %

3%

-0,2

> 60 dagar

4,3 %

0,5 %

-3,8

Kvinnor

4,2 %

2%

-2,4

Män

11,6 %

0,5 %

-11,1

Totalt

7,5 %

3,5 %

-4

3

%

-0,2

Sjukfrånvaron har sjunkit men utfallet påverkas i hög grad om en enstaka anställd blir
långtidssjukskriven t ex då Miljöskyddskontoret är en liten förvaltning.
Ett aktivt arbete sker både vad gäller långsiktig rehabilitering samt uppföljning av
korttidsfrånvaro. Då det ligger inom områden där arbetsgivaren kan vidta åtgärder gör det
aktivt och vid behov kopplas företagshälsovården in.
Ingen specifik yrkesgrupp sticker ut i statistiken vad gäller sjukfrånvaron. Att dyka djupare
ner i statistiken när det gäller kön och ålder kan inte göras här då det skulle bli
individanknutet. Frågan hanteras av respektive chef.
Miljöskyddskontoret arbetar aktivt efter rutinen Från Frisk till Frisk.

2

Redovisningen omfattar månadsavlönad personal.
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Inlämning
Förvaltningens
förslag
mailas
senast
den
9
september
kl
12
till
konrad.fredh@alingsas.se,
lisa.forsaeus@alingsas.se,
jenny.rydqvist@alingsas.se.
Inlämning av slutligt underlag med protokoll mailas till KS Platina direkt efter nämndbeslut,
dock senast 24 september.

25
Sida 28 av 444

Samråd gällande förslag till
att inrätta nya naturminnen
(E 2019-673)
3
2019.014 MN
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Miljöskyddsnämndens arbetsutskott
Protokoll
2019-09-17

§ 43 2019.014 MN

Projekt Naturminnen (MR 2019-0673)
Ärendebeskrivning
I Tillsyns- och verksamhetsplan 2019 (MN § 15 2019 (MR 2019-0235)) anges som en av
arbetsuppgifterna inom hälsateamet 2019 ”Tillsyn naturvård”. Fokus år 2019 är naturminnen
och att ta fram förslag på nya naturminnen.
Beredning
Under våren 2019 har 25 träd besökts och mätts in. Bland annat de fyra träd som
allmänheten tipsade om efter miljöskyddskontorets förfrågan till allmänheten gällande
potentiella naturminnen. Av dessa 25 träd har 6 stycken valts ut för att gå vidare med.
Inför beslut om att förklara ett område som naturminne ska sakägare föreläggas att yttra sig
om förslaget och samråd ska ske med länsstyrelsen innan beslut fattas (24-25 §§
Förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.).
I underlaget till ett beslut om ett naturminne ska det även finnas inventeringar som beskriver
naturminnets naturvärden.
Miljöskyddskontorets synpunkter
Syftet med att inrätta fler naturminnen är att det finns många fina gamla träd i kommunen
som kräver skydd. Skydd för att bevaras och för att få den skötsel de behöver. Under
inrättandet av naturminnena går det att göra pedagogiska satsningar för att öka kunskapen
om gamla träd bland kommunens invånare. Det är också en möjlighet att sprida stolthet över
den värdefulla naturen som finns inom kommunen.
Miljöskyddskontoret anser det rimligt att fastighetsägarna får information om vilket träd som
berörs och därmed möjlighet att bemöta det förslag som ligger, samt att Länsstyrelsen ges
möjlighet att yttra sig i tidigt skede.
Ekonomisk bedömning
Konsulter behöver anlitas för att kunna genomföra naturvärdesinventeringarna, speciellt med
avseende på lavar, mossor, svampar och insekter som kan tänkas ha sin livsmiljö på
trädstammen.
Inrättandet av naturminne medför en kostnad för inköp av skyltar samt uppsättning av dessa.
I samband med inrättandet vore det också lämpligt med en ceremoni/tillställning för att låta
medborgarna bli delaktiga i själva inrättandet.
Beslut
Miljöskyddsnämnden beslutar att förslagen på naturminnen skickas till Länsstyrelsen för
vidare hantering.
Miljöskyddsnämnden beslutar att behovet av ekonomiska medel förmedlas vidare till KS för
Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Miljöskyddsnämndens arbetsutskott
Protokoll
2019-09-17

budgetberedningen för 2020. Uppskattad kostnad är ca 300 000 tusen kronor. Dessa pengar
ligger utanför miljöskyddsnämndens budgetram.
Expedieras till
Länsstyrelsen
Kommunstyrelsen
KS
För kännedom
Exploateringsenheten
Hultskog 1:6
Leoparden 10
Lygnared 1:2
Myggebo 1:1
Upplo 1:1
Länsstyrelsen
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Utdragsbestyrkande

1(1)

Missiv

Datum:
Diarie nr:
Handläggare:
Direktnr:
Epost:

2019-09-24
2019-673
Jenny Leonardsson
0322-616061
jenny.leonardsson@alingsas.se

Samråd gällande förslag till att inrätta nya naturminnen
Detta samråd gäller förslag på att inrätta naturminnen av sex stycken särskilt
skyddsvärda träd inom Alingsås kommun.
Bakgrund
Miljöskyddskontoret bedriver under 2019 ett projekt inriktat mot att ta fram förslag till
nya naturminnen. Enligt miljöbalken (kap 7 § 10) är naturminne en skyddsform som
kan användas för särpräglade naturföremål som behöver skyddas eller vårdas
särskilt. Skyddet får även omfatta det område på marken som krävs för att bevara
naturföremålet och ge det behövligt utrymme.
Skälet för naturminnesförklaring är normalt ett naturföremåls värde med hänsyn till
naturmiljön. I detta projekt är definitionen av naturminne ett träd med särskilda
värden för den biologiska mångfalden, gamla och stora, särskilt skyddsvärda träd
med värden för både växter, fåglar och insekter.
Vilket träd som berörs på just din fastighet framgår av bifogad information.
Lämna synpunkter
Synpunkter skickas till miljöskyddsnämnden via mail eller post
miljo@alingsas.se
eller
Alingsås kommun
Miljöskyddskontoret
441 81 Alingsås
Synpunkter ska ha inkommit till miljöskyddsnämnden senast 25 oktober 2019.
Märk tydligt att det gäller Samråd naturminnen, Diarienr 2019-0673.

För Miljöskyddskontoret
Jenny Leonardsson
Ekolog
Alingsås kommun, miljöskyddskontoret
Postadress: 441 81 Alingsås, Besöksadress: Sveagatan 12
Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-63 88 68
E-post: miljo@alingsas.se Webbplats: www.alingsas.se
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Underlag

Förslag till nytt naturminne – Edshult
Fastighet:
Sakägare:
Trädart:
Omkrets:
Information:

Hultskog 1:6
Berry Andersson
Bok
442 cm
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Underlag

Förslag till nytt naturminne – Floravägen
Fastighet:
Sakägare:

Leoparden 10 och Stadsskogen 1:45
Frida och Jacob Bernedixen
Alingsås kommun (exploateringsenheten)
Trädart:
Ek
Omkrets:
446 cm
Information: Håligheter, lavar, mm.
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Underlag

Förslag till nytt naturminne – Lygnared
Fastighet:
Sakägare:
Trädart:
Omkrets:
Information:

Lygnared 1:2
Lygnareds kapellstiftelse
Lönn
408 cm
Lavar och mossor
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Underlag

Förslag till nytt naturminne – Myggebo
Fastighet:
Sakägare:
Trädart:
Omkrets:
Information:

Myggebo 1:1
Peter Dahlkvist
Ek
560 cm
Levande ek, ihålig, mycket lavar
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Underlag

Förslag till nytt naturminne – Upplo
Fastighet:
Sakägare:
Trädart:
Omkrets:
Information:

Upplo 1:1
Johan Dicander och Anna Witt Dicander
Ek
480 cm
Mycket lavar
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Underlag

Förslag till nytt naturminne – Ängabo
Fastighet:
Sakägare:
Trädart:
Omkrets:
Information:

Ängabo 2:9
Alingsås kommun (exploateringsenheten)
Ek
422 cm
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Förslag på åtgärd inom
Vattensamordningsgruppen
(E 2019-1387)
4
2019.023 MN
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§ 44 2019.023 MN

Vattensamordningsgruppen
Ärendebeskrivning
I Miljöskyddsnämndens budget för 2019 finns pengar avsatta till Vatten-samordningsgruppen
att användas till åtgärder inom vattenvårdsområdet. Vattensamordningsgruppen föreslår att
en del av pengarna används till etablering av 5 stycken grundvattenrör för mätning av
grundvattennivåer.
Beredning
Kunskapen om grundvattennivån är viktig ur många aspekter. Många människor är beroende
av tillräckliga mänger grundvatten för dricksvatten och husbehov. Den förra sommaren var
extremt torr och i år var våren nederbördsfattig, vilket lett till ett påtagligt behov av att veta
var grundvattennivåerna i jorden ligger. Det är viktigt att ha i åtanken att det är de grävda
brunnarna som sinar först. Det är dessutom positivt med kunskap om grundvattennivåerna i
jordlagren i samband med ärenden om enskilda avlopp. Vattensamordningsgruppen
bedömer att det vore lämpligt att utöka antalet grundvattenrör i kommunen, behovet är störst
i den södra delen av kommunen.
Vattensamordningsgruppen ansökte 2018 om pengar för att installera grundvattenrören (se
ärende § 53 2018.023 MN), detta projekt blev då inte av eftersom entreprenören inte hade tid
att genomföra projektet under hösten 2018.
Miljöskyddskontorets synpunkter
Miljöskyddskontoret ser behovet av grundvattenrör för att stärka kunskapen om och
kontrollen av kommunens grundvatten och markvatten.
Ekonomisk bedömning
Etableringen av 5 stycken grundvattenrör beräknas kosta 55 000 kronor.
Eventuella överskjutande kostnader belastar Kretsloppsavdelningen, VA.
Beslut
Miljöskyddsnämnden beviljar 55 000 kronor ur Vattensamordningsgruppens budget till
etablering av 5 stycken grundvattenrör.
Expedieras till
Samhällsbyggnadskontoret, Jörgen Svensson

Justerandes sign
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Yttrande över förslag till
detaljplan, Bostäder och
genomfartsgata vid Kavlås
äng (E 2019-1276)
5
2019.018 MN

Sida 41 av 444

Miljöskyddsnämndens arbetsutskott
Protokoll
2019-09-17

§ 45 2019.018 MN

Detaljplan för Alingsås Bostäder och genomfartsgata vid Kavlås äng (E
2019-1276)
Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet för byggnation av bostäder på Kavlås äng samt
ge möjlighet för byggande av ny genomfartsgata.
Detaljplanen har varit på samråd och granskning tidigare med liknande syfte och innehåll.
Efter granskningen gjordes flera ändringar och kompletterande utredningar och därför har ett
nytt planuppdrag påbörjats.
Planläggningen görs med utökat förfarande. Planområdet ska anslutas till kommunalt VA och
omfattas inte av strandskydd.
Beredning
Intill den befintliga bebyggelsen i Kavlås planeras ca 20 nya bostäder med liknande
utförande som de befintliga.
Detaljplanen inkluderar ett förslag att den befintliga Alfhemsvägen mellan Ekhagegatan och
Konduktörsgatan ska ersättas med en ny genomfartsgata. Denna nya genomfartsgata
kommer att ansluta i östlig riktning, från Alfhemsvägen till Kavlåsvägen, via korsningar med
Ekhagegatan, genom Kavlås äng samt den nya lokalgatan Ekängsgatan i det nya planerade
bostadsområdet.
Natur
Enligt planbestämmelserna anges bäcken och området runt som naturmark och kommer
därmed att lämnas orörd.
I de av kommunen anlagda dammarna norr om Alfhemsvägen och söder om järnvägen
förekommer en population av den Större Vattensalamandern. Enligt Artskyddsförordningen
(2007:845) är den Större Vattensalamandern fridlyst (§§ 4 och 6) vilket innebär att det är
förbjudet att:
1. avsiktligt fånga eller döda djur,
2. avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och
flyttningsperioder,
3. avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen, och
4. skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser.
Förbudet gäller alla levnadsstadier hos djuren.
Även om området i sig är utpekat som naturmark i planbestämmelserna, bör största möjliga
försiktighet vidtas så att byggmaterial m.m. från byggarbetet inte förorenar området och
påverkar den Större Vattensalamanderns livsmiljö.
Förorenad mark
Med anledning av att det funnits en handelsträdgård i området har Samhällbyggnadskontoret
med hjälp av en konsult genomfört en översiktlig miljöteknisk markundersökning i syfte att
identifiera eventuella markföroreningar. Analysresultaten från markprovtagningar visade på
låga halter av bekämpningsmedel i jordprov från en av sju provtagningspunkter. De låga
halterna av bekämpningsmedel som påvisades bedöms inte utgöra någon risk för
människors eller djurs hälsa. I övriga punkter påvisades ingen förekomst av
Justerandes sign
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bekämpningsmedel varken i jord eller grundvatten.
Dagvatten
En redogörelse om Samhällsbyggnadskontorets uppgifter rörande dagvattenhanteringen
samt Miljöskyddskontorets synpunkter om ämnet redovisas i bilaga 2 till denna
tjänsteskrivelse.
Buller och vibrationer
På grund av att planområdet ligger relativt nära järnvägen som trafikbullerkälla har
Samhällbyggnadskontoret kontaktat en extern konsult, Soundcon, för en
trafikbullerberäkning. Bullerutredningen omfattar dessutom verksamhetsbuller från
Vattenfalls och Trafikverkets eldistributionsanläggningar på fastigheten Gitarren 13 samt
beräkningar av bullersituationen vid de befintliga bostäderna i planområdet.
Kriterier för buller
Riktvärden för Industri- och annat verksamhetsbuller samt trafikbuller vid nybyggnation av
bostäder och befintliga miljöer med bostäder redovisas i bilaga 1 till denna skrivelse.
Resultat från utförda beräkningar och mätningar
Buller från väg- och tågtrafik
Detaljplanförslaget inkluderar en ny genomfartsgata i planområdet. Den nya
genomfartsgatan innebär också en förändrad trafiksituation för några fastigheter utanför
planområdet. Soundcon har i en tabell redovisat trafikdata i fordon/dygn (årsdygnstrafik,
ÅDT) enligt nedan:
Väg
Kavlåsvägen före utbyggnad
Kavlåsvägen efter utbyggnad
Alfhemsvägen

ÅDT
400
600
600

Andel tung trafik
3%
3%
3%

Hastighet
40 km/h
40 km/h
40 km/h

För nya bostäder i planområdet uppfyller ljudnivåerna grundregeln i förordningen om
trafikbuller vid bostadsbyggnader vid de mest utsatta fasaderna. För uteplatser bedömer
Samhällsbyggnadskontoret att dessa kan placeras så att gällande riktvärden uppfylls.
Enligt Soundcon medför den nya genomfartsgatan en trafikökning med 200 fordon per dygn.
Denna trafikökning bedöms inte påverka ljudnivån för de befintliga bostäderna utanför
planområdet vid Kavlåsvägen. För bostäderna på Gitarren 12 (inom planområdet) och
Banjon 10 (där bygglovet påbörjades före år 1996 och som ligger utanför planområdet)
kommer den ekvivalenta trafikbullernivån att öka 3, resp. 1 dBA på den fasad som vetter mot
den nya genomfartsgatan. Vid Gitarren 12 (där ett bygglov för nybyggnad av gruppbostad
påbörjades 1992) år är ljudnivåerna under riktvärdet 55 dBA ekvivalent nivå respektive 70
dBA maximal nivå.
För de befintliga bostäderna utanför planområdet som har uppmärksammats i Soundcons
bullerutredning, noteras att för de fyra nordligaste fastigheterna i utredningen överskrids den
sammanlagda trafikbullernivån (från väg- och järnvägstrafik) den s.k. ekvivalenta
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åtgärdsnivån 65 dBA vid fasad.
Beräkningsresultat saknas för de befintliga husen i planområdets västra del.
Buller från verksamheter
Soundcon har mätt buller från Vattenfall ställverk och Trafikverkets omformarstation på 5
punkter. Mätpunkt (MP) 1, vid fastighet Gitarren 12, uppmättes till 47 dBA ekvivalent buller
och MP 5 vid den planerade närmaste bostaden till eldistributionsanläggningarna i
planområdet, uppmättes till 35 dBA ekvivalent nivå. Övriga mätpunkter låg i Vattenfalls och
Trafikverkets verksamhetsområde dvs utanför planområdet med resultaten 52, 49, och 36
dBA ekvivalent nivå. Samhällbyggnadskontoret bedömer att buller från omgivande
verksamheter underskrider Boverkets riktvärden för nya bostäder i planområdet. För den
befintliga bostaden i planområdet (fastigheten Gitarren 12) gör inte
Samhällsbyggnadskontoret någon bedömning av bullernivån mer än att bullerutredningen
ska visa ljudnivåer som råder på fastigheten.
Vibrationer
En av Samhällsbyggnadskontorets anlitad konsult har visat att marken idag inte är
vibrationsstörd och att det kan förväntas gå att bygga bostäder utan särskilt
vibrationsreducerande åtgärder.
Elektromagnetiska fält
Enligt Alingsås övergripande miljömål 2011-2019 ska den bebyggda miljön ”utgöra en god
och hälsosam livsmiljö också ur ett ekologiskt perspektiv, både utomhus och inomhus”. Detta
har tidigare exemplifierats i det detaljerade målet för 2011-2013: ”Vid en nybyggnation ska
riktvärdet 0,2 µ T (mikro Tesla) för magnetfält klaras”.
I anslutning till planområdet finns ett större ställverk för både 130 kV och 40 kV ledningar.
För att klara värdet 0,2 µ T vid närmsta fasad behövs ett skyddsavstånd på 30-40 m till
närmsta transformator. Avståndet till den föreslagna bebyggelsen är idag ca 100 m.
Släckvatten
Om brand skulle uppstå kan släckvatten kunna tas omhand via det planerade
dagvattenhanteringssystemet. Släckvattnet kan då fångas upp i avvattningsstråken och till
sist i fördröjningsmagasinen. Ev. kan avstängningsfunktioner placeras på utvalda platser.
Miljöskyddskontorets synpunkter
Buller i allmänhet
I planområdet finns det fyra fastigheter med befintliga bostäder, Gitarren 12 och
Stadsskogen 2:182, 2:183 samt 2:192. Enligt förordningen om trafikbuller vid
bostadsbyggnader, SFS 2015:216 ska den tillämpas vid planläggning. När dessa fastigheter
med bostäder dessutom är befintliga uppstår en frågeställning, vilka riktvärden är det som
gäller för dessa? Naturvårdsverket har i vägledningen ”Riktvärden för buller från väg- och
spårtrafik vid befintliga bostäder” bedömt att SFS 2015:216 ska tillämpas ”vid planläggning,
bygglov och förhandsbesked för nya bostadsbyggnader”. Miljöskyddskontoret bedömer
utifrån ovanstående citat, att riktvärden för befintliga fastigheter med bostäder ska tillämpas
som befintliga, både i och utanför planområdet, och inte enligt trafikbullerförordningen.
Liknande bedömning av dessa fastigheter görs för industri- och annat verksamhetsbuller, dvs
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Naturvårdsverkets riktvärden i publikation Vägledning om industri- och annat
verksamhetsbuller, rapport 6538, är vägledande.
Trafikbuller
Eftersom de befintliga bostäderna i planområdets västra del, fastigheterna Stadsskogen
2:182, 2:183 och 2:192, ingår i planområdet bedömer miljöskyddskontoret att
bullersituationen borde redovisas även för dessa fastigheter.
Trafikbullret från järnvägen torde i sammanhanget generellt vara dominant i förhållande till
vägtrafiken. I Soundcons bullerutredning specificeras inte väg- och järnvägsbullrets
ekvivalenta nivåer var för sig. Endast den maximala ljudnivån specificeras.
För bostaden på fastigheten Banjon 10 är trafikbullersituationen komplex på den fasad som
vetter mot den nya genomfartsgatan, eftersom den ekvivalenta nivån i bullerutredningen
redovisas som en summering av buller från både väg- och järnvägsbuller. Den ekvivalenta
ljudnivån från all trafik utan ny anslutningsväg på denna fasad är beräknad till 56 dBA resp.
57 dBA med ny anslutningsväg. Ansvariga väg- och järnvägshållare för dessa infrastrukturer
är två olika huvudmän, Alingsås kommun resp. Trafikverket.
Enligt rättsfall anses en väg som har lagts om i en åtminstone delvis ny sträckning, att den
varit föremål för väsentlig ombyggnad. I och med att vägen omfattas av denna kategori
sänks riktvärdet för trafikbullret på fastigheten Banjon 10 från 65 till 55 dBA ekvivalent nivå
vid bostadens fasad. Riktvärdessänkningen innebär också 70 dBA maximal nivå vid uteplats,
se bilaga 1. Med anledning av att riktvärdet 55 dBA överskrids uppstår en situation som
frambringar nedanstående frågeställningar. Miljöskyddskontoret bedömer att
frågeställningarna borde utredas vidare:
 Ska bullerutredningen kompletteras med en specifikation av en beräkning av vägresp. järnvägsbullrets ekvivalenta nivå?
 Ska enbart vägbullret vara utgångspunkt för bedömning om riktvärdet 55 dBA
ekvivalent nivå har överskridits?
 Vem är ansvarig trafikhuvudman om riktvärdet 55 dBA ekvivalent nivå anses
överskridas på bostadens fasad? Enligt Miljöskyddskontorets bedömning torde det
vara Alingsås kommun som väghållare till aktuell omläggning av vägsträcka eftersom
trafikförändringen endast gäller vägsträckan.
Industri och annat verksamhetsbuller
I Boverkets publikation Rapport 2015:21, Industri- och annat verksamhetsbuller vid
planläggning och bygglovsprövning av bostäder, ska riktvärdena sänkas med 5 dBA om det
tydligt förekommer ljud med hörbara tonkomponenter. Detsamma gäller enligt
Naturvårdsverkets riktvärden i rapport 6538, Vägledning om industri- och annat
verksamhetsbuller.
I omgivningar till eldistributionsanläggning med exempelvis transformatorer, förekommer ljud
med 50 Hz, dvs samma frekvens som nätspänningen. Människor i allmänhet kan uppfatta
ljud i frekvensomfånget 20-20 000 Hz.
I Soundcons rapport av bullersituationen nära fastighetsgränsen till Gitarren 12 redovisas 47
dBA ekvivalent värde. Värdet överskrider Naturvårdsverkets riktvärden för industri- och annat
verksamhetsbuller nattetid, kvällar samt lördag söndag om detta värde är representativt för
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fasadbullret på bostaden som frivältsvärde. Om bullret kategoriseras som ljud med tydligt
hörbara tonkomponenter överskrids också riktvärdet dagtid. Denna byggnad är inte lämplig
som bostad i planförslaget om verksamhetsbullret överskrider 40 dBA ekvivalent värde vid
fasad som frifältsvärde. Miljöskyddskontoret bedömer att bullerutredningen bör kompletteras
med en mätning av verksamhetsbullret på bostadens fasad för att bedöma dess lämplighet
som bostad.
I Soundcons rapport redovisas inga frekvenser i mätrapporten över externt industribuller.
Miljöskyddskontoret bedömer det inte alltför otroligt att bullret från
eldistributionsanläggningarna i planområdets närhet har åtminstone en tydlig hörbara
tonkomponenter med frekvensen 50 Hz.
Inom ramen för planförslaget torde inget krav ställas på kommunen i egenskap för
planansvarig för befintliga bostäder som exponeras för bullernivåer överskridande riktvärden
i rapport 6538, Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller. Ansvarig för dessa
bullernivåer torde vara den verksamhetsutövare som genererar bullret.
Övrigt
I kapitlet med rubriken Geoteknik och radon benämns ingenting om radon. Uppgiften om att
området klassas som lågradonmark benämns i ett eget kapitel. Klassningen har tillkommit
via resultat av radongasmätningar av en anlitad konsult.
Namnet på den nya vägsträckningen är oklar. Enligt situationsplanen är vägsträckningen
namnlös. Beteckningen Alfhemsvägen finns väster om korsningen Ekhagegatan och ny
vägsträcka. Beteckningen Alfhemsvägen finns även på vägen norr om fastigheten Gitarren
13.
Beslut
Arbetsutskottet lämnar inget förslag till beslut utan hänskjuter beslutet till nämnden.
bilagor:
bilaga 1 Riktvärden för buller
bilaga 2 Uppgifter och synpunkter rörande dagvatten
Expedieras till
SBN
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Bilaga

Datum:
Diarie nr:
Beteckning:
Handläggare:
Direktnr:
Epost:

2019-09-12
2019-1276

Miljöskyddsnämnden
Sveagatan 12

Sture Alexandersson
0322-61 63 33
sture.alexandersson@alingsas.se

Bilaga 1
Riktvärden för Trafikbuller samt Industri- och annat
verksamhetsbuller
Trafikbuller
Nybyggnation

Trafikbullerförordningen SFS 2015:216. Förordningen ska tillämpas:
 Vid planläggning
 I ärenden om bygglov


I ärenden om förhandsbesked.

3 § (Grundregel)

Ljudnivå
60 dBA ekvivalent ljudnivå
(65 dBA ekvivalent ljudnivå om bostadsytan är högst
35 m2).
50 dBA ekvivalent ljudnivå
70 dBA maximalt ljudnivå

Bostadens fasad
Uteplats

4 § Om ljudnivån enligt 3 § ändå överskrids

Ljudnivå, ljuddämpad sida
55 dBA ekvivalent ljudnivå

Minst hälften av
bostadsrummen är
vända mot denna tystare
sida.

70 dBA maximalt ljudnivå kl. 22.00-06.00

Bostadens fasad.
Minst hälften av
bostadsrummen är
vända mot denna tystare
sida.
Bostadens fasad.

5 § Om ljudnivån enligt 3 § ändå överskrids

Ljudnivå
80 dBA maximalt ljudnivå högst 5 gånger mellan kl.
06.00-22.00

Uteplats

Alingsås kommun, miljöskyddskontoret
Postadress: 441 81 Alingsås, Besöksadress: Sveagatan 12
Telefon: 0322-61 60 00, E-post: miljo@alingsas.se, Webbplats: www.alingsas.se
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Befintlig miljö
Naturvårdsverkets vägledning om riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid befintliga
bostäder.
Som grundregel ska åtgärder eller andra försiktighetsmått övervägas om man kan befara
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön föreligger eller kan uppstå. Följande
riktvärden bör tillämpas för att i normalfallet avgöra när skyddsåtgärder eller andra
försiktighetsmått behöver övervägas.

Buller från väg
vid fasad

Omkring år 2015
och framöver, ”nya
bostadsbyggnader”
Se planbeskrivning
eller bygglov

Buller från spår
vid fasad

Se planbeskrivning
eller bygglov

Buller från väg
och spår vid
uteplats

Se planbeskrivning
eller bygglov

1997- omkring
2018, ”nyare
befintlig miljö”
55 dBA
dygnsekvivalent
nivå
60 dBA
dygnsekvivalent
nivå
55 dBA
dygnsekvivalent
nivå2
70 dBA maximal
nivå3

-1997 ”äldre
befintlig miljö
65 dBA
dygnsekvivalent
nivå
55 dBA maximal
nivå, inomhus 22061
-

Om en väg eller järnväg som genomgått en väsentlig ombyggnad efter år 1997
gäller riktvärdena i kolumn 3 ovan för berörda bostäder. En väsentlig förändring av
väg är t ex, enligt rättsfall, att den läggs om i åtminstone delvis ny sträckning.
Industri och annat verksamhetsbuller
Nybyggnation

Boverkets rapport 2015:21, Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning
och bygglovsprövning av bostäder. Vägledningen rekommenderar att bästa möjliga
ljudmiljö bör alltid eftersträvas samt att den framtida situationen bör beaktas.
Vägledningen innehåller följande riktvärden utomhus vid bostadsfasad
Ekvivalent nivå
vardag kl 06-18

Zon A4
50 dBA
Bostadsbyggnader
bör kunna
accepteras

Ekvivalent nivå
vardag kl 18-22

Ekvivalent nivå
vardag kl 22-06

Lördag, söndag
helgdag kl 06-22
45 dBA

45 dBA

Värdet får överskridas maximalt 1-5 ggr/årsmedelnatt i rum för sömn och vila
Naturvårdsverkets tolkning för att nå en god miljökvalitet
3 Får överskridas maximalt 5 ggr/genomsnittlig maxtimme kl. 06-22
4 För buller från värmepumpar, kylaggregat, ventilation och liknande yttre installationer gäller
45 dBA ekvivalent nivå kl. 06-22 och 40 dBA ekvivalent nivå kl. 22-06
1
2
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Zon B
60 dBA
Bostadsbyggnader
bör kunna
accepteras
förutsatt att
tillgång till
ljuddämpad sida
finns och att
byggnaderna
bulleranpassas
Zon C
>60 dBA
Bostadsbyggnader
bör inte
accepteras

55 dBA

>55 dBA

50 dBA

>50 dBA

Utöver ovanstående gäller exempelvis:
 Att maximala ljudnivåer mer än 55 dBA inte bör förekomma kl 06-22 annat
än vid enstaka tillfällen. Begränsningen gäller i första hand, om så är fallet,
den ljuddämpande sidan.
 Riktvärdena bör sänkas med 5 dBA om verksamhetsbuller innehåller ljud
med tydligt hörbara tonkomponenter.
Befintlig miljö

Naturvårdsverkets rapport 6538, Vägledning om industri- och annat
verksamhetsbuller. Nedanstående riktvärden gäller för bostäder där ärende om
planläggning eller bygglov påbörjats före år 2015:
Ekvivalent nivå
vardag kl 06-18

Utgångspunkt för
50 dBA
olägenhetsbedömning
vid bostäder, skolor,
förskolor och
vårdlokaler

Ekvivalent nivå
vardag kl 18-22

Ekvivalent nivå
vardag kl 22-06

Lördag, söndag
helgdag kl 06-22
45 dBA

40 dBA
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Bilaga

Datum:
Diarie nr:
Beteckning:
Handläggare:
Direktnr:
Epost:

2019-09-11
2019-1276
Sture Alexandersson
0322-61 63 33
sture.alexandersson@alingsas.se

Bilaga 2, Uppgifter och synpunkter rörande dagvatten
En dagvattenutredning har tagits fram av Sweco på uppdrag av Samhällbyggnadskontoret. Kavlåsbäcken mynnar i Säveån som har ”måttlig” ekologisk status.
Miljökvalitetsnormer (MKN) får inte äventyras. Förslaget för det nya bostadsområdet
är att dagvattnet i första hand fördröjs och vid behov renas med lokalt
omhändertagande på tomtmark respektive trög avledning i ett svackdike vid gatan
och ett bäckliknande stråk på naturmarken. Därefter sker en samlad fördröjning
nedströms i dagvattendammar på naturmarken.
Plankartan
På plankartan har inte plats reserverats för dagvattendammar i form av ytor eller
volymer. Nu finns det bara på illustrationskartan vilken inte är juridiskt bindande.
Miljöskyddskontoret anser det ska reserveras plats för dagvattendammarna på
plankartan.
Allmänplatsmark
Utredningen påpekar också att det finns behov av ytterligare fördröjningsåtgärder för
att förhindra översvämning vid järnvägen. Det anges också att Kavlåsbäcken
behöver avlastas från ett fluktuerande flöde och tillförsel av föroreningar via
dagvattnet.
Den nya genomfartsgatan bedöms trafikeras med ca 500 fordon/dygn. Den tillför
ytterligare hårdgjord yta till platsen. Med tanke på recipientens känslighet är det i
sammanhanget lämpligt att dagvattenutsläppet från den nya genomfartsgatan
fördröjs och renas så nära källan som det är möjligt.
Det är lämpligt att området närmast genomfartsgatan med funktionen ”park” på
plankartan medverkar till att tillgodose detta behov.
Kvartersmark
Klimatförändringar kommer att medföra mer nederbörd och intensivare regn vilket
kan mötas med fördröjd avledning av dagvatten på såväl kvartersmark som
allmänplatsmark. På kvartersmark kan exempelvis dagvattnet infiltrera och
magasineras i gräsmattan eller i ett makadamagasin under mark.
Dagvattenutredningen påpekar att de geotekniska förhållandena är sådana att det
är viktigt att inte i onödan dränera marken utan låta dagvattnet från bland annat
hårdgjorda ytor ledas ut över infiltrationsbenägna ytor. Det anges att byggnader ska
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placeras så högt att en marklutning erhålls ut från dessa. Härmed bör dagvattnet
från takytorna kunna avledas ut över lämpligt anlagda mark- och infiltrationsytor.
En lokal fördröjning kan medverka till att upprätthålla grundvattennivåer vilket kan
förhindra sättningar i marken. Det kan också medverka till bevattning av tomten.
Därför bör man undersöka möjligheten att låta regnvatten från taken ledas via
utkastare för fördröjning på tomten.
Förslaget är att använda en lämplig, lagenlig planbestämmelse exempelvis:
b4 – Takvatten ska infiltreras på tomten.
Mått på fördröjning eller andel hårdgjord yta
Utredningen anger att det tillåtna flödet från planområdet ska medföra att området
inte avleder mer vatten än det gör i naturmarksskick. Det anges också att den
infiltrationsbenägna ytan ska vara 65 % av tomtytan.
Förslaget är att det i planbeskrivningen bör anges hur mycket som ska fördröjas på
kvartersmark respektive på allmänplatsmark. Alternativt att ange en
planbestämmelse där minst X % av markytan ska vara tillgänglig för infiltration.
Naturvärdena är beroende av den naturliga grund- och ytvattennivån
Enligt biotopkarteringen för Säveån med biflöden har Kavlåsbäcken potential som
lekområde för Mjörnöring. Vatten där det förekommer eller har förekommit mycket
känsliga arter exempelvis ”öring” kan klassas som ”mycket känsliga” för föroreningar
i vattnet. Förekomst av vattensalamander i närområdet visar att det finns höga
naturvärden som är beroende av att den naturliga grund- och ytvattennivån
upprätthålls.
Förslaget är att det är motiverat att även fördröja och rena dagvattenutsläppet från
det befintliga bostadsområdet med tanke på att ett varierande flöde kan påverka
naturvärdena.
För Miljöskyddskontoret
Lena Braf
Miljöskyddsinspektör
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1

Inledning

1.1

Orientering
Inom området Stadsskogen som ligger ca 2 kilometer sydväst om Alingsås centrum,
planeras nyexploateringar.
Hela avrinningsområdet för dagvattnet som nyexploateringarna är belägna inom är ca 95
ha stort och lutar mot norr. Utbredningen av avrinningsområdet och
delavrinningsområden inom detta redovisas i bilaga 1.
Det planerade exploateringsområdet Nordöstra Stadsskogen som ligger inom
avrinningsområdet är ca 3,5 ha stort och är beläget öster om Kavlåsbäcken samt söder
om järnvägen (Västra stambanan). Områdets läge och utbredning har hämtats från
detaljplanens granskningshandling, daterad 2014-09-29, se bilaga 2.
Genom området löper vattendraget Kavlåsbäcken som till följd av ökad exploatering och
hårdgjorda ytor kommer att påverkas av mer fluktuerande flöden och ökade halter av
föroreningar i dagvattnet.
Kavlåsbäckens recipient är Säveån och i förlängningen sjön Mjörn som är vattentäkt för
Alingsås tätort. Länsstyrelsen Västra Götalands Län har ställt krav på en utredning för hur
åtgärder för den tänkta exploateringen påverkar bäcken då det bl a gäller vattenkvalitén
och fiskbeståndet i denna.
Med hänsyn till detta måste hanteringen av dagvatten utredas och lösas för den
planerade nyexploateringen samtidigt som en översyn av möjligheter till
fördröjningsåtgärder görs för exploateringen.
Enligt uppgift från Trafikverket (2018-10-16) kommer inte den planerade
omformarstationen i den norra delen av exploateringsområdet att byggas ut i dagsläget
och det är inte aktuellt på 15-20 års sikt. Hänsyn till dagvattenavrinning från fastigheten
ska dock beaktas vid dagvattenberäkningarna.
Den befintliga dagvattenledningen som avvattnar Kavlåsbäcken genom järnvägen har en
uppskattad inre dimension av ca 600 mm. Trafikverket vill att behovet av att anlägga en
större dagvattenledning under järnvägen utreds. För att kunna bestämma dimensionen
för denna ledning ska storleken på dagvattenflödet från det uppströms belägna
avrinningsområdet beräknas.
Dagvattenflödena har bestämts att översiktligt beräknas för hela avrinningsområdet och
som det avvattnas idag för regn med en återkomsttid av ca 100 och ca 200 år.
Sweco har fått i uppdrag av Samhällsbyggnadskontoret, Alingsås Kommun att utföra
nämnda utredningar.
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Tidigare utredningar
De utredningar som Sweco tidigare har utfört åt Alingsås kommun och tillhörande
Stadsskogen är följande:

2.1

Rapport. Dagvattenutredning av området Stadsskogen med avrinningsområde
inför kommande nyexploatering, Alingsås kommun, daterad 2012-10-16.
I denna rapport redovisades bl a erforderliga fördröjningsåtgärder för att inte belasta den
befintliga trumman, Di ca 600 mm, under västkustbanan med för stora dagvattenflöden.
Trumman beräknades kunna avleda ett flöde av ca 480 l/s. Detta är således det
dagvattenflöde som hela avrinningsområdet ca 95 ha kan släppa genom trumman.
För hela avrinningsområdet redovisades förslag till fördröjningsåtgärder för fem större
delavrinningsområden belägna inom avrinningsområdet. Ett av delområdena nr 2 har
delats in i ytterligare 7 delområden. Hela avrinningsområdet framgår av bilaga 1.
Sammanfattningsvis kom man fram till att det för hela avrinningsområdet vid ett regn med
en återkomsttid av ca 100 år erfordras en total fördröjningsvolym av ca 17650 m 3 vid ett
samtidigt totalt tömningsflöde av ca 480 l/s från området.
Avsikten är att varje delområde storleksmässigt (procentuellt) ska stå för sin andel
fördröjningsvolym och strypta utloppsflöde baserat på hela avrinningsområdet.
Beroende på att marken inom delområdena lutar kraftigt så föreslogs att
fördröjningsvolymerna bl a förlades i Kavlebäcken.

2.2

PM. Nordöstra Stadsskogen, Alingsås tätort. Principer för dagvattenhantering och
höjdsättning, daterad 2016-01-21.
I den tidigare utredningen som utförts av Sweco, ”Dagvattenutredning Stadsskogen
Alingsås”, daterad 2012-10-16, föreslogs att dagvattnet för befintliga och planerade
bostadsområdena skulle fördröjas och renas i det befintliga vattendraget Kavlåsbäcken
som rinner genom området.
I samband med samrådet för planen påtalade Länsstyrelsen att det finns möjligheter för
bl a fisken ”Mjörnröding” att ta sig upp i bäcken.
För att kontrollera vattenkvalitén i bäcken och om det finns markföroreningar i området så
utförde Sweco provtagningar i bäcken och i ett anslutande markområde. Se rapport
”Översiktlig miljöteknisk markundersökning, nordöstra stadsskogen”, daterad 2015-06-26.
Analysresultaten från jordprovtagningen visade på låga halter av pesticider ytligt i punkt
1501 samt spår av DDE djupare i samma punkt. I analyserade jordprover från övriga
punkter påträffades inga pesticider.
Inga föroreningar påträffades i grundvattnet.
Det analyserade området bedöms utifrån erhållna resultat inte utföra någon risk för
människors och djurs hälsa och miljö.
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För att säkerställa levnadsmiljön för Mjörnrödingen så är det olämpligt att fördröja och
rena dagvattnet från den planerade bebyggelsen direkt i bäcken. Fördröjning och rening
av dagvattnet ska ske vid sidan av och uppströms bäcken.
Dessutom är det viktigt att beskuggningen som förekommer av bäcken bibehålls genom
att befintlig vegetation bevaras utmed bäcken. Detta föreslås regleras i
planbestämmelserna.
För de byggnadsområden som planeras inom Stadsskogen föreslås att målsättningen
ska vara att dagvattnet ges möjlighet att tas omhand och fördröjs inom respektive
område.

2.3

Komplettering av tidigare PM, daterat 2016-01-21, ”Principer för
dagvattenhantering och höjdsättning”, daterat 2016-05-12.
I samband med att Trafikverket avsåg att anlägga en ny omformarstation norr om
lokalgatan så önskade Alingsås kommun att föreslagna nivåerna för fördröjningsmagasin
och markytor som föreslagits i tidigare PM, daterat 2016-01-21, skulle kontrolleras.
Dessutom önskades en utredning kring möjlighet till om nivåer kunde sänkas.
Anledningen till detta var att botten och vattennivåerna för magasinen bestämmer de
marknivåer som mark och byggnader måste ligga på för att kunna avvattnas och inte bli
översvämmade.
För att inte behöva förlägga fastigheten och byggnader så högt redovisades vilka nivåer
som var möjliga att utföra vid vissa antaganden för att klara detta.
I utredningen redovisades bl a på vilken mark- och golvnivå som föreslogs gälla för
fastigheten.
Under rubriken 5 här nedan har flöden och dämningsnivåer i Kavlåsbäcken översiktligt
beräknats för regn med en återkomsttid av ca 100 och ca 200 år. De resultat som erhålls
vid dessa beräkningar föreslås härmed gälla.
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3

Förslag till dagvattenhantering för planområdet Nordöstra Stadsskogen,
Alingsås kommun.

3.1

Orientering
Stora delar av denna text är hämtad från tidigare PM, daterat 2016-01-21. Anledningen
till detta är att hantering av bl a dagvatten och höjdsättning som redovisats i nämnda PM
föreslås gälla för det aktuella planområdet.
Det berörda området framgår av bilaga 2.

3.2

Befintliga förhållanden

3.2.1 Geotekniska förhållanden
Enligt den geotekniska undersökning som har utförts av WSP, 2010-05-04, för området
så nämns att en detaljerad sättningsutredning måste utföras om stora belastningar av
mark och grundvattenavsänkningar kommer att ske.
Med hänsyn till detta så är det viktigt att inte onödigt dränera marken utan låta dagvattnet
från bland annat hårdgjorda ytor ledas ut över infiltrationsbenägna ytor.
3.2.2 Dämningsnivå i Kavlåsbäcken nedströms järnvägen
I rapporten ”PM Hydraulisk modellering av Säveån och Lillån med
översvämningskartering” - Sweco från 2009 visas var de beräknade högsta vattenytorna
hamnar vid framtida extremlägen i översvämningshänseende. Dessa nivåer ligger klart
under den nivå på vilken Kavlåsbäcken släpps vid passagen ut från området genom
trumman under järnvägen.
Beräknad högsta nivå på Säveån vid 100-årsregn med ca +60% säkerhetsmarginal är ca
+60,75 meter över havet (möh). Beräknad uppdämningsnivå vid ett 200-årsregn har inte
studerats för Säveån.
Enligt uppgift från Alingsås kommun, 2016-05-10, så ligger vattengången för trumman,
under järnvägen, söder om banvallen, på nivån ca +61,24 möh.
3.2.3 Dagvatten

Befintlig dagvattenledning
Dagvattnet från den befintliga bebyggelsen öster om det planerade området vid
Kavlåsvägen avleds via en ledning väster ut till Kavlåsbäcken. Om detta förhållande ska
gälla även i fortsättningen så måste ett servitut upprättas för ledningen genom det
planerade området.
Denna ledning får inte anslutas till det föreslagna avvattningsståket utan ska även i
fortsättningen vara ansluten till bäcken. Ledningens sträckning framgår av bilaga 2.
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Tillåtet flöde från planområdet
Vid bestämning av det tillåtna flödet från planområdet har räknats med att området inte
får avleda mer vatten än vad det gör i naturmarksskick vilket antas till ca 5 l/s x ha.
Då området är ca 3,5 ha stort så blir det totala flödet från området härmed ca 18 l/s.
3.2.4 Kablar
Inom området finns markförlagda kablar som måste märkas ut och tas hänsyn till vid bl a
förläggning av VA-ledningar, öppna avvattningsstråk och fördröjningsmagasin. Ett Uområde anges för kablarna i planbestämmelserna och på plankartan.

3.3

Föreslagen dagvattenhantering
Den upprättade illustrationsplanen har legat till grund för bestämning av bl a hårdgjorda
ytor och grönytor.
Principer för utformning av bl a dagvattenhanteringen redovisas på bilaga 2 och på bild
1.

3.3.1 Målsättning
Med hänsyn till bl a gällande flödes- och översvämningskrav som gäller för utbyggnaden
av det nya planområdet är målsättningen att
•

i det fall dagvattnet inte riskerar att förorenas ges vattnet från hårdgjorda ytor
möjlighet att rinna ut över gräsförsedda infiltrationsytor där vattnet fördröjs och
eventuella föroreningar i vattnet ges möjlighet att bindas och tas upp av växterna
tidigt i avvattningssystemet.

•

gräsförsedda avvattnings-/infiltrationsstråk föreslås utföras utmed gator.

•

vid hantering av dagvattnet för området är det viktigt att vattnet som avleds från
området har sådan kvalité att detta inte förorenar yt- och grundvatten samt
nedströms belägen recipient.

•

om det finns risk för utsläpp av förorenat dagvatten bör ytorna, där vattnet kan
rinna av, göras täta så att vattnet inte förorenar bl.a. yt- och grundvattnet.

3.3.2 Principer
För att målsättningen ska uppfyllas bör inget dagvatten från tak- och hårdgjorda ytor
avledas direkt till brunnar och ledningar och vidare till dagvattenledningar eller
avvattningsstråk.
För att minska den momentana dagvattenmängden och avledandet av ett eventuellt
förorenat dagvatten är principen att ta hand om dagvattnet så tidigt som möjligt i
avvattningskedjan.
Vid det mer naturanpassade systemet är det särskilt viktigt att man ur funktions-,
dränerings- och höjdsynpunkt studerar området i ett större sammanhang. Tekniken
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bygger på att låta dagvattnet rinna uppe på ytan och så nära markplanet som möjligt och
samtidigt bygga upp systemet från grunden med en noggrann höjdsättning där ordentliga
marklutningar skapas ut från byggnader och hårdgjorda ytor. Genom att placera
byggnaderna och hårdgjorda ytor högt och luta marken ut från dessa mot infiltrationseller dagvattenstråk som placeras utmed tomtgränser och angränsande gator kan ett
”trögt dagvattensystem” skapas.
3.3.3 Avskärande dag- och dräneringsvattenstråk
Vatten från mark som är belägen öster om området föreslås enligt plankartan att samlas
upp och avledas via ett dränage. Dränaget får inte läggas så djupt att grundvattnet sänks
av så att marksättningar riskeras.
U- området som sträcker sig utmed den östra plangränsen och som innehåller ett
avskärande dränage måste även ges beteckningen g- område då skötsel och driften av
detta måste säkerställas. En gemensamhetsanläggning bildas och där de fastighetsägare
som berörs av dränaget ingår. Detta föreslås regleras i planbestämmelserna.
Om en utbyggnad av fastigheter utmed den östra delen av området inte sker samtidigt
kan det avskärande dränaget utföras etappvis och i samband med att en fastighet
etableras. Dränaget anläggs inom respektive fastighet och ansluts till fastighetens
förbindelsepunkt vid lokalgatan. Härmed får varje fastighetsägare ha ansvar för driften
och skötseln av dränaget. Detta innebär att ingen gemensamhetsanläggning behöver
upprättas för dränaget. Respektive fastighetsägare får härmed ansvar för att funktionen
hos dränaget säkerställs.
3.3.4 Uppsamlande avvattningsstråkstråk
Ett ytligt öppet avvattningsstråk anläggs utmed de planerade fastigheternas västra
fastighetsgräns. Stråket utförs väster om avsatt området för högspänningsledning som är
förlagd under mark. Marken ges en lutning ut från fastigheterna fram till det öppna
avvattningsstråket. Stråket sträcker sig från den södra delen av planområdet och mynnar
i det planerade fördröjningsmagasinet som föreslås utföras strax söder om den planerade
lokalgatan.
Diket är i normalfallet torrlagt.
Genom att avleda dagvattnet i öppna avvattningsstråk tillförs marken vatten vilket är
positivt för grundvattenbildningen.
3.3.5 Dagvattenhantering inom fastighetsmar k

Bostadsområdet
Takytor
Byggnader placeras så högt att en marklutning erhålls ut från dessa.
Härmed bör dagvattnet från takytorna kunna avledas ut över lämpligt anlagda mark- och
infiltrationsytor.
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Gårds- och entréytor
Utmed fastighetsgränserna som gränsar mot gator, tomter och naturmark ska
infiltrationsstråk anläggas. I botten av dessa anläggs en uppsamlande dränerande
ledning som kringfylls med makadam och över denna ett lager med grovt grus. I ytan av
stråket läggs ett lager av sandinblandad matjord som gräsfrösås. Stråken utförs med en
bredd av minst 1,0 meter och ges ett djup av ca 0,6 meter.
Även övriga gårdsytor lutas ut mot stråken som ska anläggas utmed fastighetsgränserna.
Inom fastighetsmarken ska det finnas en infiltrationsbenägen yta av minst 65 % av
fastighetsytan. Således får maximalt 35 % av fastighetsytan vara hårdgjord. Detta
förhållande måste gälla då det ligger till grund för dimensionering av dagvattenledningar,
avvattningsstråk och fördröjningsmagasin. Detta föreslås regleras i planbestämmelserna.
Trafikverkets fastighet
Som tidigare har nämnts så avser Trafikverket att inte bygga ut en ny omformarstation
inom fastigheten inom de närmaste åren. Man vet inte om det kan bli aktuellt inom 15-20
år.
Dock förutsätts att dagvattnet från fastigheten tas omhand och avledas till föreslaget
fördröjningsmagasin beläget söder om fastigheten.
3.3.6 Dagvattenhantering inom gatumark
Dagvattnet från gatorna inom bostadsområdet, lokalgatan i väst-/östlig sträckning och
tillfartsvägen utmed järnvägen har medräknats vid dimensioneringen av de föreslagna
fördröjningsmagasinen som redovisas här nedan.
Bostadsområdet
För att göra det möjligt att fördröja och rena gatudagvattnet samt tillföra marken vatten
föreslås att ett minst 1,0 meter brett rasterförsett infiltrationsstråk anläggs utmed gatorna
inom bostadsområdet och lokalgatan i väst - östlig sträckning. Detta föreslås fastläggas i
planbestämmelserna.
Tillfartsväg utmed järnvägen till Trafikverkets fastighet
För att ta hand om dagvattnet utmed vägen föreslås att ett öppet gräsförsett svackdike
anläggs utmed denna med en bredd av ca 1,5 meter. I diket ges vattnet möjlighet att
infiltrera, fördröjas och renas. Diket föreslås avvattnas mot väster till det föreslagna
dagvattenmagasinet söder om Trafikverkets fastighet. För att kunna avleda vattnet till
magasinet måste ett servitut upprättas för ledningen på Trafikverkets fastighet. Detta
föreslås regleras i planbestämmelserna.
Dagvattnet från diket kan även avvattnas öster ut och fördröjas i planerad grönyta vid
vägens östra del. Härefter avleds vattnet till befintligt dagvattensystem.
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Ekhagegatan
Beroende på att endast en liten befintlig del av Ekhagegatan avvattnas mot bäcken och
att denna del inte ingår i nyexploateringen enligt detaljplanen så bedöms att ingen rening
samt fördröjning av dagvattnet från gatan behövs och behandlas härmed inte i rapporten.

3.3.7 Avrinning från bostadsområdet söder om lokalgatan
Den södra delen av området utgörs idag av ängsmark och viss skogsmark. Från
skogspartiet i väster och stadsdelen Kavlås i öster sluttar marken flackt mot
Kavlåsbäcken.
Vid bestämning av avrinningen för det aktuella bostadsområdet ingår den planerade
lokalgatan i väst-/östlig sträckning, marken söder om denna och marken öster om
Kavlåsbäcken.
Avrinning från området är idag relativt liten då huvuddelen av ytan är flack och
vegetationsförsedd.
Området är ca 2,4 ha stort och tömningsflödet är då ca (2,4 ha x 5 l/s ha) = 12 l/s.
3.3.8 Avrinning från Trafikverkets fastighet norr om lokalgatan
Då viss osäkerhet gäller om omformarstationen ska utföras eller inte så föreslås att vid
avrinning och fördröjning av dagvattnet för fastigheten och lokalgatan att stationen
kommer att utföras.
Inom den norra delen av planområdet, norr om planerad lokalgata, finns ett område som
tillhör Trafikverket och en tillfartsväg belägen utmed järnvägen.
Vid bestämning av avrinningen för detta område ingår grönområdet norr om lokalgatan
och ytan öster om Kavlåsbäcken samt tillfartsvägen utmed järnvägen.
Området är ca 1,1 ha stort och tömningsflödet är då ca (1,1 ha x 5 l/s ha) = 6 l/s.

3.4

Fördröjningsmagasin
Med hänsyn till att ingen fördröjning av dagvattenflödet avses ske inom den närmsta tiden
för den större delen av avrinningsområdet, med undantag av det aktuella
exploateringsområdet, kommer ett stort dagvattenflöde att belasta dagvattenledningen
under järnvägen. Härmed kommer vattennivån i Kavlåsbäcken i anslutning till det
planerade området att ligga på en relativt hög nivå. Detta ska beaktas vid höjdsättningen
av fördröjningsmagasinen, tillhörande planområdet, och vattennivån i dessa vilket i sin tur
styr höjdsättningen av fastigheter, byggnader och gator samt avledning av dag- och
dräneringsvattnet inom området.
För att klara ut vilket dagvattenflöde och hur högt vattennivån ställer sig i bäcken vid stora
regn har en översiktlig dagvattenberäkning utföras för avrinningsområdet under rubriken
5 här nedan.

repo001.docx 2012-03-29

11 (23)
RAPPORT
DAGVATTENUTREDNING STADSSKOGEN ALINGSÅS
DAGVATTENUTREDNING FÖR NORDÖSTRA STADSSKOGEN MED
AVRINNINGSOMRÅDE INFÖR DETALJPLANELÄGGNING

SEATKJ p:\23840\11004335_dagvatten_stadsskogen\000\10_arbetsmaterial\rapport 11004335, dagvatten stadsskogen 190219.docx

Sida 62 av 444

Fördröjningsmagasinen föreslås utföras som torra magasin med en gräsbeklädd botten
som är dränerad. Härmed är det möjligt att vistas på ytan en kort tid efter att vatten stått
över magasinbotten. Tömningen av magasinet sker via en filtervall vars funktion är att
strypa utloppsflödet och binda eventuella föroreningar i dagvattnet.
Ett torrställt, dränerat magasin förordas då det ger mervärde för rening av dagvattnet och
att miljön kring magasinet är mer lättskött. I planbestämmelserna bör det anges
dagvattenmagasin istället för dagvattendamm beroende på att ingen permanent
vattenspegel kommer att förekomma i magasinet.
Som tidigare har nämnts så avser Trafikverket att inte bygga en ny omformarstation inom
fastigheten inom de närmaste åren. Man vet dock inte om det kan bli aktuellt inom 15-20
år.
Magasinen dimensioneras för ett regn med en återkomsttid av ca 100 år. Vid ett större
regn får detta vatten rinna vidare via ett skibord i magasinet till lägre liggande mark och
slutligen till Kavlåsbäcken.
3.4.1 Fördröjningsmagasin för bostadsområdet
Med ledning av illustrationskarta, daterad 2014-09-29, tillhörande detaljplan för Nordöstra
Stadsskogen så bedöms den totala hårdgjorda ytan för bostadsområdet uppgå till ca
0,95 ha och grönytan till ca 1,45 ha.
Vid ett regn med en återkomsttid av ca 100 år och ett samtidigt strypt tömningsflöde av ca
12 l/s erfordras en fördröjningsvolym av ca 840 m3 för områdets dagvatten.
Nivåer och ytutbredning för magasinet redovisas i de översiktliga dagvattenberäkningarna
under rubrik 5 här nedan.
3.4.2 Fördröjningsmagasin för Trafikverkets fastighet och väg utmed järnväg
För att bl a säkerställa erforderlig magasinsvolym för fastigheten, vid en eventuell
framtida utbyggnad, så har den beräknats med den utformning som föreslagits enligt
illustrationskarta, bilaga 2.
Med ledning av ovan nämnda illustrationskarta så bedöms den totala hårdgjorda ytan att
uppgå till ca 0,8 ha och grönytan till ca 0,3 ha.
Vid ett regn med en återkomsttid av ca 100 år och ett samtidigt strypt tömningsflöde av ca
6,0 l/s erfordras en fördröjningsvolym av ca 620 m3 för områdets dagvatten.
Nivåer och ytutbredning för magasinet redovisas i de översiktliga dagvattenberäkningarna
under rubrik 5 här nedan.
3.4.3 Samlad fördröjning för bostadsområdet och Trafikverkets fastighet och gator
Härmed erfordras en fördröjningsvolym av totalt ca1460 m3. Denna volym föreslås
erhållas inom de i planen angivna grönytorna norr och söder om den planerade
lokalgatan.
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Av utrymmesskäl omfördelas magasinens volymer så det norra magasinet ges en något
mindre volym än den som beräknas åtgå. Detta kompenseras genom att det södra
magasinet görs något större. Ca 100 m3 fördröjningsvolym omfördelas på detta vis från
det norra till det södra magasinet.
Magasinen på den norra och södra sidan av lokalgatan står i förbindelse med varandra
via en ledning. Magasinen ligger på i stort sett samma nivå och tömningen av dessa sker
via det södra magasinets filtervall. Tömningsflödet genom filtervallen blir det
sammanlagda tömningsflödet från de båda magasinen, ca 12 l/s + ca 6 l/s = ca 18 l/s.
I dagvattenberäkningarna för det totala avrinningsområdet som nämns under rubrik 5 här
nedan har hänsyn tagits till att tömningsflödena från fördröjningsmagasinen för det
planerade området är ca 18 l/s och fördröjningsvolymen är ca 1460 m 3. Likaså har vid
beräkningarna förutsatts att fastigheten för omformarstationen på sikt kommer att byggas
ut.
I och med att man vid beräkningarna har antagit att omformarstationen kommer att
byggas ut så föreslås att den under rubrik 5 beräknade fördröjningsvolymen och den
tillhörande ytan för magasinens utbredning befästs i samband med planarbetet.
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Bild 1 – Urklipp från Bilaga 2, Förslag till dagvattenhantering. Ytor för dagvattenmagasin
och ytlig avledning via svackdike inritat på illustrationskarta från detaljplanens
granskningshandling.
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4

Planering

4.1

Höjdsättning
Höjdsättningen av området styrs bl. a av den högsta vattennivån i kommunens
fördröjningsmagasin och dämningsnivån i förbindelsepunkten.
Utifrån den högsta vattennivån i magasinet höjdsätts markytor och byggnader. Marken
ges en lutning ut från byggnader och andra hårdgjorda ytor så att dagvattnet kan rinna av
på markytan vid kraftig nederbörd mot de lägre belägna infiltrations-/fördröjningsytorna.
Där den naturliga marken inom fastigheten lutar mot en planerad byggnad måste den
färdigställda marken ges en lutning ut från byggnaden och möta slänten från den högre
belägna marken så att ytvatten hindras att rinna in mot byggnaden. Där marken som lutas
ut från byggnaden möter den högre belägna marken utförs ett dränage som samlar upp
yt- och överskottsvattnet som inte infiltrerar i marken. Markvecket och dränaget placeras
på ett lämpligt avstånd från bygganden med hänsyn till bl a erforderlig schakt i befintlig
mark. Dränaget ansluts till lämplig förbindelsepunkt vid lokalgatan.
Vid platta på mark föreslås att färdigt golv ligger ca 0,2 meter över slutlig marknivå vid
husliv.
Närmast byggnaden ska marken ha en lutning av 1:20 (5 cm/meter) på en sträcka av
minst 3 meter ut från byggnaden och härefter ges marken en lutning av mer än 1 % ut
mot fastighetsgränsen.
Byggnadens golvnivå föreslås ligga minst 50 cm högre än den till fastigheten
angränsande gatan. Marken måste även luta ut från byggnaden i den punkt där gatan
ligger högst i förhållande till fastigheten.
Kantstenar som hindrar dagvattnet att rinna ut över lägre belägna infiltrationsytor bör
undvikas. Likaså ska uppsamling av dagvatten i dagvattenbrunnar undvikas för att slippa
avleda vattnet via djupa ledningar.
Vid höjdsättningen ska marken anordnas så att inga instängda partier erhålls inom
planområdet.

4.2

Öppna avvattningsstråk

4.2.1 Fastighetens dagvattenhantering
För att kunna avleda, fördröja och rena dagvattnet är det viktigt att vattnet ges möjlighet
att rinna av över mark.
Mellan byggnader och andra hårdgjorda ytor skapas grunda gräsförsedda svackstråk där
dagvattnet ges möjlighet att rinna av och fördröjas. Vattnet som inte infiltrerar måste ges
möjlighet att rinna fram till planerade avvattningsstråk och fördröjningsmagasin.
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Genom att avleda dagvattnet ut över mark så kan vattnet hållas högt och inte ledas ned i
djupt belägna dagvattenledningar samtidigt som kostsamma uppfyllnader inte behöver
utföras inom området.
4.2.2 Kommunal dagvattenhantering
På plankartan har en gångstig angivits mitt på lokalgatan vid det planerade
bostadsområdet. Vid höjdsättningen av gatan ska en lågpunkt utföras mitt för uttaget för
gångstigen. Härmed ges dagvattnet möjlighet att vid kraftig nederbörd rinna över mark ut
ur området mot den i väster lägre belägna marken och vidare till det föreslagna
avvattningsstråket som mynnar i det föreslagna fördröjningsmagasinet.
För att ytterligare ta vara på möjligheterna att infiltrera, fördröja och rena dagvatten från
fastighets- och gatumark föreslås att dagvattnet ges möjlighet att via ledningar på två
ställen, utmed sträckan mellan gångstigen i söder och gångstigen vid gatans lågpunkt,
avledas fram till det öppna avvattningsstråket i väster. Ett av dessa ledningslägen kan
samordnas med den befintliga dagvattenledning som avvattnar området öster om det
planerade området. Den befintliga ledningen får inte anslutas till det föreslagna
avvattningsstråket och inte till det föreslagna fördröjningsmagasinet utan denna ledning
ska som idag vara ansluten direkt till Kavlåsbäcken. Härmed måste de fastigheter som
berörs av dessa ledningar belastas med ett servitut. Detta föreslås regleras i
planbestämmelserna.

4.3

Husgrundsdränering för byggnader
Om byggnader med platta på mark ska utföras måste dessas grundkonstruktioner med
tillhörande dräneringar ligga högre än dämningsnivån i kommunens dagvattenledning i
förbindelsepunkten. Om dämningsnivån ligger högre än byggnadens grundkonstruktion
kan det bli nödvändigt att ansluta husgrundsdräneringsvattnet till en separat tät ledning.
Denna ledning ansluts till det öppna avvattningsstråket, väster om bebyggelsen, där
vattennivån bedöms ligga på en betryggande nivå under byggnadernas
grundkonstruktioner.
Om byggnader med källare ska utföras måste husgrundsdräneringsvattnet pumpas till
den högre belägna dagvattenledningen. En backventil på tryckledningen från pumpen
hindrar dagvatten att rinna bakvägen in i husgrundsdräneringen. Ska byggnaderna vara
källarlösa måste detta anges i planbestämmelserna.
I det fall en pumpning av bl. a husgrundsdräneringsvattnet ska utföras inom området
måste man klara ut om detta medför problem beträffande bl a framkallande av sättningar
inom närområdet.

4.4

Övrigt
I de planerade lägena för fördröjningsmagasinen måste bl a markmaterial och högsta
nivån på grundvattenytan klaras ut för att slutlig placering, nivå, schaktförhållanden och
utbredning av magasinen ska kunna bestämmas.
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Där det avskärande dränaget som föreslås utmed planområdets östra kant, mot befintlig
bebyggelse, ska markmaterial och grundvattenyta bestämmas. Härmed kan lämplig nivå
och utformning av dränaget bestämmas. Med ledning av undersökningarna kan också
lämplig placering av bl.a. byggnader och underjordiska ledningar bestämmas.
Det måste även klaras ut om uppdämningar förekommer i spillvattensystemet som berör
och styr höjdsättningen av byggnaderna inom planområdet.
I ansökan om bygglov ska exploatören/byggherren presentera en vald lösning för dagoch dräneringsvattnet samt höjdsättning för den aktuella fastigheten.
För att säkerställa att intentionerna i planförslaget följs kan det vara lämpligt att upprätta
en informationsskrift som beskriver hur höjdsättning, hantering av dagvatten och
husgrundsdräneringsvatten samt spillvatten bör hanteras inom den berörda fastigheten.
Denna skrift kan bifogas exploaterings- och köpeavtal.
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5

Översiktliga beräkningar av dagvattenflödet från hela avrinningsområdet till
trumman under järnvägen (Västra stambanan).

5.1

Inledning
Då Trafikverket vill utreda behovet av att anlägga en ny dagvattenledning genom
järnvägen ska enligt en överenskommelse mellan Alingsås kommun och Trafikverket ett
dagvattenflöde översiktligt beräknas för avrinningsområdet uppströms trumman och som
belastar trumman. Avrinningsområdets utbredning framgår av bilaga 1.
Det regn som ska gälla vid beräkningarna är enligt Trafikverket ett regn med en
återkomsttid av ca 200 år.
Alingsås kommun vill även att flödet för ett regn med en återkomsttid av ca 100 år
beräknas.
Som underlag för beräkningarna har legat de tidigare framtagna avrinningsytorna för de
olika delområdena som redovisats i Sweco:s rapport, daterad 2012-10-16.
Dessutom har grundkartor med bl a Kavlåsbäckens sträckning samt nivåkurvor över
avrinningsområdet utnyttjats.
I samband med flödesberäkningarna för de olika regnen studeras även dämningsnivån i
bäcken.

5.2

Beräkningsförutsättningar
Vid beräkning av dagvattenflödet från avrinningsområdet har en översiktlig
dagvattenmodell utnyttjats. Anledningen till detta är att i modellen kan hänsyn tas till bl a
vattnets rinntider och den för avrinningsområdet samlade maximala avrinningen.
De fördröjningsmagasin som föreslagits för avrinningsområdet i tidigare PM, daterat
2016-01-21, har inte utförts och härmed inte räknats med vid beräkningarna. Dock med
undantag av magasinen för det planerade bostadsområdet. Dessa magasin är
dimensionerade för ett regn med en återkomsttid av ca 100 år och med ett strypt
tömningsflöde av totalt ca 18 l/s.
•

Inom de områden där marken till stor del består av naturmark men avses
exploateras har avrinningskoefficienten föreslagits till ca 0,2 (blåmarkerat
område). Anledningen till detta är att naturmarken är stor i förhållande till den
byggnation som har skisserats inom dessa områden.

• För de övriga avrinningsområdena där byggnationen är tätare har räknats med en
avrinningskoefficient av ca 0,3 (rödmarkerat område).
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Avrinningskoefficienten för de olika avrinningsområdena redovisas på följande kartskiss
där röda områden indikerar 0,3 och blåa 0,2 i avrinningskoefficient.

Den genomsnittliga vattenhastigheten för dagvattnet inom avrinningsområdet för
beräkning av bl a koncentrationstiden har antagits till ca 0,3 meter/sekund.
För att minska dagvattnets dämningsnivå i diket söder om lokalgatan och järnvägen
föreslås följande:
•

Inom de lägre liggande partierna som är belägna uppströms järnvägen har
räknats med att dagvattnet kan svämma över marken utmed diket på en sträcka
av ca 300 meter och på en varierande bredd av ca 15 meter.

•

Den befintliga dagvattenledningen med en inre dimension av ca 600 mm under
lokalgatan byts ut mot en ledning med en större invändig dimension, se
beräkningarna nedan.

•

Den befintliga dagvattenledningen med en inre dimension av ca 600 mm under
järnvägen byts ut mot en ledning med en större invändig dimension, se
beräkningarna nedan.
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5.3

Beräkningsresultat
Följande dagvattenflöden har erhållits vid beräkningarna och då nämnda förutsättningar
har gällt.
Vid beräkningarna har ett så kallat CDS-regn med klimatfaktorn 1,25 utnyttjats. Ett CDSregn är uppbyggt så att flera intensiteter och varaktigheter ryms i samma regn. Hänsyn
tas därmed både till kortare intensiva regn och till långvariga regn med lägre intensitet.
CDS-regnet som har använts i beräkningarna har en total varaktighet på 6 h med en
flödestopp mitt i regnet.

5.3.1 Flöde vid Alfhemsgatans nya sträckning och järnvägen
Vid ett regn med en återkomsttid av ca 100 år erhölls ett flöde av ca 6200 l/s.
Vid ett regn med en återkomsttid av ca 200 år erhölls ett flöde av ca 7500 l/s.
Den ledningsdimension som behövs för att kunna avleda ett flöde av ca 6200 l/s med en
ledningslutning av ca 6 promille föreslås ha en inre diameter av ca 1600 mm. Alternativt
tre stycken ledningar med en inre diameter av ca 1000 mm.
För att kunna avleda ett flöde av ca 7500 l/s så behövs en ledning med en inre diameter
av ca 1800 mm vid en ledningslutning av ca 6 promille. Alternativt tre stycken ledningar
med en inre diameter av ca 1200 mm.
Slutlig dimensionering av ledningarna eller alternativ konstruktion görs i samband med
detaljprojekteringen av dessa.
5.3.2 Dämningsnivåer i Kavlåsbäcken
Med hänsyn till de beräkningsförutsättningar som angivits här ovan så erhålls följande
resultat.

Dämningsnivå vid lokalgatan
Vattennivån i bäcken mitt för de föreslagna magasinen, tillhörande det planerade
planområdet, beräknas vid en dikesbotten på nivån ca +63,0 möh ligga på nivån ca +
64,0 möh vid ett regn med en återkomsttid av ca 100 år och på nivån ca +64,1 möh vid
ett regn med en återkomsttid av ca 200 år.
I den tidigare kompletteringsrapporten, daterad 2016-05-12, så angavs dämningsnivån ca
+63,5 möh vid ett flöde av ca 500 l/s i bäcken vilket motsvarar ett regn med en
återkomsttid av ca 10 år och en varaktighet av ca 3 timmar.

Dämningsnivå vid järnvägen
Vattennivån i bäcken beräknas vid en dikesbotten på ca +61,24 möh ligga på nivån ca
+62,5 möh vid ett regn med en återkomsttid av ca 100 år och på nivån ca +62,7 möh vid
ett regn med en återkomsttid av ca 200 år.
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5.3.3 Föreslagna nivåer för dagvattenmagasin tillhörande det planerade planområdet
För att inte få för hög uppdämning i magasinet via bäcken föreslås att botten på
magasinet förläggs på nivån ca +63,5 möh. Vattenytan i magasinet föreslås ligga på
nivån ca +64,3 möh och överytan på magasinsvallen på nivån ca +64,8 möh.
För att hindra dagvattnet från Kavlåsbäcken och dagvatten från planområdets
avvattningsstråk att belasta varandra med vatten så ska magasinets vall sträcka sig så
långt norr och söder ut att vallen möter den befintliga marknivån ca +64,8 möh.
För att kunna avleda dag- och dräneringsvattnet från den planerade lokalgatan till
magasinet föreslås att den planerade lokalgatan i höjd med Kavlåsbäcken ges en lägsta
nivå av ca +65,1 möh. På upprättad detaljplanekarta, daterad 2014-09-29, har nivån
+64,7 möh angivits. Denna nivå föreslås ändras till ca +65,1 möh i planbestämmelserna.
5.3.4 Beräknad fördröjningsvolym och ytutbredning för planområdets
dagvattenmagasin
Den totala fördröjningsvolymen för det planerade bostadsområdet och Trafikverkets
fastighet har beräknats till totalt ca 1460 m 3.
Vid en bottennivå i magasinet av ca +63,5 möh och ett vattendjup av 0,8 meter samt en
släntlutning av 1:6 från bottennivån upp till släntkrönets nivå på ca +64,8 möh plus en
plan driftyta med en bredd av ca 3,0 meter på släntkrönet så erhålls en ytutbredning för
magasinet av ca 3800 m2.
Magasinets utformning i plan framgår av bilaga 2.
Dagvattenmagasinets utbredning som redovisas på illustrationskartan, daterad 2014-0929, ska ändras till den ytutbredning som redovisas på bilaga 2.
5.3.5 Uppfyllnader inom Trafikverkets fastighet
För att minska uppfyllnader inom Trafikverkets fastighet där omformarstationen eventuellt
ska placeras kan dagvattnet fördröjas inom den egna fastigheten istället för i det
föreslagna magasinet söder om fastigheten.
Om fördröjningen sker i den nordvästra delen av fastigheten där dämningsnivån i
Kavlåsbäcken ligger på nivån ca +62,7 möh vid ett regn med en återkomsttid av ca 200
år så kan fyllnadshöjden inom fastigheten minskas. Fyllnadshöjden beror också på om
dagvattnet fördröjs i ett öppet eller täckt magasin samt vilket vattendjup som väljs för
fördröjningsvolymen.
Utformningen av bl a avvattningen, fördröjningsmagasinet och höjdsättningen måste
studeras mer i detalj i samband med projekteringen av fastigheten.
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6

Sammanfattning
Inom området Stadsskogen planeras och genomförs en nyexploatering, benämnt
Nordöstra Stadsskogen. Hela avrinningsområdet för dagvattnet som nyexploateringen är
belägna inom är ca 95 ha stort och lutar mot norr.
Det planerade exploateringsområdet som ligger inom avrinningsområdet är ca 3,5 ha
stort och är beläget öster om Kavlåsbäcken samt söder om järnvägen (Västra
stambanan). Området kallas även Kavlås Äng.
Genom exploateringsområdet löper vattendraget Kavlåsbäcken som till följd av ökad
exploatering och hårdgjorda ytor kommer att påverkas av mer fluktuerande flöden och
ökade halter av föroreningar i dagvattnet.
I samband med samrådet för planen påtalade Länsstyrelsen att bäcken utgör en
potentiell livsmiljö för bl a fisken Mjörnöring. För att säkerställa levnadsmiljön för
Mjörnöringen så är det olämpligt att fördröja och rena dagvattnet från den planerade
bebyggelsen direkt i bäckfåran. Fördröjning och rening av dagvattnet ska därför ske vid
sidan av och uppströms bäcken.
Med hänsyn till detta har hanteringen av dag- och dräneringsvattnet studerats för den
planerade nyexploateringen samtidigt som en översyn av möjligheter till
fördröjningsåtgärder har gjorts för nyexploateringen. Vid dagvattenberäkningarna för
detaljplaneområdet har ingen fördröjning av dagvattnet inräknats för den övriga delen av
avrinningsområdet.
Med mer detaljerade fältundersökningar i form av avvägningar, inmätningar, geoteknisk
undersökning och en mer detaljerad hydraulisk dagvattenmodellering som underlag kan
bl a avvattning samt nivåer för fastigheter, byggnader, fördröjningsmagasin och vägar
slutgiltigt bestämmas.
En översiktlig höjdsättning av det planerade området kan även ligga till grund för att
bedöma erforderliga schakt- och fyllnadsarbeten.
För att undvika sättningar inom området måste grundvattenbildningen säkerställas även
då området bebyggs. Med hänsyn till detta måste målsättningen vara att ta hand om
dagvattnet lokalt inom området och att skapa möjligheter för dagvattnet att även i
fortsättningen infiltrera i marken. Dessutom föreslås att dagvattnet bl a avleds i öppna
avvattningsstråk som förses med lämpligt jordmaterial och vegetation för att göra det
möjligt att binda föroreningar i vattnet.
Slutligen leds dagvattnet till ett fördröjningsmagasin där vattnet fördröjs samtidigt som
föroreningar ges möjlighet att bindas i magasinets gräsförsedda botten. Härefter passerar
vattnet ett grusfilter som utförs vid utloppet från magasinet. Filtret stryper utloppsflödet
samtidigt som detta kan binda eventuella föroreningar i dagvattnet.
För att hindra att planområdet översvämmas i samband med kraftig nederbörd föreslås
att öppningar mellan fastigheter utförs i planen så vattnet även kan rinna av uppe på
marken väster ut mot ett öppet uppsamlande avvattningsstråk som mynnar i det

22 (23)
RAPPORT
DAGVATTENUTREDNING STADSSKOGEN ALINGSÅS
DAGVATTENUTREDNING FÖR NORDÖSTRA STADSSKOGEN MED
AVRINNINGSOMRÅDE INFÖR DETALJPLANELÄGGNING

Sida 73 av 444

föreslagna fördröjningsmagasinet. För att ytterligare säkerställa avvattningen föreslås
även att några dagvattenledningar leds väster ut genom fastigheterna till
avvattningsstråket. Härmed måste servitut upprättas för att förlägga ledningarna genom
berörda fastigheter.
Enligt uppgift från Trafikverket kommer inte den planerade omformarstationen i den norra
delen av exploateringsområdet att byggas ut i dagsläget och är inte aktuell på minst
15-20 års sikt. Hänsyn till dagvattenavrinning från fastigheten har dock beaktas vid
dagvattenberäkningarna och denna ansluts till det föreslagna dagvattenmagasinet vid
Alfhemsgatans nya sträckning.
Den befintliga dagvattenledningen som avvattnar Kavlåsbäcken genom järnvägen har en
uppskattad inre dimension av ca 600 mm. Trafikverket önskar att flöden som belastar
denna från hela avrinningsområdet utreds.
Dagvattenflödena har översiktligt beräknas för hela avrinningsområdet för regn med en
återkomsttid av ca 100 och ca 200 år. Vid beräkningarna har inga fördröjningsåtgärder i
Kavlåsbäckens huvudfåra medräknats.
Storleken på flödet vid ett regn med en återkomsttid av ca 100 år har beräknats till ca
6200 l/s och vid en återkomsttid av ca 200 år till ca 7500 l/s. Med ledning av dessa flöden
kan lämpliga dimensioner på avvattningskonstruktioner bestämmas för att avleda dessa
flöden.
Dessa flöden medför att vattnet dämmer upp till vissa nivåer i Kavlåsbäcken. Görs ingen
åtgärd för att öka flödet genom järnvägsbanken kan denna dämning till viss del bli
dimensionerande för markhöjder, vägar och golvnivåer inom detaljplaneområdet. För att
få fram sådana dämningsnivåer behöver en hydraulisk modell tas fram.
Slutligen måste ambitionen för hela avrinningsområdet vara att ta hand om dagvattnet
lokalt inom befintliga och planerade områden. Härmed minskars dagvattenflödet vilket
skapar utrymme i det befintliga avvattningssystemet samtidigt som eventuella
föroreningar i dagvattnet ges möjlighet att bindas i lämpligt utformade infiltrationsytor.

Följande personer på Swecos Växjökontor har medverkat vid framtagande av denna rapport:
Anton Kjellén, Sweco Architects
Magnus Holmqvist, Sweco Environments
Daniel Pehrsson, Sweco Civil
Göran Lundgren, Sweco Civil

repo001.docx 2012-03-29

23 (23)
RAPPORT
DAGVATTENUTREDNING STADSSKOGEN ALINGSÅS
DAGVATTENUTREDNING FÖR NORDÖSTRA STADSSKOGEN MED
AVRINNINGSOMRÅDE INFÖR DETALJPLANELÄGGNING

SEATKJ p:\23840\11004335_dagvatten_stadsskogen\000\10_arbetsmaterial\rapport 11004335, dagvatten stadsskogen 190219.docx

Sida 74 av 444

SYSTEMSKEDE

ALINGSÅS KOMMUN

Sida 75 av 444

SYSTEMSKEDE

ALINGSÅS KOMMUN

Sida 76 av 444

PROJEKTRAPPORT

10692
Nordöstra Stadsskogen, Alingsås
Bullerutredning inför ny detaljplan

Rapport

10692-18082800.doc

Antal sidor:

10

Bilagor:

4

Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg
Kvalitetsgranskare Henrik Runström
Datum

2018-08-28

www.soundcon.se
Sida 77 av 444

Rapport 10692-18082800

Innehåll
1. Bakgrund och syfte ............................................................................................ 2
2. Bedömningsgrunder........................................................................................... 3
2.1.

Riktvärden för trafikbuller vid nybyggnation ................................................. 3

2.2.

Riktvärden för trafikbuller vid befintliga bostäder ......................................... 3

2.3.

Riktvärden externt industribuller .................................................................. 4

3. Förutsättningar................................................................................................... 5
4. Buller från väg- och tågtrafik .............................................................................. 7
4.1.

Trafikdata .................................................................................................... 7

4.2.

Utförda beräkningar ..................................................................................... 7

4.3.

Resultat nya bostäder.................................................................................. 8

4.4.

Resultat befintliga bostäder ......................................................................... 8

5. Externt industribuller .......................................................................................... 9
5.1.

Utförda mätningar ........................................................................................ 9

5.2.

Resultat ..................................................................................................... 10

1.

Bakgrund och syfte

Alingsås kommun arbetar med en detaljplan vid nordöstra stadsskogen i stadsdelen
Kavlås i Alingsås. Inom området planeras nya bostäder. Norr om området passerar
Västra Stambanan, varför en trafikbullerutredning efterfrågats. Soundcon AB har
kontaktats för att beräkna vilka trafikbullernivåer som kan förväntas att uppträda vid
bostäderna i framtiden. Synpunkter har inkommit från Trafikverket att
bullerutredningen även skall omfatta buller från Vattenfalls och Trafikverkets
eldistributionsanläggningar samt den nya anslutningsvägen in till bostadsområdet.
Miljöskyddskontoret har framfört synpunkter att utredningen även bör omfatta
situationen vid de befintliga bostäderna längs den planerade anslutningsvägen.
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2.

Bedömningsgrunder

2.1. Riktvärden för trafikbuller vid nybyggnation
Från och med den 1 juni 2015 trädde en ny förordning om trafikbuller vid
bostadsbyggnader i kraft. Förordningen ”Förordning (2015:216) om trafikbuller vid
bostadsbyggnader” innehåller riktvärden för buller utomhus från spår-, väg- och
flygtrafik vid bostadsbyggnader. I planbeskrivningen för det aktuella området
hänvisas till denna förordning.
I Svensk författningssamlings ”Förordning (2015:216) om trafikbuller vid
bostadsbyggnader” anges följande avseende buller från spårtrafik och vägar:
3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska
anordnas i anslutning till byggnaden.
För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i första stycket 1
att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad.
Förordning (2017:359).
4 § Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids bör
1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och
2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte
överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.
Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första stycket 3 a plan- och
bygglagen (2010:900) gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 att minst ett
bostadsrum i en bostad bör vara vänt mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte
överskrids vid fasaden.
5 § Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första stycket 2 ändå
överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger
per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.

2.2. Riktvärden för trafikbuller vid befintliga bostäder
Naturvårdsverket har tagit fram vägledningen med anledning av deras ansvar för
tillsynsvägledning enligt 3 kap. 2 § miljötillsynsförordningen (2011:13). Vägledningen
”Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid befintliga bostäder” (reviderad
2017) har fokus på buller utomhus från befintliga vägar och spår som exponerar
befintliga bostäder.
Som grundregel ska åtgärder eller andra försiktighetsmått övervägas om man kan
befara att skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön föreligger eller kan
uppstå. Enligt praxis har riktvärdena i infrastrukturproposition 1996/97:53 fått
avgörande betydelse för vilka nivåer som ska eftersträvas och när åtgärder behöver
övervägas.
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För att en god miljökvalitet ska nås utanför bostäder bör, enligt infrastrukturpropositionen 1996/97:53 och anknytande dokument från centrala myndigheter, i normalfallet nivåer i tabellen underskridas.

2.3. Riktvärden externt industribuller
Boverket har gett ut en vägledning angående industribuller vid planläggning av
bostäder. Vägledningen ”Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och
bygglovsprövnings av bostäder – en vägledning” rapport 2015:21 innehåller bl a
riktvärden utomhus:
Nedan anges de riktvärden som bör gälla vid planläggning och bygglovsprövning av
bostadsbebyggelse i områden som påverkas av industri- och annat verksamhetsbuller. Det
är den som ska tillämpa plan- och bygglagen som ska göra bedömningen och det kan i
enskilda fall finnas skäl att tillämpa andra värden än de som anges i tabell 1 och 2. Bästa
möjliga ljudmiljö bör alltid eftersträvas. Observera att även den framtida situationen bör
beaktas. Det kan alltså finnas anledning att göra en framåtblick som sträcker sig längre än
detaljplanens genomförandetid.
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Utöver detta gäller följande för frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad:

3.

•

Maximala ljudnivåer (LFmax > 55 dBA) bör inte förekomma nattetid klockan 22–06
annat än vid enstaka tillfällen. Om de berörda byggnaderna har tillgång till en
ljuddämpad sida avser begränsningen i första hand den ljuddämpade sidan.

•

Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall verksamhetens buller
karakteriseras av ofta återkommande impulser som vid nitningsarbete, lossning av
metallskrot och liknande, eller innehåller ljud med tydligt hörbara tonkomponenter,
bör värdena i tabellen sänkas med 5 dBA.

•

I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av
tidsperioderna ovan, eller om ljudnivån från verksamheten varierar mycket, bör den
ekvivalenta ljudnivån bestämmas för den tid då den bullrande verksamheten pågår.
Dock bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för minst en timme, även vid kortare
händelser.

Förutsättningar

Det aktuella området ligger i stadsdelen Kavlås. Området är relativt kuperat. De
planerade bostäderna ligger söder om Västra Stambanan med de närmaste
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tomterna på ca 175 meter från järnvägen. Väster om området svänger järnvägen
svagt söderut. Järnvägen är den dominerande trafikbullerkällan i området.
En ny anslutningsväg, Alfhemsvägen, till de nya bostäderna kommer byggas. Vägen
kommer i öster att ansluta till Kavlåsvägen mellan de två befintliga bostäderna vid
Gitarren 12 och Banjon 10 och i väster ansluta till Ekhagegatan. Mellan stambanan
och den nya anslutningsvägen finns eldistrubutionsanläggningar som drivs av
Trafikverket och av Vattenfall.
De nya bostädernas höjd kommer att variera mellan en och två våningar. I figuren
nedan framgår en illustrationskarta över planområdet med järnvägen i norr, den nya
anslutningsvägen mellan Kavlåsvägen och Ekhagegatan samt Vattenfalls och
Trafikverkets eldistributionsanläggningar.

Figur 1 Illustrationskarta över planområdet.
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4.

Buller från väg- och tågtrafik

4.1. Trafikdata
Uppgifter angående tågtrafiken har erhållits från Trafikverket. Trafiken baseras på
Trafikverkets prognos år 2040 för bullerutredningar.
Tågtyp

Antal/dygn

Medellängd

Hastighet

Godståg

70

563m

100 km/h

EC250

56

170m

120 km/h

Loktåg

6

147m

120 km/h

X40

16

82m

120 km/h

X50

56

160m

120 km/h

X60/61

92

150m

120 km/h

8

80m

120 km/h

Y31

För vägtrafiken har följande legat till grund för beräkningarna. Uppgifter angående
vägtrafiken har erhållits från Alingsås kommun och baseras på trafikmätningar samt
att de nya bostäderna genererar 100 fordon/dygn samt en ökning om 1% per år.
Väg

ÅDT

Andel tung trafik

Hastighet

Kavlåsvägen före utbyggnad

400

3%

40 km/h

Kavlåsvägen efter utbyggnad

600

3%

40 km/h

Alfhemsvägen

600

3%

40 km/h

4.2. Utförda beräkningar
Beräkningarna har utförts enligt Nordiska beräkningsmodellen för väg- och
spårtrafikbuller, SNV rapport 4653 och 4935 och genomförts i programmet
SoundPlan ver 7.4.
Resultaten från beräkningarna redovisas i bilagor som ljudutbredningskartor och
ljudnivåer vid fasader.
Bilaga 01

Ekvivalent ljudnivå vid planerat bostadsområde

Bilaga 02

Maximal ljudnivå vid planerat bostadsområde

Bilaga 03

Resultat vid befintliga bostäder före ny anslutningsväg

Bilaga 04

Resultat vid befintliga bostäder med ny anslutningsväg
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4.3. Resultat nya bostäder
Som framgår av bilaga 01 är de dygnsekvivalenta ljudnivåerna vid de mest utsatta
fasaderna mellan 55 och 60 dBA. Ljudnivåerna uppfyller således riktvärdet på 60
dBA vid samtliga planerade bostäder.
Förordningen innehåller även riktvärden för uteplatser där den ekvivalenta ljudnivån
ej bör överstiga 50 dBA och den maximala ljudnivån 70 dBA. Som framgår av
bilagorna bör samtliga bostäder kunna placera en uteplats som uppfyller dessa
riktvärden.

4.4. Resultat befintliga bostäder
Ljudnivåerna utmed Kavlåsvägen vid de studerade bostäderna inom kv Flygeln har
relativt höga ljudnivåer från järnvägen. Vid jämförelse mellan ljudnivåerna före och
efter den planerade Alfhemsvägen i bilaga 03 och 04 framgår att de ökade 200
fordonen inte påverkar ljudnivån vid bostäderna.
Alfhemsvägen skall passera mellan bostäderna på Gitarren 12 och Banjon 10. Av
resultaten framgår att den ekvivalenta ljudnivån ökar med 1-3 dBA p g a den
tillkommande trafiken. Vid Gitarren 12 är dock ljudnivåerna vid fasad mot vägen
under riktvärdet 55 dBA för befintliga bostäder. Vid Banjon 10 är ljudnivåerna över
riktvärdet 55 dBA.
De maximala ljudnivåerna (från väg- och tågtrafiken) vid södra fasaden på Gitarren
12 ökar med 1 dBA men överskrider ej riktvärdet 70 dBA. Vid Banjon 10 är ljudnivån
över riktvärdet 70 dBA men överskred även riktvärdet före den nya
anslutningsvägen.
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5.

Externt industribuller

I utredningen har mätningar av ljudnivån från Vattenfalls och Trafikverkets
eldistributionsanläggningar utförts vid berörda befintliga bostäder samt inom
planområdet. Syftet har varit att redovisa vilka ljudnivåer som kan uppträda vid de
planerade bostäderna samt vilka ljudnivåer som råder vid de studerade befintliga
bostäderna.

5.1. Utförda mätningar
Mätdatum:

2015-03-10

Mätplats:

Nordöstra Stadsskogen, Alingsås

Mätpersonal:

Torbjörn Appelberg

Benämning

Fabrikat

Typ

Analysator

Norsonic

140

Kalibrator

Norsonic

1251

Instrumenten är kalibrerade med spårbarhet till nationella och internationella referenser.
Datum för senaste kalibrering finns angivet i vår kalibreringslogg.

Mätningarna utfördes under förmiddagen i ett antal mätpunkter som bedömdes
representativa för mätningarnas syfte och som i så liten omfattning som möjligt
påverkades av bakgrundsljud. Mätpunkternas läge redovisas i figur 2 nedan.
Under mätperioden rådde klart väder med temperaturen 3-5 °C. Svag vind 2-3 m/s
förekom från nordväst.
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2

3
1

4

5

Figur 2 Mätpunkternas lokalisering

5.2. Resultat
I mätpunkterna 1, 2 och 3 domineras ljudnivån av ljudkällor vid gavel på
Trafikverkets omformarstation mot mätpunkt 2. I mätpunkt 4 och 5 är det främst ljud
från Vattenfalls ställverk som registrerats under mätningarna. Ljudnivån från
anläggningarna bedömdes inte variera över tiden. I tabellen nedan redovisas
ljudnivån i mätpunkterna som registrerades under förmiddagen.
Mätpunkt

Ekvivalent ljudnivå

Mp 1– Gitarren 12

47 dBA

Mp 2

52 dBA

Mp 3

49 dBA

Mp 4

36 dBA

Mp 5 – Nya bostäder

35 dBA

Mätpunkt 5 avser mätning i punkt inom de planerade bostadsfastigheterna som
bedömdes ha den högsta ljudnivån från anläggningarna. Ljudnivån uppmättes till 35
dBA och uppfyller således riktvärdena under punkt 2.3 ovan.
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NORDÖSTRA STADSSKOGEN
Trafikbullerutredning
Situation framtidsprognos 2040
Tåg- och vägtrafik
Dygnsekvivalent ljudnivå 2m över mark
ÖVRIGT

Kartan visar ljudnivåerna inklusive fasadreflexer.
Tabellerna visar ljudnivåer exklusive fasadreflexer.
Kolumnerna avser våningsplan, ekvivalent ljudnivå,
respektive maximal ljudnivå.
Ljudnivåer från dagens dubbelspår
med Trafikverkets framtidsprognos samt ny
anslutningsväg till planområdet.

1 45 61
2 49 65

1 55 72
2 56 73

1 43 59
2 49 65

Ekvivalent ljudnivå

L A,eq

14
13

12

(dBA)
> 70

11

1 57 74
2 58 74

16

1 50 68
2 53 70

1 46 63
2 42 59

15

1 52 70
2 55 72

1 49 66
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1 46 63
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8

10

9

1 43 60
2 39 55

1 46 63
2 47 64
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60 -
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1 45 62
2 48 65

Skala (i A3) 1:1000

5
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2 57 74

65 -
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NORDÖSTRA STADSSKOGEN
Trafikbullerutredning
Situation framtidsprognos 2040
Maximal ljudnivå 2m över mark
ÖVRIGT

Kartan visar ljudnivåerna inklusive fasadreflexer.
Tabellerna visar ljudnivåer exklusive fasadreflexer.
Kolumnerna avser våningsplan, ekvivalent ljudnivå,
respektive maximal ljudnivå.
Ljudnivåer från dagens dubbelspår
med Trafikverkets framtidsprognos samt ny
anslutningsväg till planområdet.

1 45 61
2 49 65

1 55 72
2 56 73

1 43 59
2 49 65

Maximal ljudnivå

L A,max

14
13

12

(dBA)
> 85

11

1 57 74
2 58 74

16

1 50 68
2 53 70

1 46 63
2 42 59

15

1 52 70
2 55 72

1 49 66
2 45 61

1 46 63
2 49 66
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9

1 43 60
2 39 55

1 46 63
2 47 64
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70

60 -
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NORDÖSTRA STADSSKOGEN
Trafikbullerutredning
Situation utan ny anslutningsväg
Tåg- och vägtrafik
Dygnsekvivalent ljudnivå 2m över mark
ÖVRIGT

Kartan visar ljudnivåerna inklusive fasadreflexer.

1 71 69 91

Tabellerna visar ljudnivåer exklusive fasadreflexer.
Kolumnerna avser:
våningsplan
ekvivalent ljudnivå
maximal ljudnivå från vägtrafik
maximal ljudnivå från tågtrafik

78

75

Ljudnivåer från dagens dubbelspår
med Trafikverkets framtidsprognos 2040 samt ny
anslutningsväg till planområdet.

1 70 68 89

76

Ekvivalent ljudnivå

1 68 67 87

L A,eq

77

1 65 67 84

(dBA)
> 70

79
81
1 63 67 81
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1 60 65 77

1 59 62 76
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60 -
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NORDÖSTRA STADSSKOGEN
Trafikbullerutredning
Situation med ny anslutningsväg
Tåg- och vägtrafik
Dygnsekvivalent ljudnivå 2m över mark
ÖVRIGT

Kartan visar ljudnivåerna inklusive fasadreflexer.

1 71 69 91

Tabellerna visar ljudnivåer exklusive fasadreflexer.
Kolumnerna avser:
våningsplan
ekvivalent ljudnivå
maximal ljudnivå från vägtrafik
maximal ljudnivå från tågtrafik

78

75

Ljudnivåer från dagens dubbelspår
med Trafikverkets framtidsprognos 2040 samt ny
anslutningsväg till planområdet.

1 70 68 89

76

Ekvivalent ljudnivå

1 68 67 87

L A,eq

77

1 65 67 84

(dBA)
> 70

79
81
1 63 68 81

80

1 60 66 77

1 59 63 76
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65 -
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55 -
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1

Inledning
På uppdrag av samhällsbyggnadskontoret i Alingsås kommun har Sweco Environment
AB genomfört en översiktlig miljöteknisk markundersökning i nordöstra stadsskogen.
Undersökningen har omfattat följande moment:


Framtagande av provtagningsplan som har kommunicerats med Alingsås
kommun.



Markundersökning enligt provtagningsplan genom skruvborrning med
borrbandvagn. Jordlagerföljder dokumenterades.



Installation av grundvattenrör i två borrhål. Inmätning av grundvattennivåer.
Grundvattenprovtagning utfördes cirka en vecka efter att grundvattenrören
installerades.



Laboratorieanalys av jord- och vattenprover enligt provtagningsplan.



Sammanställning av resultaten i föreliggande rapport med en översiktlig
bedömning av föroreningsbilden.

2

Syfte och genomförande

2.1

Syfte
Syftet med undersökningen var att genom jord- och grundvattenprovtagning identifiera
eventuella föroreningar inom undersökningsområdet inför planläggningen för bostäder.

2.2

Genomförande
Utifrån Swecos upprättade provtagningsplan (daterad 2015-04-21) utfördes provtagning i
jord- och grundvatten.

2.2.1 Jordprovtagning
Markundersökning med provtagning av jord i sju stycken punkter (1501-1507) utfördes
2015-05-26.
Jordprovtagningen utfördes med hjälp av borrbandvagn ner till ett djup om mellan två till
fem meter.
Jordprover togs ut per halvmeter första metern under markytan och därefter per meter
eller där ny jordlagerföljd framträdde. Utvalda jordprov skickades för laboratorieanalys.
Borrprotokoll återfinns i Bilaga 1.
2.2.2 Grundvattenprovtagning
Två stycken observationsrör (63 mm HDPE) installerades i punkt 1502 och 1503 för
grundvattenprovtagning. Rören placerades med två meter filter och därefter tre meter rör.
Filtersand fylldes runt filterdelen av rören och tätning utfördes mot markytan med hjälp av
bentonit.

ra04s 2011-02-17

3 (9)
RAPPORT
2015-06-30
ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK
MARKUNDERSÖKNING, NO RDÖSTRA
STADSSKOGEN

Sida 93 av 444

p:\3840\3840034_nö_stadsskogen_alingsås\000\19_original\miljö_idst\rapport\rapport_150630.docx

Omsättning av grundvatten genomfördes i samband med installation samt dagen innan
provtagning. Totalt omsattes en rörvolym vid respektive tillfälle.
Grundvattenprovtagning utfördes 2015-06-08. Proverna togs ut med hjälp av bailerhämtare och skickades för laboratorieanalys. Innan provtagningen gemomfördes avlästes
grundvattennivån i samtliga rör för att kunna bedöma grundvattnets strömningsriktning.
2.2.3 Inmätning och avvägning
Inmätning av provtagningspunkterna utfördes med gps.
Koordinatsystem Sweref 99 12 00
Höjdsystem RH 2000
Provtagningspunkternas läge redovisas i Textplansch 3840034–02 i Bilaga 2.
2.2.4 Laboratorieanalyser
Laboratorieanalyserna har utförts av Eurofins Environment AB. Utvalda jordprover har
analyserats med avseende på pesticider och grundvattenproverna har analyserats med
avseende på pesticider, organiska ämnen (BTEX, alifater, aromater och PAH) samt pH
och konduktivitet.

3

Områdes- och verksamhetsförhållanden

3.1

Områdesförhållanden
Området är beläget i centrala delen av Alingsås. I den östra delengränsar området till ett
bostadskvarter. I söder och väster rinner Kavlåsbäcken omgiven av grönområden. I norr
gränsar området mot Alfhemsvägen samt järnvägen.

3.2

Verksamhetsförhållanden
Det undersökta området har tidigare utnyttjats som handelsträdgård.

4

Geologi- och grundvattenförhållanden

4.1

Geologi
Det undersökta området ligger på en marknivå om ca 65-75 m över havet som sluttar i
nordlig riktning. Området är ett grönområde och består till stor del av siltig lera, på vissa
platser med inslag av sand. De översta decimetrarna har på vissa platser inslag av grus.
Nedan (bild 1) visas SGU:s jordartskarta i skala 1:1 miljon. Enligt kartan består området
av postglacial sand-grus.
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Bild 1. SGU:s jordartskarta.

4.2

Grundvattenförhållanden
Grundvattnet avvägdes vid två tillfällen, 2015-05-26 och 2015-06-07, och återfanns då på
följande nivå (möh):
Provpunkt

2015-05-26

2015-06-07

1502

+68,63

+68,29

1503

+68,18

+68,15

Baserat på topografin i området samt observerade grundvattennivåer så bedöms
grundvattenströmningen vara i nordlig till nordvästlig riktning.

5

Jämförvärden och föroreningarnas uppträdande

5.1

Riktvärden i mark
Föroreningar i mark brukar jämföras mot Naturvårdsverkets generella riktvärden för
förorenad mark (2008). Värdena anger en nivå vid vilken risker för negativ påverkan på
människor eller miljö för angiven markanvändning inte bedöms föreligga. Dock saknas
framtagna generella riktvärden för pesticider i mark. Eftersom svenska riktvärden saknas
tillämpas den s.k. Holländska listans (2009) ’intervention value’ (åtgärdsvärde), som
indikerar när markens funktion för människor, växter och djur är allvarligt reducerad eller
hotad.
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5.2

Jämförvärden i grundvatten
Kemiska bekämpningsmedel som ämnesgrupp är listat som ett av de huvudsakliga
förorenande ämnena i bilaga VIII till Europaparlamentets och rådets direktiv (2000/60/EG)
om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område
(Vattendirektivet). I Livsmedelverkets förskrifter (2011:3) är gränsvärdet för otjänligt
dricksvatten satt till 0,1 µg/l vid provtagningspunkten för ett enskilt bekämpningsmedel.
Gränsvärdet för otjänligt dricksvatten för totalhalten av bekämpningsmedel är satt till 0,5
µg/l vid provtagningspunken. Gränsvärdena används ofta som ett riktvärde, under vilket
risken för negativa konsekvenser anses tolererbart.
Jämförelse för bekämpningsmedel görs även mot Holländska listan (2009).
För grundvatten finns inga av Naturvårdsverket utgivna riktvärden för petroleumprodukter
utan istället används riktvärden för grundvatten enligt SPIs riktvärden för ytvatten och
Hollänska listan. Även jämförelse med Livsmedelsverkets föreskrifter SLVFS (2011:3) har
gjorts.

5.3

Föroreningarnas uppträdande
Föroreningar som genom läckage eller spill har kommit ut i omgivningen kan återfinnas i
olika faser i mark och grundvatten. I den omättade zonen ovanför grundvattenytan kan
föroreningarna förekomma i fyra olika faser: som gas i jordens porer, lösta i vatten, i
koncentrerad form i jordens porer samt bundna till jordpartiklar.
Under grundvattenytan är porerna helt fyllda med vatten och föroreningarna kan därför
endast förekomma i de tre sistnämnda faserna.
Spridning av föroreningar i grundvattenzonen styrs av ämnets löslighet och
tryckförhållanden i grundvattenmagasinet. Av avgörande betydelse är även
heterogeniteten i grundvattenmagasinet, t ex förekomsten av lågpermeabla och
högpermeabla skikt, som begränsar respektive underlättar föroreningars utbredning.
Förutom de hydrauliska förhållandena så finns det flera andra faktorer som påverkar
föroreningstransporten, så som pH-värde och redoxförhållanden.
Fördelningen mellan fast fas och vattenfas av olika föroreningarna överväger oftast mot
den fasta. Särskilt påtagligt är detta för kolväten med hög molekylvikt där mer än 99 % av
den totala mängden inom ett förorenat område kan vara bundet till jordpartiklar.

6

Resultat

6.1

Fältobservationer
Ytan inom undersökningsområdet utgjordes av gräs/ängsmark. I provpunkt 1502-1506
noterades endast förekomst av naturliga jordlager. Ytjorden ca (0-0,2m) bestod av lera
med inslag av grus och mull. På djup större än 0,2 meter återfanns en siltig styv lera I
1501 påträffades fyllnadsmassor (lerig mulljord) ned till ca 0,5 meters djup.
Fyllnadsmassorna innehöll inslag av tegel och plast.
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Några tydliga indikationer på förekomst av föroreningar i jordlagren noterades inte vid
fältundersökningen.
Längs grusstigen mellan provpunkterna 1501, 1502 och 1504, noterades några
bärbuskar/buskar och fruktträd, vilka sannolikt härrör från den gamla handelsträdgården.

6.2

Analysresultat i jord
Nedan redovisas analysresultaten i tabellform.
Analysprotokollen återfinns i Bilaga 3.
Tabell 1. Analysresultat för jordprovtagning med avseende på pesticider jämfört med riktvärden från
Holländska listan (i tabellen redovisas endast ämnen som är detekterade).
1501

1501

1502

1503

1504

1505

1506

0-0,5

0,5-1

0-0,3

0-0,2

0-0,2

0-0,2

0-0,2

%

80,2

78,5

79,4

77,5

74,2

74,6

67,5

DDD, p,p'-

µg/kg Ts

2,9

<0,92

<0,92

<0,92

<0,92

<0,93

<0,92

34000*

DDE, p,p’-

µg/kg Ts

6,4

1,5

<0,92

<0,92

<0,92

<0,93

<0,92

2300*

DDT (tota l )
Hexa chl orobenzene
Penta chl ora ni l i ne

µg/kg Ts

9,3

<5,6

<5,5

<5,6

<5,6

<5,6

<5,6

1700*

µg/kg Ts

4,9

<0,92

<0,92

<0,92

<0,92

<0,93

<0,92

2 000

µg/kg Ts

9,9

<0,92

<0,92

<0,92

<0,92

<0,93

<0,92

Qui ntozene

µg/kg Ts

4

<0,92

<0,92

<0,92

<0,92

<0,93

<0,92

Ämne

Enhet

Torrs ubs ta ns

Holländska listan
(intervention value)

Pesticider

*Summa DDD resp. DDE resp. DDT

I fem av sju analyserade jordprover påvisades ingen förekomst av bekämpningsmedel. I
resterande två prover uppmättes låga halter av bekämpningsmedel. Båda dessa prov
kommer från punkten 1501, där fyllnadsmassor påträffades.
Av tabell 1 framgår att uppmätta halter av bekämpningsmedel i jord från provpunkt 1501
är betydligt lägre än de holländska ”intervention values”.
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6.3

Föroreningar i grundvatten
Tabell 2. Analysresultat för grundvattenprovtagning med avseende på pesticider jämfört med
riktvärden från Holländska listan och Livsmedelsverket (i tabellen redovisas endast ämnen som har
riktvärden. Inga oljefraktioner har påträffats och redovisas därför ej i tabellen).

Ämne

Enhet

1502

1503

pH

µg/l

6,8

7,7

Tempera tur

°C

21

20,6

Konduktivi tet

mS/m

48

51

Holländska listan
(intervention value)

Livsmedelverket

Pesticider
S:a Kl orda ner

µg/l

<0,10

<0,10

0,2

1,0

DDT (total )

µg/l

<0,050

<0,050

0,01*

1,0

Al dri n

µg/l

<0,030

<0,030

Di el dri n

µg/l

<0,030

<0,030

0,1**

1,0

Endri n

µg/l

<0,050

<0,050

HCH, a l pha -

µg/l

<0,030

<0,030

HCH-beta

µg/l

<0,050

<0,050

<0,030

<0,030

1,0

1,0

0,3

1,0

3,0

1,0

0,5

1,0

HCH-del ta
HCH,ga mma -

µg/l

<0,050

<0,050

Heptachl or

µg/l

<0,030

<0,030

Heptakl orepoxi d (ci s )
Heptachl orepoxi de tra ns

µg/l

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

Hexa chl orobenzene

µg/l

<0,030

<0,030

µg/l

*DDT/DDE/DDD summa
**Driner summa
***HCH summa

Av tabell 2 framgår att inga halter av analyserade bekämpningsmedel i grundvatten är
detekterade.
Förekomst av petroleumkolväten kunde inte heller påvisas i något av de två analyserade
grundvattenproven, se bilaga.analysprotokoll i bilaga 3.

7

Slutord och rekommendationer
Analysresultaten från jordprovtagningen visade på låga halter av bekämpningsmedel i
jordprov från punkten 1501, vilken var den enda punkt där fyllnadsmassor påträffades. I
jordprover från övriga punkter påvisades ingen förekomst av bekämpningsmedel.
Inga analyserade parametrar för grundvatten är över detektionsgräns.
De låga halter av bekämpningsmedel som påvisades i jordprov från 1501 är låga och
bedöms inte utgöra någon risk varken för människors och djurs hälsa eller för miljön.
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Observera att undersökningen är av stickprovskaraktär och att jordprover har tagits ut i
ett i ett begränsat antal punkter. Det kan därmed inte uteslutas att jordlager/massor av
annan karaktär kan påträffas inom området. Undersökningen bedöms dock som helhet
ge en representativ bild av föroreningssituationen i marklagren inom aktuellt område.

8

Referenser
Holländska listan 2009
Livsmedelsverkets föreskrifter SLVFS 2011:3
SPI Rekommendation. Efterbehandling av förorenade bensinstationer och
dieselanläggningar
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BILAGA 1

1 (1)
Sweco
Lineborgsplan 3

Swe c o En vir on me n t AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

SE-352 33 Växjö, Sverige
Telefon +46 (0)470 735100
Fax +46 (0)470 735101
www.sweco.se
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BORRPROTOKOLL

2015-06-25

Nordöstra stadsskogen
Inmätning har utförts med GPS-utrustning av SWECO
Koordinatsystem Sweref 99 12 00

Borrprotokoll
Beteckning:

1501

Undersökningsmetod (jord):

Skruvborrning med borrbandvagn Geotech 604

mumy = meter under markytan
Djup
(mumy)
0,0-0,5

F (mu, le, gr, sa, st)

Prov
(mumy)
0,0-0,5

0,5-1,0

le, si

0,5-1,0

1,0-2,0

le, si, sa

Bedömd jordart

1,0-1,5
1,5-2,0

Kommentar
Inslag av enstaka tegelkross och
plast, sten längst ned (ev.
gammal köryta)
vattenförande lager (sa,si) på
1,5-1,6 mumy, dock endast lite
fuktigt

X= 6422857,5
Y= 180206,7

Datum för fältundersökning:

2015-05-26

Utförd av:

Staffan Kaltin
Hans Alfredsson

memo04.docx
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Borrprotokoll
Beteckning:

1502

Undersökningsmetod (jord):

Skruvborrning med borrbandvagn Geotech 604

Provtagningsrör:

HDPE (utvändig dimension 63 mm) 5 meter

Filterlängd:

2 meter

Slitsvidd:

0,3 mm

mumy = meter under markytan
Djup
(mumy)
0,0-0,3

mu, le, si

0,3-2,0

le, si

2,0-4,0

le, si

Bedömd jordart

Prov
(mumy)
0,0-0,3
0,3-1,0
1,0-2,0
2,0-3,0
3,0-4,0

Kommentar
Inslag av enstaka tegelkross

X= 6422875,9
Y= 180189,5

Datum för fältundersökning:

2015-05-26

Utförd av:

2 (7)

Sida 102 av 444

Staffan Kaltin
Hans Alfredsson

Borrprotokoll
Beteckning:

1503

Undersökningsmetod (jord):

Skruvborrning med borrbandvagn Geotech 604

Provtagningsrör:

HDPE (utvändig dimension 63 mm) 5 meter

Filterlängd:

2 meter

Slitsvidd:

0,3 mm

mumy = meter under markytan
Djup
(mumy)

Bedömd jordart

0,0-0,2

mu, le, gr

0,2-2,0

le, si

2,0-5,0

le

Prov
(mumy)

Kommentar

0,0-0,2
0,2-0,5
0,5-1,0
1,0-2,0
2,0-3,0
3,0-4,0
4,0-5,0

X= 6422907,7
Y= 180190,8

Datum för fältundersökning:

2015-05-26

Utförd av:

Staffan Kaltin
Hans Alfredsson

memo04.docx
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Borrprotokoll
Beteckning:

1504

Undersökningsmetod (jord):

Skruvborrning med borrbandvagn Geotech 604

mumy = meter under markytan
Djup
(mumy)

Bedömd jordart

Prov
(mumy)

0,0-0,2

mu, le, si

0,0-0,2

0,2-2,0

le, si

0,2-1,0
1,0-2,0

Kommentar
Inslag av tegelkross

X= 6422897,5
Y= 180207,7

Datum för fältundersökning:

2015-05-26

Utförd av:

4 (7)

Sida 104 av 444

Staffan Kaltin
Hans Alfredsson

Borrprotokoll
Beteckning:

1505

Undersökningsmetod (jord):

Skruvborrning med borrbandvagn Geotech 604

mumy = meter under markytan
Djup
(mumy)

Bedömd jordart

Prov
(mumy)

0,0-0,2

mu, le, si

0,0-0,2

0,2-2,0

le, si

0,2-1,0
1,0-2,0

Kommentar
Inslag av tegelkross

X= 6422933,2
Y= 180198,4

Datum för fältundersökning:

2015-05-26

Utförd av:

Staffan Kaltin
Hans Alfredsson

memo04.docx
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Borrprotokoll
Beteckning:

1506

Undersökningsmetod (jord):

Skruvborrning med borrbandvagn Geotech 604

mumy = meter under markytan
Djup
(mumy)

Bedömd jordart

Prov
(mumy)

0,0-0,2

le, si, gr, mu

0,0-0,2

0,2-1,0
1,0-2,0

le, si, sa
le

0,2-1,0
1,0-2,0

Kommentar

X= 6422993,7
Y= 180209,9

Datum för fältundersökning:

2015-05-26

Utförd av:

6 (7)

Sida 106 av 444

Staffan Kaltin
Hans Alfredsson

Borrprotokoll
Beteckning:

1507

Undersökningsmetod (jord):

Skruvborrning med borrbandvagn Geotech 604

mumy = meter under markytan
Djup
(mumy)

Bedömd jordart

Prov
(mumy)

0,0-0,5

le, mu, gr, si

0,0-0,5

0,5-1,0
1,0-2,0

le, si
le, si sa

0,5-1,0
1,0-2,0

Kommentar

X= 6423048,3
Y= 180115,4

Datum för fältundersökning:

2015-05-26

Utförd av:

Staffan Kaltin
Hans Alfredsson

memo04.docx
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BILAGA 2

1 (1)
Sweco
Lineborgsplan 3

Swe c o En vir on me n t AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

SE-352 33 Växjö, Sverige
Telefon +46 (0)470 735100
Fax +46 (0)470 735101
www.sweco.se
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ca 400 m
0566

G5141

G5142

0549

G5143

G5144

G5145

0550

G5146

G5147

G6180

0548

G5148

1372

G5140

G5149

G5139

0551

G6181

G5118

0552

0554

G6188

0553

G6187

G6186

G6185

G6182

G6189

G7015

SWECO Environment AB
Lineborgsplan 3, 352 33 Växjö
Telefon 0470-73 51 00
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BILAGA 3

1 (1)
Sweco
Lineborgsplan 3

Swe c o En vir on me n t AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

SE-352 33 Växjö, Sverige
Telefon +46 (0)470 735100
Fax +46 (0)470 735101
www.sweco.se
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Eurofins Environment Sweden AB
(Lidköping)
Box 887
Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8390

AR-15-SL-088932-01

Sweco Environment AB
Staffan Kaltin
Gullbergs Strandgata
411 04 GÖTEBORG

EUSELI2-00253687
Í%R%^ÂÂiY<LÎ

Kundnummer: SL8430366
Uppdragsmärkn.
3840034100 Stadsskogen miljöprover

Analysrapport
Provnummer:

177-2015-06030926

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2015-06-03

Utskriftsdatum:

2015-06-16

Provmärkning:
Provtagningsplats:

SKr1501
3840034100 Stadsskogen miljöprover

Analys
Torrsubstans

Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

Resultat
80.2

0-0,5
Staffan Kaltin
2015-05-26

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

b)

Aldrin

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Aldrin

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Chlordane-alpha

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Chlordane-alpha

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Chlordane-gamma

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Chlordane-gamma

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Chlordane (total)

<1.8

µg/kg

In house metod (210)

a)*

S:a Klordaner

<1.9

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDD, p,p'-

2.9

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDD, p,p'-

2.9

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDD-o,p

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDD-o,p

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDE, p,p’-

6.3

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDE, p,p’-

6.4

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDE-o,p

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDE-o,p

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDT, o,p’-

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDT, o,p’-

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDT,p,p'-

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDT,p,p'-

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
Sida 111 av 444
insända provet.

Sida 1 av 3

AR-15-SL-088932-01
EUSELI2-00253687
Í%R%^ÂÂiY<LÎ

DDT (total)

9.2

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDT (total)

9.3

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Dieldrin

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Dieldrin

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Endosulfan-alpha

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Endosulfan-alpha

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Endosulfan-beta

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Endosulfan-beta

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Endosulfan-sulfate

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Endrin

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Endosulfan (total)

<2.7

HCH, alpha-

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Endrin

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

HCH-beta

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

HCH, alpha-

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

HCH-delta

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

HCH,gamma- (Lindane)

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

HCH-beta

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

HCH-delta

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Heptachlor

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

HCH,gamma- (Lindane)

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Heptaklorepoxid (cis)

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Heptachlor

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Heptachlorepoxide - trans

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Heptaklorepoxid (cis)

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Hexachlorobenzene
Heptachlorepoxide - trans

4.9
<0.90

Pentachloraniline

9.9

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Hexachlorobenzene

4.8

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Quintozene

4.0

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Pentachloraniline

9.7

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Quintozene

3.9

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN
b) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
Sida 112 av 444
insända provet.

Sida 2 av 3

AR-15-SL-088932-01
EUSELI2-00253687
Í%R%^ÂÂiY<LÎ

Kopia till:

Ida Ström (ida.strom@sweco.se)

Caroline Karlsson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
Sida 113 av 444
insända provet.

Sida 3 av 3

Eurofins Environment Sweden AB
(Lidköping)
Box 887
Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8390

AR-15-SL-088933-01

Sweco Environment AB
Staffan Kaltin
Gullbergs Strandgata
411 04 GÖTEBORG

EUSELI2-00253687
Í%R%^ÂÂiY=UÎ

Kundnummer: SL8430366
Uppdragsmärkn.
3840034100 Stadsskogen miljöprover

Analysrapport
Provnummer:

177-2015-06030927

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2015-06-03

Utskriftsdatum:

2015-06-16

Provmärkning:
Provtagningsplats:

Skr1501
3840034100 Stadsskogen miljöprover

Analys
Torrsubstans

Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

Resultat
78.5

0,5-1
Staffan Kaltin
2015-05-26

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

b)

Aldrin

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Aldrin

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Chlordane-alpha

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Chlordane-alpha

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Chlordane-gamma

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Chlordane-gamma

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Chlordane (total)

<1.8

µg/kg

In house metod (210)

a)*

S:a Klordaner

<1.9

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDD, p,p'-

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDD, p,p'-

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDD-o,p

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDD-o,p

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDE, p,p’-

1.5

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDE, p,p’-

1.5

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDE-o,p

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDE-o,p

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDT, o,p’-

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDT, o,p’-

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDT,p,p'-

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDT,p,p'-

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
Sida 114 av 444
insända provet.

Sida 1 av 3

AR-15-SL-088933-01
EUSELI2-00253687
Í%R%^ÂÂiY=UÎ

DDT (total)

<5.4

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDT (total)

<5.6

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Dieldrin

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Dieldrin

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Endosulfan-alpha

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Endosulfan-alpha

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Endosulfan-beta

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Endosulfan-beta

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Endosulfan-sulfate

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Endrin

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Endosulfan (total)

<2.7

HCH, alpha-

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Endrin

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

HCH-beta

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

HCH, alpha-

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

HCH-delta

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

HCH,gamma- (Lindane)

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

HCH-beta

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

HCH-delta

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Heptachlor

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

HCH,gamma- (Lindane)

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Heptaklorepoxid (cis)

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Heptachlor

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Heptachlorepoxide - trans

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Heptaklorepoxid (cis)

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Hexachlorobenzene

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Heptachlorepoxide - trans

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Pentachloraniline

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Hexachlorobenzene

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Quintozene

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Pentachloraniline

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Quintozene

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN
b) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
Sida 115 av 444
insända provet.

Sida 2 av 3

AR-15-SL-088933-01
EUSELI2-00253687
Í%R%^ÂÂiY=UÎ

Kopia till:

Ida Ström (ida.strom@sweco.se)

Caroline Karlsson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
Sida 116 av 444
insända provet.

Sida 3 av 3

Eurofins Environment Sweden AB
(Lidköping)
Box 887
Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8390

AR-15-SL-088934-01

Sweco Environment AB
Staffan Kaltin
Gullbergs Strandgata
411 04 GÖTEBORG

EUSELI2-00253687
Í%R%^ÂÂiY>^Î

Kundnummer: SL8430366
Uppdragsmärkn.
3840034100 Stadsskogen miljöprover

Analysrapport
Provnummer:

177-2015-06030928

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2015-06-03

Utskriftsdatum:

2015-06-16

Provmärkning:
Provtagningsplats:

Skr1502
3840034100 Stadsskogen miljöprover

Analys
Torrsubstans

Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

Resultat
79.4

0-0,3
Staffan Kaltin
2015-05-26

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

b)

Aldrin

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Aldrin

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Chlordane-alpha

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Chlordane-alpha

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Chlordane-gamma

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Chlordane-gamma

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Chlordane (total)

<1.8

µg/kg

In house metod (210)

a)*

S:a Klordaner

<1.9

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDD, p,p'-

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDD, p,p'-

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDD-o,p

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDD-o,p

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDE, p,p’-

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDE, p,p’-

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDE-o,p

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDE-o,p

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDT, o,p’-

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDT, o,p’-

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDT,p,p'-

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDT,p,p'-

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
Sida 117 av 444
insända provet.

Sida 1 av 3

AR-15-SL-088934-01
EUSELI2-00253687
Í%R%^ÂÂiY>^Î

DDT (total)

<5.4

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDT (total)

<5.5

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Dieldrin

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Dieldrin

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Endosulfan-alpha

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Endosulfan-alpha

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Endosulfan-beta

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Endosulfan-beta

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Endosulfan-sulfate

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Endrin

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Endosulfan (total)

<2.7

HCH, alpha-

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Endrin

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

HCH-beta

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

HCH, alpha-

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

HCH-delta

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

HCH,gamma- (Lindane)

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

HCH-beta

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

HCH-delta

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Heptachlor

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

HCH,gamma- (Lindane)

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Heptaklorepoxid (cis)

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Heptachlor

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Heptachlorepoxide - trans

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Heptaklorepoxid (cis)

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Hexachlorobenzene

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Heptachlorepoxide - trans

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Pentachloraniline

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Hexachlorobenzene

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Quintozene

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Pentachloraniline

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Quintozene

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN
b) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
Sida 118 av 444
insända provet.

Sida 2 av 3

AR-15-SL-088934-01
EUSELI2-00253687
Í%R%^ÂÂiY>^Î

Kopia till:

Ida Ström (ida.strom@sweco.se)

Caroline Karlsson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
Sida 119 av 444
insända provet.

Sida 3 av 3

Eurofins Environment Sweden AB
(Lidköping)
Box 887
Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8390

AR-15-SL-088935-01

Sweco Environment AB
Staffan Kaltin
Gullbergs Strandgata
411 04 GÖTEBORG

EUSELI2-00253687
Í%R%^ÂÂiY?gÎ

Kundnummer: SL8430366
Uppdragsmärkn.
3840034100 Stadsskogen miljöprover

Analysrapport
Provnummer:

177-2015-06030929

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2015-06-03

Utskriftsdatum:

2015-06-16

Provmärkning:
Provtagningsplats:

Skr1503
3840034100 Stadsskogen miljöprover

Analys
Torrsubstans

Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

Resultat
77.5

0-0,2
Staffan Kaltin
2015-05-26

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

b)

Aldrin

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Aldrin

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Chlordane-alpha

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Chlordane-alpha

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Chlordane-gamma

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Chlordane-gamma

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Chlordane (total)

<1.8

µg/kg

In house metod (210)

a)*

S:a Klordaner

<1.9

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDD, p,p'-

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDD, p,p'-

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDD-o,p

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDD-o,p

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDE, p,p’-

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDE, p,p’-

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDE-o,p

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDE-o,p

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDT, o,p’-

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDT, o,p’-

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDT,p,p'-

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDT,p,p'-

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
Sida 120 av 444
insända provet.

Sida 1 av 3

AR-15-SL-088935-01
EUSELI2-00253687
Í%R%^ÂÂiY?gÎ

DDT (total)

<5.4

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDT (total)

<5.6

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Dieldrin

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Dieldrin

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Endosulfan-alpha

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Endosulfan-alpha

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Endosulfan-beta

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Endosulfan-beta

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Endosulfan-sulfate

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Endrin

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Endosulfan (total)

<2.7

HCH, alpha-

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Endrin

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

HCH-beta

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

HCH, alpha-

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

HCH-delta

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

HCH,gamma- (Lindane)

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

HCH-beta

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

HCH-delta

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Heptachlor

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

HCH,gamma- (Lindane)

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Heptaklorepoxid (cis)

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Heptachlor

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Heptachlorepoxide - trans

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Heptaklorepoxid (cis)

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Hexachlorobenzene

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Heptachlorepoxide - trans

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Pentachloraniline

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Hexachlorobenzene

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Quintozene

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Pentachloraniline

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Quintozene

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN
b) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
Sida 121 av 444
insända provet.

Sida 2 av 3

AR-15-SL-088935-01
EUSELI2-00253687
Í%R%^ÂÂiY?gÎ

Kopia till:

Ida Ström (ida.strom@sweco.se)

Caroline Karlsson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
Sida 122 av 444
insända provet.

Sida 3 av 3

Eurofins Environment Sweden AB
(Lidköping)
Box 887
Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8390

AR-15-SL-088936-01

Sweco Environment AB
Staffan Kaltin
Gullbergs Strandgata
411 04 GÖTEBORG

EUSELI2-00253687
Í%R%^ÂÂiY@pÎ

Kundnummer: SL8430366
Uppdragsmärkn.
3840034100 Stadsskogen miljöprover

Analysrapport
Provnummer:

177-2015-06030930

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2015-06-03

Utskriftsdatum:

2015-06-16

Provmärkning:
Provtagningsplats:

Skr1504
3840034100 Stadsskogen miljöprover

Analys
Torrsubstans

Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

Resultat
74.2

0-0,2
Staffan Kaltin
2015-05-26

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

b)

Aldrin

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Aldrin

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Chlordane-alpha

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Chlordane-alpha

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Chlordane-gamma

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Chlordane-gamma

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Chlordane (total)

<1.8

µg/kg

In house metod (210)

a)*

S:a Klordaner

<1.9

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDD, p,p'-

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDD, p,p'-

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDD-o,p

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDD-o,p

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDE, p,p’-

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDE, p,p’-

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDE-o,p

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDE-o,p

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDT, o,p’-

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDT, o,p’-

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDT,p,p'-

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDT,p,p'-

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
Sida 123 av 444
insända provet.

Sida 1 av 3

AR-15-SL-088936-01
EUSELI2-00253687
Í%R%^ÂÂiY@pÎ

DDT (total)

<5.4

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDT (total)

<5.6

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Dieldrin

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Dieldrin

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Endosulfan-alpha

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Endosulfan-alpha

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Endosulfan-beta

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Endosulfan-beta

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Endosulfan-sulfate

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Endrin

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Endosulfan (total)

<2.7

HCH, alpha-

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Endrin

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

HCH-beta

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

HCH, alpha-

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

HCH-delta

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

HCH,gamma- (Lindane)

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

HCH-beta

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

HCH-delta

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Heptachlor

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

HCH,gamma- (Lindane)

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Heptaklorepoxid (cis)

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Heptachlor

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Heptachlorepoxide - trans

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Heptaklorepoxid (cis)

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Hexachlorobenzene

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Heptachlorepoxide - trans

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Pentachloraniline

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Hexachlorobenzene

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Quintozene

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Pentachloraniline

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Quintozene

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN
b) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
Sida 124 av 444
insända provet.

Sida 2 av 3

AR-15-SL-088936-01
EUSELI2-00253687
Í%R%^ÂÂiY@pÎ

Kopia till:

Ida Ström (ida.strom@sweco.se)

Caroline Karlsson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
Sida 125 av 444
insända provet.

Sida 3 av 3

Eurofins Environment Sweden AB
(Lidköping)
Box 887
Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8390

AR-15-SL-088937-01

Sweco Environment AB
Staffan Kaltin
Gullbergs Strandgata
411 04 GÖTEBORG

EUSELI2-00253687
Í%R%^ÂÂiYAyÎ

Kundnummer: SL8430366
Uppdragsmärkn.
3840034100 Stadsskogen miljöprover

Analysrapport
Provnummer:

177-2015-06030931

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2015-06-03

Utskriftsdatum:

2015-06-16

Provmärkning:
Provtagningsplats:

Skr1505
3840034100 Stadsskogen miljöprover

Analys
Torrsubstans

Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

Resultat
74.6

0-0,2
Staffan Kaltin
2015-05-26

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

b)

Aldrin

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Aldrin

<0.93

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Chlordane-alpha

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Chlordane-alpha

<0.93

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Chlordane-gamma

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Chlordane-gamma

<0.93

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Chlordane (total)

<1.8

µg/kg

In house metod (210)

a)*

S:a Klordaner

<1.9

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDD, p,p'-

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDD, p,p'-

<0.93

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDD-o,p

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDD-o,p

<0.93

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDE, p,p’-

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDE, p,p’-

<0.93

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDE-o,p

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDE-o,p

<0.93

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDT, o,p’-

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDT, o,p’-

<0.93

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDT,p,p'-

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDT,p,p'-

<0.93

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
Sida 126 av 444
insända provet.

Sida 1 av 3

AR-15-SL-088937-01
EUSELI2-00253687
Í%R%^ÂÂiYAyÎ

DDT (total)

<5.4

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDT (total)

<5.6

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Dieldrin

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Dieldrin

<0.93

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Endosulfan-alpha

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Endosulfan-alpha

<0.93

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Endosulfan-beta

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Endosulfan-beta

<0.93

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Endosulfan-sulfate

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Endrin

<0.93

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Endosulfan (total)

<2.7

HCH, alpha-

<0.93

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Endrin

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

HCH-beta

<0.93

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

HCH, alpha-

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

HCH-delta

<0.93

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

HCH,gamma- (Lindane)

<0.93

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

HCH-beta

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

HCH-delta

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Heptachlor

<0.93

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

HCH,gamma- (Lindane)

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Heptaklorepoxid (cis)

<0.93

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Heptachlor

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Heptachlorepoxide - trans

<0.93

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Heptaklorepoxid (cis)

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Hexachlorobenzene

<0.93

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Heptachlorepoxide - trans

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Pentachloraniline

<0.93

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Hexachlorobenzene

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Quintozene

<0.93

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Pentachloraniline

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Quintozene

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN
b) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
Sida 127 av 444
insända provet.

Sida 2 av 3

AR-15-SL-088937-01
EUSELI2-00253687
Í%R%^ÂÂiYAyÎ

Kopia till:

Ida Ström (ida.strom@sweco.se)

Caroline Karlsson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
Sida 128 av 444
insända provet.

Sida 3 av 3

Eurofins Environment Sweden AB
(Lidköping)
Box 887
Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8390

AR-15-SL-088938-01

Sweco Environment AB
Staffan Kaltin
Gullbergs Strandgata
411 04 GÖTEBORG

EUSELI2-00253687
Í%R%^ÂÂiYBÆÎ

Kundnummer: SL8430366
Uppdragsmärkn.
3840034100 Stadsskogen miljöprover

Analysrapport
Provnummer:

177-2015-06030932

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2015-06-03

Utskriftsdatum:

2015-06-16

Provmärkning:
Provtagningsplats:

Skr1506
3840034100 Stadsskogen miljöprover

Analys
Torrsubstans

Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

Resultat
67.5

0-0,2
Staffan Kaltin
2015-05-26

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

b)

Aldrin

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Aldrin

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Chlordane-alpha

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Chlordane-alpha

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Chlordane-gamma

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Chlordane-gamma

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Chlordane (total)

<1.8

µg/kg

In house metod (210)

a)*

S:a Klordaner

<1.9

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDD, p,p'-

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDD, p,p'-

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDD-o,p

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDD-o,p

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDE, p,p’-

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDE, p,p’-

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDE-o,p

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDE-o,p

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDT, o,p’-

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDT, o,p’-

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

DDT,p,p'-

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDT,p,p'-

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
Sida 129 av 444
insända provet.

Sida 1 av 3

AR-15-SL-088938-01
EUSELI2-00253687
Í%R%^ÂÂiYBÆÎ

DDT (total)

<5.4

µg/kg

In house metod (210)

a)*

DDT (total)

<5.6

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Dieldrin

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Dieldrin

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Endosulfan-alpha

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Endosulfan-alpha

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Endosulfan-beta

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Endosulfan-beta

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Endosulfan-sulfate

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Endrin

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Endosulfan (total)

<2.7

HCH, alpha-

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Endrin

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

HCH-beta

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

HCH, alpha-

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

HCH-delta

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

HCH,gamma- (Lindane)

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

HCH-beta

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

HCH-delta

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Heptachlor

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

HCH,gamma- (Lindane)

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Heptaklorepoxid (cis)

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Heptachlor

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Heptachlorepoxide - trans

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Heptaklorepoxid (cis)

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Hexachlorobenzene

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Heptachlorepoxide - trans

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Pentachloraniline

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Hexachlorobenzene

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Quintozene

<0.92

µg/kg Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Pentachloraniline

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Quintozene

<0.90

µg/kg

In house metod (210)

a)*

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN
b) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
Sida 130 av 444
insända provet.

Sida 2 av 3

AR-15-SL-088938-01
EUSELI2-00253687
Í%R%^ÂÂiYBÆÎ

Kopia till:

Ida Ström (ida.strom@sweco.se)

Caroline Karlsson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
Sida 131 av 444
insända provet.

Sida 3 av 3

Eurofins Environment Sweden AB
(Lidköping)
Box 887
Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8390

AR-15-SL-089244-02

Sweco Environment AB
Staffan Kaltin
Gullbergs Strandgata
411 04 GÖTEBORG

EUSELI2-00254804
Í%R%^ÂÂi^?(Î

Kundnummer: SL8430366
Uppdragsmärkn.
3840034100 Stadsskogen

Analysrapport
Provnummer:

177-2015-06100947

Provbeskrivning:
Matris:

Grundvatten

Provet ankom:

2015-06-09

Utskriftsdatum:

2015-06-16

Provmärkning:
Provtagningsplats:

SKR 1502
3840034100 Stadsskogen miljöprover

Ankomsttemp °C
Provtagningsdatum

Analys

Resultat

Aldrin

15,8
2015-06-08

Enhet

Mäto.

Metod/ref

<0.030

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

Chlordane-alpha

<0.050

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

Chlordane-gamma

<0.050

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

<0.10

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

DDD-o,p

<0.010

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

DDD-p,p' + DDT-o,p'

<0.020

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

DDE, p,p’-

<0.010

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

DDE-o,p

<0.010

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

DDT (total)

<0.050

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

Dieldrin

<0.030

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

Endosulfan-alpha

<0.050

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

Endosulfan-beta

<0.050

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

Endrin

<0.050

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

HCH, alpha-

<0.030

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

HCH-beta

<0.050

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

HCH-delta

<0.030

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

HCH,gamma- (Lindane)

<0.050

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

Heptachlor

<0.030

µg/l

35%

Intern metod

a)

S:a Klordaner

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
Sida 132 av 444
insända provet.

Sida 1 av 2

AR-15-SL-089244-02
EUSELI2-00254804
Í%R%^ÂÂi^?(Î

LidPest.0A.01.021
Heptaklorepoxid (cis)

<0.030

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

Heptachlorepoxide - trans

<0.030

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

Hexachlorobenzene

<0.030

µg/l

65%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

Pentachloraniline

<0.010

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

Quintozene

<0.030

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN
Rapportkommentar:

Ersätter tidigare skickad rapport med samma provnummer pga korrigering av provmärkning.
Kopia till:

Ida Ström (ida.strom@sweco.se)

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
Sida 133 av 444
insända provet.

Sida 2 av 2

Eurofins Environment Sweden AB
(Lidköping)
Box 887
Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8390

AR-15-SL-088606-01

Sweco Environment AB
Staffan Kaltin
Gullbergs Strandgata
411 04 GÖTEBORG

EUSELI2-00254804
Í%R%^ÂÂiUFÊÎ

Kundnummer: SL8430366
Uppdragsmärkn.
3840034100 Stadsskogen

Analysrapport
Provnummer:

177-2015-06090380

Provbeskrivning:
Matris:

Grundvatten

Provet ankom:

2015-06-09

Utskriftsdatum:

2015-06-15

Provmärkning:
Provtagningsplats:

SKR 1502
3840034100 Stadsskogen miljöprover

Analys

Ankomsttemp °C
Provtagningsdatum

Resultat

15,8
2015-06-08

Enhet

Mäto.

Metod/ref

Bensen

< 0.00050

mg/l

30%

LidMiljö.0A.01.21

a)

Toluen

< 0.0010

mg/l

30%

LidMiljö.0A.01.21

a)

Etylbensen

< 0.0010

mg/l

30%

LidMiljö.0A.01.21

a)

M/P/O-Xylen

< 0.0010

mg/l

30%

LidMiljö.0A.01.21

a)

Summa TEX

< 0.0020

mg/l

LidMiljö.0A.01.21

a)

Alifater >C5-C8

< 0.020

mg/l

30%

LidMiljö.0A.01.21

a)

Alifater >C8-C10

< 0.020

mg/l

35%

LidMiljö.0A.01.21

a)

Alifater >C10-C12

< 0.020

mg/l

20%

LidMiljö.0A.01.34

a)

Alifater >C5-C12

< 0.030

mg/l

25%

LidMiljö.0A.01.21/34

a)

Alifater >C12-C16

< 0.020

mg/l

20%

LidMiljö.0A.01.34

a)

Alifater >C16-C35

< 0.050

mg/l

25%

LidMiljö.0A.01.34

a)

Alifater >C12-C35

< 0.050

mg/l

25%

LidMiljö.0A.01.34

a)

Aromater >C8-C10

< 0.070

mg/l

30%

LidMiljö.0A.01.21

a)

Aromater >C10-C16

< 0.010

mg/l

20%

LidMiljö.0A.01.34

a)

< 0.0050

mg/l

25%

LidMiljö.0A.01.34

a)

Aromater >C16-C35
Oljetyp

a)*

Ej påvisad

Benso(a)antracen

< 0.010

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.35

a)

Krysen

< 0.010

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.35

a)

Benso(b,k)fluoranten

< 0.020

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.35

a)

Benso(a)pyren

< 0.010

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.35

a)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

< 0.010

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.35

a)

Dibenso(a,h)antracen

< 0.010

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.35

a)

< 0.20

µg/l

LidMiljö.0A.01.35

a)

Summa cancerogena PAH
Naftalen

0.059

µg/l

30%

LidMiljö.0A.01.35

a)

Acenaftylen

< 0.010

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.35

a)

Acenaften

< 0.010

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.35

a)

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
Sida 134 av 444
insända provet.

Sida 1 av 2

AR-15-SL-088606-01
EUSELI2-00254804
Í%R%^ÂÂiUFÊÎ

Fluoren

< 0.010

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.35

a)

Fenantren

< 0.010

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.35

a)

Antracen

< 0.010

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.35

a)

Fluoranten

< 0.010

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.35

a)

Pyren

< 0.010

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.35

a)

Benso(ghi)perylen

< 0.010

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.35

a)

Summa övriga PAH

< 0.30

µg/l

LidMiljö.0A.01.35

a)

Summa PAH med låg molekylvikt

< 0.20

µg/l

LidMiljö.0A.01.35

a)

Summa PAH med medelhög molekylvikt

< 0.30

µg/l

LidMiljö.0A.01.35

a)

Summa PAH med hög molekylvikt

< 0.30

µg/l

LidMiljö.0A.01.35

a)

SS-EN ISO 10523:2012

a)

SS-EN ISO 10523:2012

a)

SS-EN 27888:1994

a)

pH

0.2

6.8

Temperatur vid pH-mätning
Konduktivitet

21.0
48

°C
mS/m

10%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN
Kopia till:

Ida Ström (ida.strom@sweco.se)

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
Sida 135 av 444
insända provet.
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Eurofins Environment Sweden AB
(Lidköping)
Box 887
Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8390

AR-15-SL-089245-02

Sweco Environment AB
Staffan Kaltin
Gullbergs Strandgata
411 04 GÖTEBORG

EUSELI2-00254804
Í%R%^ÂÂi^@1Î

Kundnummer: SL8430366
Uppdragsmärkn.
3840034100 Stadsskogen

Analysrapport
Provnummer:

177-2015-06100948

Provbeskrivning:
Matris:

Grundvatten

Provet ankom:

2015-06-09

Utskriftsdatum:

2015-06-16

Provmärkning:
Provtagningsplats:

SKR 1503
3840034100 Stadsskogen miljöprover

Ankomsttemp °C
Provtagningsdatum

Analys

Resultat

Aldrin

15,8
2015-06-08

Enhet

Mäto.

Metod/ref

<0.030

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

Chlordane-alpha

<0.050

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

Chlordane-gamma

<0.050

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

<0.10

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

DDD-o,p

<0.010

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

DDD-p,p' + DDT-o,p'

<0.020

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

DDE, p,p’-

<0.010

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

DDE-o,p

<0.010

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

DDT (total)

<0.050

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

Dieldrin

<0.030

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

Endosulfan-alpha

<0.050

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

Endosulfan-beta

<0.050

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

Endrin

<0.050

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

HCH, alpha-

<0.030

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

HCH-beta

<0.050

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

HCH-delta

<0.030

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

HCH,gamma- (Lindane)

<0.050

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

Heptachlor

<0.030

µg/l

35%

Intern metod

a)

S:a Klordaner

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
Sida 136 av 444
insända provet.

Sida 1 av 2

AR-15-SL-089245-02
EUSELI2-00254804
Í%R%^ÂÂi^@1Î

LidPest.0A.01.021
Heptaklorepoxid (cis)

<0.030

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

Heptachlorepoxide - trans

<0.030

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

Hexachlorobenzene

<0.030

µg/l

65%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

Pentachloraniline

<0.010

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

Quintozene

<0.030

µg/l

35%

Intern metod
LidPest.0A.01.021

a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN
Rapportkommentar:

Ersätter tidigare skickad rapport med samma provnummer pga korrigering av provmärkning.
Kopia till:

Ida Ström (ida.strom@sweco.se)

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
Sida 137 av 444
insända provet.
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Eurofins Environment Sweden AB
(Lidköping)
Box 887
Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8390

AR-15-SL-088607-01

Sweco Environment AB
Staffan Kaltin
Gullbergs Strandgata
411 04 GÖTEBORG

EUSELI2-00254804
Í%R%^ÂÂiUG(Î

Kundnummer: SL8430366
Uppdragsmärkn.
3840034100 Stadsskogen

Analysrapport
Provnummer:

177-2015-06090381

Provbeskrivning:
Matris:

Grundvatten

Provet ankom:

2015-06-09

Utskriftsdatum:

2015-06-15

Provmärkning:
Provtagningsplats:

SKR 1503
3840034100 Stadsskogen miljöprover

Analys

Ankomsttemp °C
Provtagningsdatum

Resultat

15,8
2015-06-08

Enhet

Mäto.

Metod/ref

Bensen

< 0.00050

mg/l

30%

LidMiljö.0A.01.21

a)

Toluen

< 0.0010

mg/l

30%

LidMiljö.0A.01.21

a)

Etylbensen

< 0.0010

mg/l

30%

LidMiljö.0A.01.21

a)

M/P/O-Xylen

< 0.0010

mg/l

30%

LidMiljö.0A.01.21

a)

Summa TEX

< 0.0020

mg/l

LidMiljö.0A.01.21

a)

Alifater >C5-C8

< 0.020

mg/l

30%

LidMiljö.0A.01.21

a)

Alifater >C8-C10

< 0.020

mg/l

35%

LidMiljö.0A.01.21

a)

Alifater >C10-C12

< 0.020

mg/l

20%

LidMiljö.0A.01.34

a)

Alifater >C5-C12

< 0.030

mg/l

25%

LidMiljö.0A.01.21/34

a)

Alifater >C12-C16

< 0.020

mg/l

20%

LidMiljö.0A.01.34

a)

Alifater >C16-C35

< 0.050

mg/l

25%

LidMiljö.0A.01.34

a)

Alifater >C12-C35

< 0.050

mg/l

25%

LidMiljö.0A.01.34

a)

Aromater >C8-C10

< 0.070

mg/l

30%

LidMiljö.0A.01.21

a)

Aromater >C10-C16

< 0.010

mg/l

20%

LidMiljö.0A.01.34

a)

< 0.0050

mg/l

25%

LidMiljö.0A.01.34

a)

Aromater >C16-C35
Oljetyp

a)*

Ej påvisad

Benso(a)antracen

< 0.010

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.35

a)

Krysen

< 0.010

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.35

a)

Benso(b,k)fluoranten

< 0.020

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.35

a)

Benso(a)pyren

< 0.010

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.35

a)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

< 0.010

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.35

a)

Dibenso(a,h)antracen

< 0.010

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.35

a)

< 0.20

µg/l

LidMiljö.0A.01.35

a)

Naftalen

< 0.020

µg/l

30%

LidMiljö.0A.01.35

a)

Acenaftylen

< 0.010

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.35

a)

Acenaften

< 0.010

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.35

a)

Summa cancerogena PAH

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
Sida 138 av 444
insända provet.
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AR-15-SL-088607-01
EUSELI2-00254804
Í%R%^ÂÂiUG(Î

Fluoren

< 0.010

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.35

a)

Fenantren

< 0.010

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.35

a)

Antracen

< 0.010

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.35

a)

Fluoranten

< 0.010

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.35

a)

Pyren

< 0.010

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.35

a)

Benso(ghi)perylen

< 0.010

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.35

a)

Summa övriga PAH

< 0.30

µg/l

LidMiljö.0A.01.35

a)

Summa PAH med låg molekylvikt

< 0.20

µg/l

LidMiljö.0A.01.35

a)

Summa PAH med medelhög molekylvikt

< 0.30

µg/l

LidMiljö.0A.01.35

a)

Summa PAH med hög molekylvikt

< 0.30

µg/l

LidMiljö.0A.01.35

a)

SS-EN ISO 10523:2012

a)

SS-EN ISO 10523:2012

a)

SS-EN 27888:1994

a)

pH

0.2

7.7

Temperatur vid pH-mätning
Konduktivitet

20.6
51

°C
mS/m

10%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN
Kopia till:

Ida Ström (ida.strom@sweco.se)

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
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insända provet.
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Samhällsbyggnadskontoret
Handläggare: Kristine Bayard, tfn 0322-61 68 92

Planbeskrivning

Utökat förfarande, dnr 2018.177
Upprättad 2019-04-23
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-05-15

Samrådshandling
Detaljplan för bostäder och genomfartsgata
vid Kavlås äng (del av Gitarren 13 och Stadsskogen 1:1)
Sida 140 av 444

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet att bygga bostäder på Kavlås äng samt möjlighet att bygga en ny
genomfartsgata mellan Kavlåsvägen och Ekhagegatan.
Planområdet ligger ca 1,5 km sydväst om Alingsås stadskärna, i anslutning till stadsdelen Kavlås. Planområdet
är ca 9 ha. Kommunen äger marken för bostadsbebyggelsen.
Delar av planområdet berörs av en stadsplan från 1971, A 412. Planen anger användningen eldistribution och
park för det i denna detaljplan aktuella planområdet. Genomförandetiden har gått ut, när den nya detaljplanen vunnit laga kraft kommer den att upphäva de gamla planerna i berörd del. Översiktsplanen antogs av
Kommunfullmäktige den 31 oktober 2018 och anger inom aktuellt område, utbyggnadsområde - huvudsakligen bostäder. Detaljplanen överrensstämmer därmed med översiktsplanen.
Intill den befintliga bebyggelsen i Kavlås planeras ca 20 nya bostäder. Den nya bebyggelsen placeras väster
om de befintliga bostäderna, nedanför på Kavlås äng. Den nya bebyggelsen bör ses som en komplettering av
den befintliga varför fristående villor eller grupphus med liknande byggnadsyta och tomtstorlek föreslås att få
byggas här.
I detaljplanen föreslås att den befintliga Alfhemsvägen mellan Ekhagegatan och Konduktörsgatan ersätts av en
ny genomfartsgata. Den nya gatan kommer att ansluta till Ekhagegatan, och fortsätta över Kavlås äng där den
sedan stiger upp till Kavlåsvägen. Längs med gatan planeras en gång- och cykelväg. Det nya bostadskvarteret
Ekängen kommer att trafikförsörjas med en ny lokalgata, Ekängsgatan, som dels ansluter till den nya vägen i
norr och Kavlåsvägen i söder.

Översiktskarta som visar planområdets utbredning.

±

2
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Innehåll
Sammanfattning

2

6. Risker och störningar på platsen

18

Planprocessen

3

7. Konsekvenser

21

1. Inledning

4

8. Planbestämmelser

24

2. Bebyggelse

5

9. Tidigare ställningstaganden

25

3. Gator och trafik

8

10. Genomförande

26

4. Mark och vatten

10

11. Administrativa frågor

28

5. Teknisk försörjning

14

Planprocessen

Planprocessen regeleras av Plan- och bygglagen och den består av flera olika skeden. Denna detaljplan tas fram
enligt utökat förfarande.
Samråd
Kommunen ska samråda detaljplaneförslaget med bland andra länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, kända
sakägare och boende som berörs. Samrådets syfte är att samla in information, önskemål och synpunkter
som berör planförslaget i ett tidigt skede i detaljplanearbetet. När samrådet genomförts kan planförslaget
justeras utifrån de synpunkter som kommit in för att bättre anpassa förslaget till förutsättningarna på platsen.
Synpunkterna från samrådet redovisas i en samrådsredogörelse.
Granskning
När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och redigerats efter inkomna synpunkter ska det färdiga
förslaget vara tillgängligt för granskning under två veckor. Inför granskningen ska kommunen underrätta
dem som berörs av förslaget, till exempel sakägare, boende och övriga som har yttrat sig under samrådet om
förslaget till detaljplan.
Synpunkter från granskningen redovisas i ett granskningsutlåtande.
Antagande och laga kraft
Detaljplanen antas av Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige. Efter antagandet har ej tillgodosedda sakägare
under tre veckors tid möjlighet att överklaga detaljplanen. Därefter vinner planen laga kraft om den inte
överklagas.

SAMRÅD

GRANSKNING

KAVLÅS ÄNG (DEL AV GITARREN 13 OCH STADSSKOGEN 1:1)

ANTAGANDE
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LAGA KRAFT

3

Planbeskrivning
1. Inledning
Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet att bygga bostäder på Kavlås äng samt möjlighet att bygga en ny
genomfartsgata mellan Kavlåsvägen och Ekhagegatan.

Planhandlingar

Den juridiskt bindande handlingen är plankarta med bestämmelser.
Till detaljplanen fogas en Planbeskrivning och en Illustrationskarta. Dessa har ingen rättsverkan utan ska
underlätta förståelsen av planen och vara vägledande vid tolkningen av den.
Efter att samråd har skett och planförslaget varit tillgängligt för granskning upprättas också ett Granskningsutlåtande med samtliga skriftliga synpunkter på förslaget. En övrig handling är en Fastighetsförteckning.

Planområde

Planområdet ligger ca 1,5 km sydväst om Alingsås stadskärna, i anslutning till stadsdelen Kavlås. Planområdet
är ca 9 ha stort. Kommunen äger marken för bostadsbebyggelsen. Föreslagen väg kommer att påverka Vattenfalls fastighet.

Uppdrag

Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-04 om planprioritering. Uppdraget att upprätta denna detaljplan ingår i
prioriteringslistan.
Detaljplanen har varit på samråd och granskning tidigare, med liknande syfte och innehåll. Efter granskningen gjordes flera ändringar och kompletterande utredningar och därför har ett nytt uppdrag påbörjats och
planprocessen tas om från början.

Gällande detaljplan

Delar av planområdet berörs av en stadsplan från 1971, A 412. Planen anger användningen eldistribution
i norra delen där Vattenfall och Trafikverket har sina befintliga anläggningar. Inom den del där den nya
bostadsbebyggelsen planeras anges användningen park. Genomförandetiden har gått ut, när den nya detaljplanen vunnit laga kraft kommer den att upphäva de gamla planerna i berörd del.
För den västra delen av området gäller stadsplanen A70 från 1939. Denna stadsplan har inte genomförts fullt
ut. Den anger att området där Kavlåsbäcken rinner ska bestå av fristående tvåvåningshus längs med en ny
lokalgata. A70 gäller även för bostadsfastigheterna Stadsskogen 2:183, 2:183 och 2:192. Där anges fristående
tvåvåningshus och stora delar av fastigheterna består av prickmark som inte får bebyggas. Plangränserna i
denna detaljplan har anpassats så att A70 i denna del av staden helt ersätts och slutar att gälla.

Översiktsplan

I den kommuntäckande översiktsplanen har avvägningar gjorts mellan de motstående allmänna intressena att
bevara naturvärden och rekreationsområden samt att exploatera mark som är lämplig för bebyggelse. Översiktsplanen antogs av Kommunfullmäktige den 31 oktober 2018 och anger inom aktuellt område, utbyggnadsområde - huvudsakligen bostäder. Detaljplanen överensstämmer därmed med översiktsplanen.

Planprogram

För området har upprättats ett planprogram som antogs av kommunfullmäktige 2004-04-13.
I programmet föreslås bostäder på Kavlås äng och planförslaget överensstämmer med programhandlingen
bortsett från att den nya förbindelsen mellan Kavlåsvägen och Ekhagegatan har en annan dragning.

4
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Befintlig bebyggelse längs med Kavlåsvägen

Vattenfalls anläggning till vänster och Kavlås äng till höger

2. Bebyggelse
Befintlig bebyggelse
Bostäder
Den befintliga bebyggelsen i Kavlås kännetecknas av villabebyggelse i en till två våningar med tomtstorlekar
som varierar mellan 700-1000 kvm. Bostäderna ligger längs med Kavlåsvägen och vänder långsidan mot
gatan. Tomterna är kuperade och sluttar nedåt mot Kavlås äng.
Inom planområdet finns tre befintliga bostäder. Syftet med att de ingår i planområdet är att ersätta den gamla
stadsplanen från 1939. I denna detaljplan får de befintliga bostäderna större flexibilitet när det gäller placering
av ny bebyggelse. Planbestämmelserna som gäller för den befintliga bebyggelsen reglerar att endast friliggande
enbostadshus får byggas. Största tillåtna byggnadsarea är 20% av fastighetsarean och minsta tillåtna fastighetsstorlek är 800 kvm. Högsta tillåtna våningsantal är två våningar.
Inom planområdet, norr om villabebyggelsen längs med Kavlåsvägen, finns ett gruppboende som drivs av
Alingsås kommun. Gällande detaljplan anger område för eldistribution samt bostäder samhörigt med område
för eldistribution. Bygglov för gruppbostad gavs 1989 och att bostäderna inte är samhöriga med elanläggningen ansågs vara en mindre avvikelse. Fastigheten ingår i detaljplanen med användningen Bostäder vilket
bättre stämmer överrens med pågående användning. Eftersom bostäderna består av ett gruppboende finns ett
visst vårdinslag. Verksamheten bedöms ha samma omgivningspåverkan som vad som i allmänhet förväntas av
ett boende och därmed är bedömningen att gruppbostaden kan ingå i användningen B-bostäder. Placeringen
av byggnader inom fastigheten regleras med prickmark och största tillåtna byggnadsarea är 25% av fastighetsarean. Högsta tillåtna våningsantal är en våning.
Verksamheter
Vattenfall har en större transformatorstation i kvarteret Gitarren varifrån två markförlagda 130 kV ledningar
sträcker sig söderut genom planområdet. Trafikverket har en omformarstation i samma kvarter. Dessa anläggningar ingår inte i planområdet. I tidigare planförslag som var på granskning 2014 föreslogs en ny omformarstation väster om Vattenfalls anläggning. Denna byggrätt ingår inte i det nu aktuella planförslaget eftersom
Trafikverket inte längre avser att bygga en ny omformarstation inom de närmsta 20-25 åren.
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Beﬁntlig
gruppbostad
Kedjehus

Radhus

Parhus

A

A

B

Beﬁntliga
bostäder inom
planområdet

Villor

B

Karta som visar den planerade bostadsbebyggelsen. Den visar ett exempel på hur kvarteret kan bebyggas och här illustreras
olika typer av bostadshus, friliggande villor, radhus, kedjehus och parhus.

Den nya lokalgatan
med dike på höger sida
Radhus

Färdigt golvnivå minst
40 cm över gatans nivå

Avskärade dike mellan
beﬁntlig och ny bebyggelse

Beﬁntlig bebyggelse vid
Kavlåsvägen

Sektionerna visar en genomskärning av den nya bebyggelsen, den nya gatan samt den befintliga bebyggelsen och Kavlåsvägen.
Se sektionernas utsnitt i kartan ovan. Den gröna streckade linjen illustrerar markens nivå innan exploatering. Förkortningen
FG står för ” färdigt golv” och höjderna anges i meter över havet.
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Regionmuseum Västra Götaland har 2006 utarbetat rapporten ”Bebyggelsehistorisk inventering av Alingsås
stad, utom stadskärnan”. Ingen byggnad inom planområdet har utpekats som en viktig kulturhistorisk miljö.
Ingen av fastigheterna inom planområdet finns heller med på listan för övriga fastigheter med kulturhistoriskt
värde som inte inventerats.
Riksintresse kulturmiljö
Detaljplanen berörs inte av riksintresse för kulturmiljövården.
Arbetsplatser
De arbetsplatser som finns inom planområdet finns inom Vattenfalls och Trafikverkets elanläggningar. Även
gruppbostaden är en arbetsplats.
Befintlig service
Närmaste förskola och grundskola finns i Kullingsberg och i Stadsskogen. Stadsskogens skola är i dagsläget
överfull men platser finns på Kullingsbergskolan. På de kommunala förskolorna finns platser kvar men diskussioner om en ny förskola i Stadsskogen pågår med tanke på kommande byggnation i Stadsskogen. Närmaste
livsmedelsbutik finns på Sveagatan, 1,0 km från planområdet. Till stora torget i Alingsås stadskärna är det ca 2
km gång-/ bilväg.

Ny bebyggelse
Bostäder
Intill den befintliga bebyggelsen i Kavlås planeras ca 20 nya bostäder. Den nya bebyggelsen placeras väster
om de befintliga bostäderna, nedanför på Kavlås äng. Den nya bebyggelsen bör ses som en komplettering av
den befintliga varför fristående villor eller grupphus med liknande byggnadsyta och tomtstorlek föreslås att få
byggas här.
Detaljplanens planbestämmelser ger en flexibilitet när det gäller vilken typ av hus som är möjligt att bygga.
Det är tillåtet att uppföra både friliggande villor och grupphus i form av parhus, radhus eller kedjehus. Det
innebär att tomter kan komma att säljas en och en till köpare som vill uppföra en egen villa eller att ett företag
bebygger hela eller delar av området och säljer färdiga hus.
Utformning och placering
Med hänsyn till de befintliga bostädernas utsikt begränsas de nya husens nockhöjd till ca 5-7 meter. Det innebär att bostäderna kan uppföras i 1-2 våningar eller som 1½-planshus, beroende på läge. Husen i norra delen
kommer att vara lägre medan de i söder ges generösare byggnadshöjd. Högsta tillåtna nockhöjd anges i meter
över nollplanet vilket innebär att markens nivå är avgörande för hur högt hus som är möjligt att bygga. Syftet
med nockhöjdens angivelse i meter över nollplanet är att motverka utfyllnad av marken och att säkerställa att
intilliggande bostäders utsikt inte påverkas negativt. Takvinkeln på huvudbyggnad är reglerad. Största tillåtna
takvinkel är 32 grader och minsta tillåtna takvinkel är 27 grader.
Sektionerna till vänster redovisar hur den nya bebyggelsen placeras i förhållande till den befintliga marknivån
och i förhållande till de befintliga bostäderna längs med Kavlåsvägen. Det framgår av sektionen att fönsternivån på de befintliga bostädernas ovanvåning kommer att vara högre än de nya bostädernas nockhöjd.
Nockhöjden som illustreras i sektionerna är den högsta tillåtna nockhöjden enligt planbestämmelserna. Detta
innebär att det från ovanvåningen i de befintliga bostadshusen kommer att vara möjligt att se över de nya
bostadshusen.
Sektionerna visar också hur gatan och de nya bostäderna kommer att höjdsättas i förhållande till befintlig
mark. (Den gröna streckade linjen illustrerar markens nivå innan exploatering). I planbestämmelserna anges
att byggnadernas färdigt golv-nivå ska vara minst 40 cm över nivån på närmast angränsande del av gata. Detta
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för att inte byggnaderna ska riskera att påverkas av vatten från det högre belägna området i öster. I sektionerna
framgår också placeringen av avvattningsstråken/dräneringsdikena som är planerade mellan befintlig och ny
bebyggelse och längs med den nya lokalgatan.
Med hänsyn till områdets centrala läge kan små tomtstorlekar accepteras, dock ej mindre än 800 kvadratmeter
vid uppförande av friliggande enbostadshus. Hur stor andel av varje fastighet som får bebyggas anges också
i planbestämmelserna. Största tillåtna byggnadsarea vid uppförande av friliggande enbostadshus är 20% av
fastigheten och största tillåtna byggnadsarea vid uppförande av grupphus är 30% av fastigheten.
Hur bebyggelsen ska placeras på tomten regleras också i planbestämmelserna. Friliggande huvudbyggnader ska
placeras minst 4 meter från fastighetsgräns och friliggande komplementbyggnader ska placeras minst 2 meter
från fastighetsgräns. Sammanbyggda huvudbyggnader som delar tomtgräns (t.ex. kedjehus eller parhus) ska
placeras minst 4 meter från övriga tomtgränser. Sammanbyggda komplementbyggnader som delar
tomtgräns ska placeras minst 2 meter från övriga tomtgränser.
Terränganpassning
Marken där de nya bostäderna planeras är relativt plan men sluttar något åt väster mot Kavlåsbäcken. För att
skydda bebyggelsen från ytvatten vid kraftiga regn finns en bestämmelse som anger att nivån på färdigt golv
ska vara 40 cm över nivån på närmaste del av gatan. Det innebär att marken kommer att behöva fyllas upp på
den västra sidan av den nya lokalgatan. Detta kan skapa stora nivåskillnader inom tomterna och bebyggelsen
ska därför anpassas till terrängen så långt det är möjligt. Bestämmelser om största lutning på slänt och högsta
höjd på mur ska motverka alltför höga murar och branta slänter.
Komplementbyggnader
Komplementbyggnader får ha en byggnadshöjd på max 3 meter samt en takvinkel på max 30 grader.
När det gäller en- och tvåbostadshus finns ett antal åtgärder som är bygglovsbefriade (bl.a. att bygga komplementbostadshus eller komplementbyggnad, s.k. attefallshus eller friggebod). I vissa fall kan dessa uppföras på
mark som enligt planbestämmelse inte får bebyggas (s.k. prickmark).
Tillgänglighet
Markplaneringen skall utföras så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan nå målpunkter som entréer m.m. utan problem. Föreskrifter finns i Boverkets Byggregler, BBR. Tillgänglighet till en- och
tvåbostadshus kan undantas med hänsyn till besvärliga terrängförhållanden på tomten. Ramp med maximal
lutning 1:12 ska dock kunna anordnas till entré. Önskvärt är att ramper har maximal lutning 1:20.

3. Gator och trafik
Befintligt gatunät

Den befintliga vägen norr planområdet är Alfhemsvägen som ansluter till Kavlåsvägen i öster och Ekhagegatan i väster och passerar norr om ställverket, längs med järnvägen. Den aktuella sträckan har flera mycket
smala partier där flera trafikslag möts. Avståndet mellan väg och järnväg är mindre än de 10 meter från
spårmitt som är rekommenderat av Trafikverket ur säkerhetsynpunkt. I vissa fall är avståndet även mindre
än de 4 meter som Elsäkerhetsverkets föreskrifter anger som minsta avstånd till strömförande del. Vägen kan
även uppfattas som ödslig och otrygg, speciellt under dygnets mörka timmar. Närheten till Västra stambanan
förstärker känslan av att passera i en industrimiljö. Alfhemsvägen används som genomfart från Konduktörsgatan till Stadsskogen.
Öster om planområdet passerar Kavlåsvägen som är en lokal bostadsgata som de befintliga bostäderna ansluter
till med sina utfarter. Vid järnvägen i norr får Kavlåsvägen nytt namn, Konduktörsgatan, och fortsätter vidare
mot Sveagatan, därefter Stråhles allé och de centrala delarna av Alingsås. Söderut ansluter Kavlåsvägen till
Hedvigsbergsvägen i Hedvigsberg och Stadsskogsgatan i Stadsskogen. Viss trafik använder Kavlåsvägen som
genomfartsväg till Stadsskogen.
8
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Nya gator

I detaljplanen föreslås att den befintliga Alfhemsvägen mellan Ekhagegatan och Konduktörsgatan flyttas
längre söderut. Alfhemsvägen kommer istället ansluta
till Kavlåsvägen vid den tvärgata som finns mellan
adresserna Kavlåsvägen 5 och 7. Sträckningen finns
med i programmet för Norra Stadsskogen 2004, i
fördjupning av översiktsplanen för staden 2008 samt i
Trafikplanen för staden.
Den nya vägen kommer att ansluta till Ekhagegatan, Alfhemsvägen, den nuvarande vägen mot Stadsskogen, mellan
och fortsätta över Kavlås äng där den sedan stiger upp järnvägen till vänster och Trafikverkets anläggning i kvarteret
Gitarren
till Kavlåsvägen med en lutning om högst 8 %. På
vägen beräknas ca 500 fordon passera per dygn.
Det nya bostadskvarteret Ekängen kommer att
trafikförsörjas med en ny lokalgata som dels ansluter
till den nya vägen i norr och till Kavlåsvägen i söder.
Den södra infarten föreslås ske över den 6,5 meter
breda remsa av kommunal mark som finns mellan
tomterna med adressen Kavlåsvägen 23 och 25. Den
anslutningen bör på grund av den branta lutningen
endast vara enkelriktad som tillfartsväg in till
bostadsområdet. Dessutom bör den utformas som en
kombinerad infart och hastighetsdämpad åtgärd, till
exempel genom att gatan höjs.

Kavlåsvägen och nuvarande infart till gruppboendet, den
plats där den nya genomfartsgatan kommer att ansluta till
Kavlåsvägen

Gång- och cykeltrafik

Längs med Alfhemsvägen finns ingen gång- och
cykelväg. Oskyddade trafikanter får därför samsas
om den körbara ytan med bilisterna vilket innebär en
farlig trafiksituation. Längs med Kavlåsvägen finns
en gång- och cykelväg på den östra sidan. En gångväg
genom naturområdet i planområdets södra del förbinder Kavlåsvägen med Stadsskogens centrala delar.
Den nya vägen mellan Stadsskogen och Kavlås
kommer att ha en separat gång- och cykelväg som
ansluter till de befintliga vid Ekhagegatan och
Kavlåsvägen.
När den befintliga gatan förbi ställverket tas bort
kommer de fotgängare och cyklister som kommer
från Konduktörsgatan och ska vidare mot Stadsskogen, få en något längre och mer kuperad väg än idag.
Det kompenseras med att den nya vägen kommer
att vara betydligt mer trafiksäker och upplevas som
tryggare.

Alfhemsvägen i höjd med de befintliga bostäderna inom
planområdet, den plats där den nya Genomfartsgatan kommer
att ansluta till Ekhagegatan. I bakgrunden syns Vattenfalls
ställverk

En ny gångväg planeras inom naturområdet väster om
Kavlåsbäcken. Den kommer att ansluta till ny gc-väg
längs med den nya genomfartsgatan samt befintlig
gångväg mellan Kavlåsvägen och Stadsskogen.
Befintlig gångväg genom skogsområdet till Stadsskogen
KAVLÅS ÄNG (DEL AV GITARREN 13 OCH STADSSKOGEN 1:1)
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Kollektivtrafik

Kavlåsvägen trafikeras av stadsbusslinje 3 och där finns två busshållplatser. Föreslagna bostäder kan nå busshållplats Kavlåsvägen och Valthornsvägen inom 100-250 meters gångavstånd. Turtätheten på linje 3 är ca 30
minuter på vardagar och 60 minuter under kvällar och helger. På vardagar trafikeras sträckan också av linje 31
med en turtäthet på 20 minuter.

Parkering för bilar

Några angivna parkeringsplatser finns inte inom allmän plats utan parkering sker idag inom de privata fastigheterna.
Parkering för bilar kommer ske på samma sätt som idag, alltså på den egna fastigheten. Detta gäller även för de
befintliga bostäderna och gruppbostaden som ingår i planområdet.
Parkeringsnormen som tillämpas vid bygglovgivning är 2 p-platser för enbostadshus och 3 p-platser för tvåbostadshus. Som en av dessa p-platser godtas uppfart framför garage/carport.

Parkering för cyklar

Parkering av cyklar sker idag inom de privata fastigheterna. Ett lokalt trafikmål är att utveckla cykeltrafiken.
För att göra cykelåkande attraktivt behöver cykelparkeringar finnas. Parkering inom planområdet kommer at
ske inom de enskilda fastigheterna.

Skolvägar (årskurs 1-6)

Elever i årskurs 1-6 hemmahörande i planområdet hör till Kullingsbergskolans upptagningsområde. Avståndet
till skolan är ca 1 km och eleverna kan ta sig till skolan via det lokala vägnätet och sammankopplande gångvägar på Kullingsberg. På de flesta av dessa gator finns trottoarer eller gång- och cykelvägar.
Från det föreslagna bostadsområdet finns det även möjlighet att gå eller cykla till skolan i Stadsskogen på
gång- och cykelvägar. Som alternativt finns stigar och gångvägar genom Kavlås äng och ädellövskogen.

Räddningsvägar

Utrymning av befintliga bostäder sker idag med eventuell stege via fönster och dörrar på den egna fastigheten.
Utrymning av bostäder kommer att ske på samma sätt som idag, alltså via fönster och dörrar på den egna
fastigheten. Släckbil ska ha högst 50 meter till alla ytterdörrar på byggnad där insats kan behöva göras. Räddningstjänsten kommer att kunna angöra till ny bebyggelse via det lokala vägnätet.

Riksintresse kommunikationer

Planområdet är beläget nära järnvägen som är av riksintresse för kommunikationer.

4. Mark och vatten
Natur och vegetation
Förutsättningar
Planområdet, som utgör en del av en tydlig dalgång, har i huvudsak en öppen karaktär. Områdets sydvästra
del karaktäriseras av tät skog med branta stup, främst vid dalsänkans västra sida. På en höjd intill planområdet
finns också en vacker ädellövskog med utsikt över staden och sjön Mjörn. Från skogspartiet i väster och
stadsdelen Kavlås i öster sluttar marken flackt mot en bäck, Kavlåsbäcken, som rinner genom det som kallas
Kavlås äng. Marken på östra sidan bäcken består i huvudsak av ängsmark. Bäckens norra del ligger i en slyig
snårskog där den fortsätter under järnvägen och till slut mynnar ut i Säveån. En befintlig gångväg förbinder
Stadsskogen med Kavlås genom ett varierat landskap med stora topografiska skillnader.
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Enligt en lövskogsinventering som gjorts av Länsstyrelsen består skogspartiet i väster av blandskog med ädellövsinslag. Det uppges ha naturvärdeklass 3.
En del av södra planområdet har tidigare nyttjats som handelsträdgård.
Förändringar
Ett större grönområde ingår i detaljplanen. Det mesta av skogs- och ängslandskapet bevaras till största delen
men planförslaget innebär att en del av naturmarken kommer att nyttjas för bostäder. Förutom den föreslagna
bebyggelsen på Kavlås äng kommer vissa ingrepp även att behöva göras för att skapa gångstigar och dagvattenmagasin. Dessa ska anpassas så att de uppfattas som naturliga delar i dalgången.
Verksamhetsområdet norr om planområdet kan upplevas som ”stökigt” för de boende varför en förskönande
plantering av träd och/eller buskar föreslås inom marken närmast den nya genomfartsgatan. I plankartan
har därför dessa ytor användningen PARK vilket möjliggör ett anlagt grönområde som kräver skötsel. Hur
parkområdet ska utformas kommer att studeras inför granskningen av detta planförslag. Tilläggas bör också
att Vattenfall planerar att ersätta den befintliga högmastade anläggningen med en inbyggd variant som inte
kommer uppfattas lika framträdande.

Vatten

Från delar av Stadsskogen och genom planområdet löper Kavlåsbäcken vars recipient är Säveån och i förlängningen sjön Mjörn. Enligt en biotopkartering av Säveån med biflöden har Kavlåsbäcken potential som lekområde för Mjörnöring. Det finns dock ett vandringshinder i form av ett galler i en trumma längst ned i bäcken
som hindrar öringarna att ta sig upp i bäcken.
Kavlåsbäcken kommer inte påverkas eftersom inga åtgärder görs i bäcken och vatten från det nya bostäderna
kommer att fördröjas och renas innan det når bäcken. Genomförandet av planen kommer därför inte att
påverka vattenflödet i bäcken.

Lek och rekreation

Följande mål finns med i Alingsås miljömål 2011-2019: ”Boende i tätorterna ska ha maximalt ca 500 meter
promenadavstånd mellan bostad och sammanhängande grönområde.” De nya bostäderna planeras i direkt
anslutning till ett grönområde.
Parkenheten på Samhällsbyggnadskontoret har studerat behovet av en ny lekplats i området. Enligt analysen
ligger området instängt mellan två stora barriärer; Västra Stambanan och E20. Inom dessa barriärer finns fyra
lekplatser; tre områdeslekplatser och en stadsdelslekplats. Enligt Alingsås kommuns lekplatsplan bör avståndet
till närmsta områdeslekplats vara max 300 meter. Avståndet till närmsta stadsdelslekplats bör vara max 500 m.

Den del av Kavlås äng som kommer att bebyggas, befintlig
bebyggelse längs med Kavlåsvägen i bakgrunden
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Slutsatsen i analysen är att delar av planområdet inte kommer att ligga tillräckligt nära befintliga områdeslekplatser. I närområdet finns även brist på stadsdelslekplatser. Inom planområdet bör det därför finnas
en lekplats som har minst storleken av en områdeslekplats, men gärna storleken av en stadsdelslekplats om
möjligt.
Lekplatsen bör placeras relativt centralt inom planområdet och den kan ordnas inom naturmarken väster om
de nya bostäderna. En planbestämmelse anger att lekplats ska anordnas. Kraven för en stadsdelslekplats och
områdeslekplats finns beskrivet på sidan 10 i Lekplatsplan för Alingsås kommun.

Skyddad natur

En naturinventering och klassificering av hela Stadsskogenområdet har utförts av GF Konsult 2001-06-11. Det
har där konstaterats att nationellt eller regionalt värdefulla områden saknas inom området.
Ett Natura 2000-område som omfattar Nolhagaviken och ett alkärr finns på ett avstånd av ca 550 m från
planområdet. Enligt 7 kap 28a § miljöbalken krävs tillstånd för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder
som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område.
Byggande av ytterligare bostäder i anslutning till befintlig bebyggelse enligt denna detaljplan kan rimligtvis
inte påverka Natura 2000-områdets hydrologi, trädkontinuitet och liknande. Kommunen bedömer att Natura
2000-området inte påverkas på ett betydande sätt. Tillstånd enligt 7 kap 28a § miljöbalken bör därför inte
behövas.

Biotopskydd

Skogen i väster är en del av den ädellövskog som Skogsvårdsstyrelsen avsatt som nyckelbiotop och ska bevaras.
Skogen domineras av äldre ekar med förekomst av gran och stora furor och delar av den ingår i detaljplanen
som allmän platsmark – markerad på plankartan som NATUR och säkras för framtiden som tätortsnära skog
för allmänhetens friluftsliv och rekreation.
Ädellövskogen som Skogsvårdsstyrelsen avsatt som nyckelbiotop bevaras och påverkas inte negativt.

Fornlämningar och kulturminnen

Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. Om man vid grävning eller annat arbete påträffar
fornlämning föreligger anmälningsplikt enligt Kulturmiljölagen (2 kap. Fornminnen).

Geoteknik och radon

En geoteknisk undersökning har utförts av WSP (2010-05-04) för den föreslagna bebyggelsen på Kavlås äng.
Jorden består i huvudsak av lera med cirka två till sjutton meter ner till fast berg. Stabiliteten ned mot bäcken i
väster bedöms som tillfredställande.
Marken kan belastas med 30 kPa utan att erforderlig säkerhet mot brott överskrids. Större belastningar eller
grundvattensänkning ska föregås av en mer detaljerad sättningsutredning. Marken bör betraktas som tjälfarlig.
Byggnader kan grundläggas med hel platta eller utbredda plattor på marken.
För vägar och hårdgjorda ytor gäller att materialtyp 5B och tjälfarlighetsklass 4 förutsättas gälla. Planerade
vägar kan grundläggas utan grundförstärkning så länge ovanstående belastningar ej överskrids.
Öppen tillfällig schakt kan utföras till 2 meters djup om slänter läggs som brantast i lutning 1:1 och ingen
belastning påförs närmare än 1 meter från släntkrön.
WSP har även undersökt hur markens stabilitet påverkas av föreslagna fördröjningsmagasin och dammar
(2015-03-12). Resultatet visar att dammar kan utföras med en bottennivå om +62,5, vilket motsvarar ca 2,5
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meter under befintlig markyta med tillfredställande säkerhet mot skred. I dagvattenutredningen som tagits
fram av Sweco föreslås vatten från bostadsområdet fördröjas i torra magasin med en gräsbeklädd botten som är
dränerad.

Förorenad mark

Med anledning av att det tidigare funnits en handelsträdgård inom planområdet har en översiktlig miljöteknisk markundersökning gjorts för denna del av planområdet (Sweco 2015-06-30). Syftet med undersökningen
var att genom jord- och grundvattenprovtagning identifiera eventuella föroreningar inom undersökningsområdet inför planläggningen för bostäder. Analysresultaten från jordprovtagningen visade på låga halter av
bekämpningsmedel i jordprov från en av provtagningspunkterna, vilken var den enda punkt där fyllnadsmassor påträffades. I jordprover från övriga punkter påvisades ingen förekomst av bekämpningsmedel. Inga analyserade parametrar för grundvatten är över detektionsgräns. De låga halter av bekämpningsmedel som påvisades
i ett av jordproverna är låga och bedöms inte utgöra någon risk varken för människors och djurs hälsa eller för
miljön.

Radon

Radon är en ädelgas som ger upphov till joniserande strålning. Radon finns i marken i stora delar av Sverige
och kan tränga in i byggnader genom otätheter i grunden eller källaren.
Marken vid Kavlås kan klassas som lågradonmark. Bostadsbyggnad kan normalt utföras utan särskilda skyddsåtgärder utan att högsta tillåtna radonhalt kommer att överskridas i byggnaden. Ansvaret för att bedöma den
faktiska radonrisken på varje byggplats och vidta tillräckliga skyddsåtgärder åligger dock den som ska bygga.
Inget byggnadsmaterial får användas som är radongenererande. Kunskap måste finnas om varifrån makadamfyllningen till grundläggningen, ballasten i betongen etc. härrör.

Riksintresse naturvård

Sjön Mjörn är av riksintresse för naturvård. Föreslagen detaljplan bedöms inte skada riksintresset.

Strandskydd

Vattendrag inom planområdet omfattas ej av strandskydd.

Risk för översvämning

Planområdet ligger som närmast på ca 350 meters avstånd från sjön Mjörn. En översvämningsutredning har
tagits fram av Sweco (2013). Syftet med utredningen var att beräkna framtida vattenstånd med hänsyn till ett
klimatscenario med 60 % ökade vattenflöden den närmsta 100-årsperioden. Påverkan på Mjörns vattenstånd
av ökande 100-årsflöde undersöktes genom att identifiera den högsta dygnstillrinningen mellan åren 1950 och
2000. Detta flöde ökades med 30 respektive 60 % och effekten på vattenståndet beräknades sedan. Enligt
resultatet ligger det beräknade högsta vattennivåerna på 60,5 möh vid en ökad tillrinning på 60%. Det nya
bostadsområdet ligger på nivåer mellan +68,5 och +71 möh. Detta innebär att någon risk för påverkan vid
översvämning av Mjörn inte föreligger. (Höjdnivåer är angivna i höjdsystemet RH2000).
Vid höga vattenflöden kan Kavlåsbäcken översvämmas. Kavlåsbäcken har ett avrinningsområde på ca 95 ha
och vattenflöden kommer från de högre belägna delarna av Stadsskogen och vattnet rinner via Kavlåsbäcken
vidare mot Säveån och i förlängningen Mjörn. En dagvattenutredning har tagits fram av Sweco (2019-02-19)
och i utredningen har flödesberäkningar för 100- och 200 årsregn studerats och då även dämningsnivån i
bäcken.
Vid beräkningarna av dagvattenflödet från avrinningsområdet har en översiktlig dagvattenmodell utnyttjats.
Anledningen till detta är att i modellen kan hänsyn tas till bl a vattnets rinntider och den för avrinningsområdet samlade maximala avrinningen. Den genomsnittliga vattenhastigheten för dagvattnet inom avrinningsområdet har antagits till ca 0,3 meter/sekund. Vid beräkningarna har ett så kallat CDS-regn med klimatfaktorn
1,25 utnyttjats. Ett CDS-regn är uppbyggt så att flera intensiteter och varaktigheter ryms i samma regn.
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Hänsyn tas därmed både till kortare intensiva regn och till långvariga regn med lägre intensitet. CDS-regnet
som har använts i beräkningarna har en total varaktighet på 6 h med en flödestopp mitt i regnet. Avrinningskoefficienten har föreslagits till ca 0,2 eftersom stora delar av avrinningsområdet som idag är naturmark
planeras att exploateras av nya bostäder i framtiden.
Med hänsyn till de beräkningsförutsättningar som angivits här ovan erhölls följande resultat:
Vattennivån i bäcken mitt för den nya genomfartgatan beräknas, vid en dikesbotten på nivån ca +63,0 möh,
ligga på nivån ca +64,0 möh vid ett regn med en återkomsttid av ca 100 år och på nivån ca +64,1 möh vid ett
regn med en återkomsttid av ca 200 år.
Vattennivån i bäcken vid järnvägen beräknas, vid en dikesbotten på ca +61,24 möh, ligga på nivån ca +62,5
möh vid ett regn med en återkomsttid av ca 100 år och på nivån ca +62,7 möh vid ett regn med en återkomsttid av ca 200 år.
Vatten från de planerade bostäderna inom denna detaljplan kommer att fördröjas, se avsnitt om dagvatten
nedan, och fördröjningsåtgärderna dimensioneras så att byggnationen inte kommer att påverka flödet i Kavlåsbäcken.
Den nya lokalgatan och de nya bostäderna planeras att byggas på nivåer mellan ca +68,5 och +72 möh vilket
överskrider den beräknade dämningsnivån i bäcken med ca 4 meter. Gatornas och bostädernas nivåer är
reglerade med angivna plushöjder i plankartan samt genom en bestämmelse om lägsta nivå för färdigt golv
i förhållande till närliggande gata. En planbestämmelse anger att de nya bostadshusen inte får byggas med
källare. De planerade bostäderna bedöms därför inte påverkas av en eventuell översvämning av Kavlåsbäcken
och byggnationen kommer inte heller att påverka dämningsnivåerna i Kavlåsbäcken.
Dagvattenutredningen visar dock tydligt att åtgärder behövs för förhindra översvämning vid järnvägen. I
utredningen föreslås åtgärder såsom ökad dimension på trumman under järnvägen samt fördröjningsåtgärder
längre uppströms i Kavlåsbäcken.

5. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Befintliga ledningar finns i Kavlåsvägen. Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för vatten
och avlopp. Ledningar från det nya bostadsområdet vid Kavlås äng kan ansluta till befintliga ledningar vid
korsningen Ekhagegatan/Alfhemsvägen.

Dagvatten

Dagvatten ska alltid tas om hand lokalt där så är möjligt och lämpligt samt om så behövs genomgå rening
innan det avleds till recipient. Inom Alingsås stad: Kommunfullmäktige har i oktober 2010 antagit ”Dagvattenstrategi för Alingsås tätort” (en bilaga till ”Strategi för vatten & avlopp i Alingsås kommun”). Tekniska
nämnden har också godkänt ”Dagvattenplan för Alingsås tätort, Del I”, daterad mars 2011.
Dagvatten i området tas i dagsläget omhand genom att vatten rinner via tomtmark ner mot Kavlås äng. En
dagvattenledning finns i Kavlåsvägen och en dagvattenledning passerar genom den södra delen av det planerade bostadsområdet och leder vatten till Kavlåsbäcken. Denna ledning avvattnar det befintliga bostadsområdet
och kommer att finns kvar. Den kommer dock att få en ny dragning för passa den framtida gatustrukturen.
Omhändertagandet av dagvattnet planeras att ske enligt dagvattenutredningens förslag (Sweco 2019-02-19).
Målsättningen med förslaget är att i det fall dagvattnet inte riskerar att förorenas ges vattnet från hårdgjorda
ytor möjlighet att rinna ut över gräsförsedda infiltrationsytor där vattnet fördröjs och eventuella föroreningar i
vattnet ges möjlighet att bindas och tas upp av växterna tidigt i avvattningssystemet. Vid hantering av dagvattnet för området är det viktigt att vattnet som avleds från området har sådan kvalité att detta inte förorenar
yt- och grundvatten samt nedströms belägen recipient. För att målsättningen ska uppfyllas bör inget dagvatten
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från tak- och hårdgjorda ytor avledas direkt till brunnar och ledningar och vidare till dagvattenledningar eller
avvattningsstråk. För att minska den momentana dagvattenmängden och avledandet av ett eventuellt förorenat
dagvatten är principen att ta hand om dagvattnet så tidigt som möjligt i avvattningskedjan.
Avskärande diken
Tre avskärande diken/dränage är planerade inom planområdet i nord-sydlig riktning, för att fånga upp och
avleda dagvatten.
Vatten från mark som är belägen öster om planområdet föreslås samlas upp och avledas via ett dränage som
löper längs med planområdets östra gräns. Dränaget får inte läggas så djupt att grundvattnet sänks av så att
marksättningar riskeras. Ett område för dränaget är avsatt i plankartan och markeras med u. Bestämmelsen u
innebär att marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar.
För att göra det möjligt att fördröja och rena gatudagvattnet samt tillföra marken vatten föreslås att ett minst
1 meter brett rasterförsett infiltrationsstråk anläggs utmed den nya lokalgatan inom bostadsområdet. Diket
förses med en dräneringsledning i botten och placeras längs med gatans östra sida.
Ett ytligt öppet avvattningsstråk anläggs även utmed de planerade bostädernas västra fastighetsgräns. Stråket
utförs mellan Kavlåsbäcken och området avsatt för högspänningsledning som är förlagd under mark. Marken
ges en lutning ut från fastigheterna fram till det öppna avvattningsstråket. Stråket sträcker sig från den södra
delen av planområdet och mynnar i det planerade fördröjningsmagasinet som föreslås utföras strax söder om
den planerade genomfartsgatan. Diket är i normalfallet torrlagt och genom att avleda dagvattnet i öppna
avvattningsstråk tillförs marken vatten vilket är positivt för grundvattenbildningen.
För att ytterligare ta vara på möjligheterna att infiltrera, fördröja och rena dagvatten från fastighets- och
gatumark föreslås att dagvattnet ges möjlighet att via ledningar/diken på tre ställen, utmed sträckan mellan
gångstigen i söder och gångstigen vid gatans lågpunkt, avledas fram till det öppna avvattningsstråket i väster.
Ytor för detta har avsatts i plankartan. Ett av dessa ledningslägen kan samordnas med den befintliga dagvattenledning som avvattnar området öster om det planerade området. Den befintliga ledningen får inte anslutas
till det föreslagna avvattningsstråket och inte till det föreslagna fördröjningsmagasinet utan denna ledning
ska precis som idag vara ansluten direkt till Kavlåsbäcken. De fastigheter som berörs av dessa ledningar måste
belastas med servitut.
Fördröjningsmagasin
Med hänsyn till att ingen fördröjning av dagvattenflödet avses ske inom den närmsta tiden för den större delen
av avrinningsområdet, med undantag av det aktuella exploateringsområdet, kommer ett stort dagvattenflöde
att belasta dagvattenledningen under järnvägen. Härmed kommer vattennivån i Kavlåsbäcken i anslutning till
det planerade området att ligga på en relativt hög nivå. Detta ska beaktas vid höjdsättningen av fördröjningsmagasinen och vattennivån i dessa, vilket i sin tur styr höjdsättningen av fastigheter, byggnader och gator samt
avledning av dag- och dräneringsvattnet inom området. För att klara ut vilket dagvattenflöde och hur högt
vattennivån ställer sig i bäcken vid stora regn har en översiktlig dagvattenberäkning utförts för avrinningsområdet. Se mer under rubriken Översvämning.
Två fördröjningsmagasin planeras, ett på var sida om den nya genomfartsgatan. Fördröjningsmagasinen föreslås utföras som torra magasin med en gräsbeklädd botten som är dränerad. Härmed är det möjligt att vistas
på ytan en kort tid efter att vatten stått över magasinbotten. Tömningen av magasinet sker via en filtervall
vars funktion är att strypa utloppsflödet och binda eventuella föroreningar i dagvattnet. Ett torrställt, dränerat
magasin förordas då det ger mervärde för rening av dagvattnet och att miljön kring magasinet är mer lättskött.
Magasinen dimensioneras för ett regn med en återkomsttid av ca 100 år. Vid ett större regn får detta vatten
rinna vidare via ett skibord i magasinet till lägre liggande mark och slutligen till Kavlåsbäcken.
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Med ledning av illustrationskartan tillhörande detaljplanen så bedöms den totala hårdgjorda ytan för bostadsområdet uppgå till ca 0,95 ha och grönytan till ca 1,45 ha. Vid ett regn med en återkomsttid av ca 100 år och
ett samtidigt strypt tömningsflöde av ca 12 l/s erfordras en fördröjningsvolym av ca 840 m3 för planområdets
dagvatten.
Som tidigare har nämnts så avser Trafikverket att inte bygga en ny omformarstation inom fastigheten inom
de närmaste åren. Man vet dock inte om det kan bli aktuellt inom 15-20 år. För att säkerställa erforderlig
magasinsvolym för området intill järnvägen vid en eventuell framtida utbyggnad av omformarstationen, så har
den beräknats med den utformning som föreslagits enligt en tidigare illustrationskarta från 2014. Med ledning
av illustrationskartan så bedöms den totala hårdgjorda ytan att uppgå till ca 0,8 ha och grönytan till ca 0,3 ha.
Vid ett regn med en återkomsttid av ca 100 år och ett samtidigt strypt tömningsflöde av ca 6,0 l/s erfordras en
fördröjningsvolym av ca 620 m3 för områdets dagvatten.
Härmed erfordras en fördröjningsvolym av totalt ca 1460 m3. Denna volym föreslås erhållas inom de i planen
angivna grönytorna norr och söder om den planerade lokalgatan. Av utrymmesskäl omfördelas magasinens
volymer så det norra magasinet ges en något mindre volym än den som beräknas åtgå. Detta kompenseras
genom att det södra magasinet görs något större. Ca 100 m3 fördröjningsvolym omfördelas på detta vis från
det norra till det södra magasinet.
Magasinen på den norra och södra sidan av lokalgatan står i förbindelse med varandra via en ledning.
Magasinen ligger på i stort sett samma nivå och tömningen av dessa sker via det södra magasinets filtervall.
Tömningsflödet genom filtervallen blir det sammanlagda tömningsflödet från de båda magasinen, ca 12 l/s +
ca 6 l/s = ca 18 l/s.
I dagvattenberäkningarna för det totala avrinningsområdet har hänsyn tagits till att tömningsflödena från
fördröjningsmagasinen för det planerade området är ca 18 l/s och fördröjningsvolymen är ca 1460 m3. Likaså
har vid beräkningarna förutsatts att fastigheten för omformarstationen på sikt kommer att byggas ut.
Höjdsättning och ytutbredning
För att inte få för hög uppdämning i magasinet via bäcken föreslås att botten på magasinet förläggs på nivån
ca +63,5 möh. Vattenytan i magasinet föreslås ligga på nivån ca +64,3 möh och överytan på magasinsvallen på
nivån ca +64,8 möh.
För att hindra dagvattnet från Kavlåsbäcken och dagvatten från planområdets avvattningsstråk att belasta
varandra med vatten så ska magasinets vall sträcka sig så långt norr och söder ut att vallen möter den befintliga
marknivån ca +64,8 möh.
För att kunna avleda dag- och dräneringsvattnet från den planerade genomfartsgatan till magasinet har gatan i
höjd med Kavlåsbäcken getts en lägsta nivå av +65,1 möh i plankartan.
Den totala fördröjningsvolymen för det planerade bostadsområdet och området norr om den nya genomfartsgatan har beräknats till totalt ca 1460 m3. Vid en bottennivå i magasinet av ca +63,5 möh och ett vattendjup
av 0,8 meter samt en släntlutning av 1:6 från bottennivån upp till släntkrönets nivå på ca +64,8 möh plus en
plan driftyta med en bredd av ca 3,0 meter på släntkrönet så erhålls en ytutbredning för magasinet av ca 3800
m2. Magasinets utformning i plan framgår av bilden på nästa sida. Ytor för magasinen har även angivits i
illustrationskartan.

Brandvattenförsörjning och släckvatten

Brandposter finns vid Kavlåsvägen och vid befintliga Alfhemsvägens infart mot Vattenfalls och Trafikverkets
verksamheter.

16

Sida 155 av 444

DETALJPLAN

Karta från dagvattenutredningen (Sweco 2019-02-19) som visar planerad dagvattenhantering.

Vid en eventuell brand i ett bostadshus kan större mängder förorenat släckvatten skapas. Släckvattnet bedöms
kunna tas omhand via det planerade dagvattenhanteringssystemet då vattnet kan fångas upp i avvattningsstråken och till sist i fördröjningsmagasinen. Eventuellt kan avstängningsfunktioner placeras på utvalda platser
för att kunna ta hand om släckvattnet och motverka spridning.

Avfall

Hämtning av avfall går idag till så att avfallsbilar trafikerar de lokala gatorna och kärl töms vid respektive
fastighet. Återvinningsstation för förpackningar och tidningar finns vid livsmedelsbutiken på Sveagatan ca 1
km från planområdet.
För avfallsfordon krävs rundkörningsmöjlighet på 4 m bred väg eller vändplan med ett vändutrymme om 8 + 8
meter alternativt en vändradie om 9 meter. Längsta tillåten dragväg för avfallskärl är 25 meter.
Den nya vägen kommer inte att utformas som en återvändsgata vilket innebär att avfallsfordon kommer
att kunna köra runt bostadsområdet utan att behöva vända. Eftersom den södra infarten kommer att vara
enkelriktad förutsätter det dock att avfallsfordon kör in på den nya lokalgatan via den södra infarten vid
Kavlåsvägen.

Elförsörjning och ledningar

Strax utanför planområdet finns två befintliga transformatorstationer längs med Kavlåsvägen. De bedöms ha
tillräcklig kapacitet för att kunna försörja nya bostäder intill.
I naturmarken väster om de planerade bostäderna har Vattenfall och Alingsås Energi flera underjordiska
ledningar i ett kabelschakt som sträcker sig i nordsydlig riktning. Området är markerat på plankartan. Fastig-
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hetsägaren får inte ändra markanvändningen, spränga, schakta eller på något annat sätt ändra marknivån eller
vidta annan åtgärd som kan medföra fara för befintliga anläggningar. Där kablarna korsar väg eller gc-väg ska
kablarna rörförläggas, all hantering ska skötas av Vattenfall.
Enligt Vattenfall och Alingsås Energis riktlinjer ska byggnader och liknande, som kräver grundläggning, placeras minst fem meter från närmaste fas. Marken inom bostadskvarteret närmast ledningsstråket, är i plankartan
markerad med prickmark vilket säkerställer att inga byggnader uppförs inom 5 meter från närmaste ledning.
Alingsås energi har en 40kV-ledning som sträcker sig tvärs igenom det nya bostadskvarteret. Ledningen är
planerad att tas ur bruk om ca 1-2 år. Nya ledningar kan placeras i den nya lokalgata eller eventuellt i naturmarken nära övriga eldistributionsledningar.

Värme

Fjärrvärme finns inte utbyggt inom Kavlåsområdet. Uppvärmning inom de olika fastigheterna kommer därför
att ske på olika sätt.

6. Risker och störningar på platsen
Farligt gods

Planområdet ligger inte vid någon av de vägar (E20 och Rv42) som Länsstyrelsen rekommenderat som färdvägar för genomfartstransporter med farligt gods. Västra stambanan är led för farligt gods. Föreslagen bostadsbebyggelse föreslås dock längre än 150 meter från närmsta spårmitt och en riskutredning bedöms därför inte
behövas.

Buller

Miljöbalken och plan- och bygglagen innehåller krav på hänsyn till allmänna intressen som hälsa och säkerhet.
Buller kan få konsekvenser för människors hälsa, därför ska ljudmiljön vägas in i bedömningen.
De planerade bostäderna ligger söder om Västra stambanan med de närmaste tomterna på ca 175 meter från
järnvägen. Väster om området svänger järnvägen svagt söderut. Järnvägen är den dominerande trafikbullerkällan i området.
En bullerutredning har gjorts av Soundcon (2018-08-28). Bullerutredningen omfattar bullersituationen för de
planerade bostäderna och situationen vid de befintliga bostäderna längs den nya genomfartsgatan som förbinder Kavlåsvägen med Ekhagegatan. Bullerutredningen omfattar även buller från Vattenfalls och Trafikverkets
eldistributionsanläggningar.
Buller från vägar och spårtrafik - nya bostäder
Från och med den 1 juni 2015 trädde en ny förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader i kraft.
Förordningen ”Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader” innehåller riktvärden för buller
utomhus från spår-, väg- och flygtrafik vid bostadsbyggnader. Enligt förordningen bör buller från spårtrafik
och vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA ekvivalent
ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.
I bullerutredningen har beräkningar gjorts för att visa bullerpåverkan på de nya bostäderna och både järnvägen
och den nya vägen har tagits med i beräkningarna.
Resultatet visar att de dygnsekvivalenta ljudnivåerna vid de mest utsatta fasaderna är mellan 55 och 60 dBA.
Ljudnivåerna uppfyller således riktvärdet på 60 dBA vid samtliga planerade bostäder. Förordningen innehåller
även riktvärden för uteplatser där den ekvivalenta ljudnivån ej bör överstiga 50 dBA och den maximala ljudnivån 70 dBA. Eftersom ljudnivåerna närmast järnvägen överskrider riktvärdena som ska gälla vid uteplats är
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Situation framtidsprognos 2040
Tåg- och vägtrafik
Dygnsekvivalent ljudnivå 2m över mark
ÖVRIGT

Kartan visar ljudnivåerna inklusive fasadreflexer.
Tabellerna visar ljudnivåer exklusive fasadreflexer.
Kolumnerna avser våningsplan, ekvivalent ljudnivå,
respektive maximal ljudnivå.
Ljudnivåer från dagens dubbelspår
med Trafikverkets framtidsprognos samt ny
anslutningsväg till planområdet.
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2 49 65

1 43 59
2 49 65
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Karta som visar hur de nya bostäderna påverkas av buller från järnvägen och den nya genomfartsgatan. Dygnsekvivalenta
ljudnivåers utbredning på mark samt ljudnivåer vid fasad visas. Färgerna representerar olika ljudnivåer enligt teckenförklaring ovan till höger.

Ekvivalent ljudnivå

L A,eq
1 71 69 91

(dBA)

> 70

78
1 71 69 91
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75

65 -
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55 -

60

50 -
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45 -

50

75

1 70 68 89

1 70 68 89

76

<= 45

76

1 68 67 87

1 68 67 87

77

1 65 67 84

77

1 65 67 84

79

79

81

81

1 63 67 81

1 63 68 81

80

80

1 60 65 77

1 60 66 77

1 59 62 76

1 59 63 76
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1 59 63 76

1 59 64 76

83
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1 58 65 75

86

1 49 55 67
1 56 43 73

1 60 40 77

1 59 65 75

86

84

1 52 68 67
1 57 71 73

85

1 60 40 77

84

85

Kartan till vänster visar hur de befintliga bostäderna påverkas av buller från järnvägen och Kavlåsvägen idag dvs. utan den
nya genomfartsgatan. Dygnsekvivalenta ljudnivåers utbredning på mark samt ljudnivåer vid fasad visas. Färgerna representerar olika ljudnivåer enligt teckenförklaring ovan till höger.
Kartan till höger visar hur de befintliga bostäderna påverkas av buller från järnvägen, Kavlåsvägen samt den planerade
genomfartsgatan. Dygnsekvivalenta ljudnivåers utbredning på mark samt ljudnivåer vid fasad visas.

KAVLÅS ÄNG (DEL AV GITARREN 13 OCH STADSSKOGEN 1:1)

Sida 158 av 444

19

det viktigt att hänsyn tas till detta vid placeringen av bostäderna så att en ljuddämpad sida erhålls. En planbestämmelse anger inom de bullerstörda delarna av planområdet att byggnaderna ska placeras så att ljuddäpad
sida erhålls och att varje bostad ska förses med en uteplats mot ljuddämpad sida. Därmed är det säkerställt att
gällande riktvärden kommer att uppfyllas och att en god boendemiljö avseende buller kommer att erhållas.
Buller från vägar och spårtrafik - befintliga bostäder
Den nya vägen som förbinder Kavlåsvägen med Ekhagegatan ska passera mellan bostäderna på Gitarren 12
och Banjon 10. Vid jämförelse mellan ljudnivåerna före och efter den planerade vägen framgår att den ökade
trafikmängden inte påverkar ljudnivån vid bostäderna.
Av resultaten framgår att den ekvivalenta ljudnivån ökar med 1-3 dBA på grund av den tillkommande
trafiken. Vid Gitarren 12 är dock ljudnivåerna vid fasad mot vägen under riktvärdet 55 dBA för befintliga
bostäder. Vid Banjon 10 är ljudnivåerna över riktvärdet 55 dBA. De maximala ljudnivåerna (från väg- och
tågtrafiken) vid södra fasaden på Gitarren 12 ökar med 1 dBA men överskrider ej riktvärdet 70 dBA. Vid
Banjon 10 är ljudnivån över riktvärdet 70 dBA men överskred riktvärdet även före den nya
anslutningsvägen.
Mätpunkt

Vattenfalls anläggning

47 dBA

Mp 2

52 dBA

Mp 3

49 dBA

Mp 4

36 dBA

Mp 5 – Nya bostäder

35 dBA

2

3
1

4

Ekvivalent ljudnivå

Mp 1– Gitarren 12

Trafikverkets anläggning

Kartan visar mätpunkternas lokalisering i förhållande
till Vattenfall och Trafikverkets anläggningar.
I tabellen redovisas ljudnivån i mätpunkterna som
registrerades vid mättillfället.

Buller från verksamheter
Boverket har gett ut en vägledning angående industribuller vid planläggning av bostäder. Vägledningen
”Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövnings av bostäder – en vägledning”
rapport 2015:21 innehåller bl a riktvärden utomhus: Naturvårdsverkets Riktlinjer för externt industribuller,
Råd och riktlinjer, 1978:5 har gällt fram till och med juni 2013 då de upphävdes.
Riktvärdena anger att bostadsbyggnader kan accepteras upp till 50 dBA ekvivalent ljudnivå dagtid och 45 dBA
kvälls- och nattetid samt på helger.
I utredningen har mätningar av ljudnivån från Vattenfalls och Trafikverkets eldistributionsanläggningar
utförts vid berörda befintliga bostäder samt inom planområdet. Syftet har varit att redovisa vilka ljudnivåer
som kan uppträda vid de planerade bostäderna samt vilka ljudnivåer som råder vid de studerade befintliga
bostäderna.
I mätpunkterna 1, 2 och 3 domineras ljudnivån av ljudkällor vid gavel på Trafikverkets omformarstation mot
mätpunkt 2. I mätpunkt 4 och 5 är det främst ljud från Vattenfalls ställverk som registrerats under mätningarna. Ljudnivån från anläggningarna bedömdes inte variera över tiden. I tabellen nedan redovisas ljudnivån
i mätpunkterna som registrerades under förmiddagen. Mätpunkt 5 avser mätning i punkt inom de planerade
bostadsfastigheterna som bedömdes ha den högsta ljudnivån från anläggningarna. Ljudnivån uppmättes till 35
dBA och uppfyller således riktvärdena för externt industribuller.
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Vibrationer

Abesiktning Väst AB har undersökt i vilken omfattning föreslagna bostäder vid Kavlås äng skulle störas av
vibrationer från järnvägen. Enligt deras rapport (2010-12-01) visar mätningarna att marken idag inte är vibrationsstörd och att det förväntas gå att bygga bostäder utan särskilda vibrationsreducerande åtgärder.

Störande verksamheter

I Alingsås miljömål 2011-2019 finns följande mål: ”Den bebyggda miljön ska utgöra en god och hälsosam
livsmiljö”. Det har tidigare exemplifierats med: ”Vid nybyggnation ska riktvärdet 0,2 mikrotesla för magnetfält klaras.”
I anslutning till planområdet finns ett större ställverk får både 130 kV och 40 kV ledningar. För att klara
värdet 0,2 mikroTesla vid närmsta bostad behövs ett skyddsavstånd på ca 30-40 meter till närmsta ställverksenhet. Avståndet till den föreslagna bebyggelsen är idag ca 100 meter. Enligt gällande detaljplan kan
dock nya ställverkenheter placeras ca 60 meter närmare de föreslagna bostäderna. Nya ställverk kommer dock
att utformas som inbyggda enheter som bedöms vara bättre på att skärma den elektromagnetiska fälten. Med
hänsyn till ovanstående så bedöms den föreslagna exponeringen vid bostäderna understiga 0,2 mikroTesla även
vid ett utbyggt ställverk.
Från ställverket vidare söderut under Kavlås äng finns både 130 kV och 40 kV kablar nedgrävda. Magnetfältet
bedöms vara 0,2 mikroTesla ca 5 meter från kablarna. Närmsta avstånd mellan gränsen för ledningsrätt och
tomt är 3,5 meter och till byggrättsgräns för komplementbyggnad 5 meter och till huvudbyggnad 7 meter.

7. Konsekvenser
Miljöbedömning

Kommunen har i en undersökning, enligt Plan- och bygglagen 4 kap 34 § och Miljöbalken 6 kap 5-6 §
(2017:955), studerat om aktuell detaljplan kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Vid undersökningen
har miljöbedömningsförordningen särskilt beaktats och kommunen har därmed bedömt att en Strategisk
miljöbedömning inte behövs för aktuellt planområde. Omgivningsförutsättningarna och den påverkan detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen redovisas i denna planbeskrivning.

Konsekvenser riksintressen

Planområdet ligger i anslutning till Västra stambanan som är av riksintresse för kommunikationer. Förslaget
bedöms inte påverka riksintresset negativt.

Hållbar utveckling

Planförslaget redovisar goda möjligheter att fördröja och rena dagvattnet innan det når recipienten Mjörn.
Transporternas energianvändning och miljöbelastning är svåra att påverka. Exploateringen sker dock i ett
mycket bra kommunikationsläge med närhet till kollektivtrafik och goda förutsättningar för gång- och cykeltrafik.
Gång- och cykelvägen förläggs där det kommer upplevas som tryggt och säkert att röra sig. Planförslaget
innebär att stadsdelarna Kavlås och Stadsskogen byggs närmare varandra med en sammanbindande gång- och
cykelväg.

Naturmiljö

Planförslaget bedöms vara förenligt med de grundläggande bestämmelserna om hushållning med mark- och
vattenområden och skydd av naturen i miljöbalken kapitel 3 och 7. Det finns inga intressen vad gäller flora,
fauna eller rödlistade arter registrerade inom planområdet. Området har inte bedömts som ekologiskt särskilt
känsligt i kommunens översiktsplan.
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Kulturmiljö

Planen innebär inte någon förändring av någon kulturhistoriskt värdefull miljö.

Trafikmiljö

Fler bostäder i ett område bidrar med fler människor och därmed fler resor. Normalt brukar man räkna med
att varje bostad alstrar ca 4-6 bilförflyttningar per vardagsdygn. För att ta sig med bil från planområdet mot
målpunkter i stadskärnan eller mot E20 kommer omgivande gator att belastas med ökad trafik. Att antalet
resor ökar behöver dock inte betyda att alla resor sker med bil. Genom att det finns god tillgänglighet med
kollektivtrafik och bra gång- och cykelförbindelser till olika målpunkter kan flertalet resor ske med andra
färdmedel än bil vilket innebär att påverkan på trafiksystemet därmed kan bli mindre. Planområdet är en plats
med mycket goda förutsättningar för att de boende ska välja andra färdmedel än bil vilket talar för att det är
positivt med förtätning med bostäder i aktuellt läge.

Miljökvalitetsnormer för luft

Miljökvalitetsnormerna syftar till att skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs
genom vårt medlemskap i EU. Regeringen har utfärdat en förordning med miljökvalitetsnormer för utomhusluft, luftkvalitetsförordningen (2010:477). Miljökvalitetsnormer finns bl.a. för kvävedioxid, svaveldioxid,
kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM10) och ozon i utomhusluft.
Enligt Alingsås miljömål 2011-2019 ska de nationella miljömålen avseende luftföroreningar klaras i hela
kommunen.
Luftföroreningshalten är högst vid hårt belastade gator och vägar i tätare bebyggelse, men även utsläpp från
industrier, småskalig vedeldning och energiproduktion påverkar halterna.
Den nya exploateringen bidrar till en eventuellt allmän ökning av trafiken, vilket påverkar buller och avgaser
negativt även utanför planområdet. Denna plan tillsammans med andra planer och eventuell allmän trafikökning medför generellt ett tillskott av luftföroreningar i tätorten och vid större trafikleder. I det aktuella planområdet bedöms att miljökvalitetsnormer och miljömål för luft klaras. Normerna för utomhusluft överskrids
inte på platsen och de kommer heller inte att överskridas på grund av den nya exploateringen som tillåts i
detaljplanen.

Miljökvalitetsnormer för vatten

Miljökvalitetsnormen för vatten beskriver den vattenkvalitet som vatten ska uppnå vid en viss tidpunkt. Det
övergripande målet är att allt vatten ska vara av god kvalitet år 2015 men senast till år 2027. Normen anger en
miniminivå och ger inte någon automatisk rätt att förorena upp till den angivna nivån. Miljökvalitetsnormerna
för vatten formuleras på olika sätt beroende på vilken typ av vattenförekomst de berör.
Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassificeras i ekologisk status och kemisk status. Den ekologiska statusen utgår från förutsättningarna för växt- och djurliv. Sådant som kan påverka vattendraget och växt- och
djurliv negativt är förändring av vattenflödet, förändring av botten eller mark och strandzon, försurning och
övergödning. Ytvattnets kemiska status bestäms av hur mycket kemiska föroreningar som finns i vattnet eller
bottensedimentet. De ämnen som ses som föroreningar är ämnen som normalt sett inte hör hemma i våra
ytvatten till exempel tungmetaller, bekämpningsmedel och kemiska föreningar som används i bland annat
tillverkningsindustrin.
Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status. För sjön Mjörn bedöms den ekologiska statusen
som ”sämre än god” beroende på fysisk påverkan. I detta fall beror den fysiska påverkan på miljögifter. Den
kemiska statusen uppnår nivån ”ej god”. Problemet beror främst på påverkan från långväga luftburna föroreningar.
Den här detaljplanens genomförande bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna mer negativt. Inte heller
grundvattnet på platsen antas påverkas negativ på grund av föreslagen planåtgärd.
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Konsekvenser för närboende

I och med att den nya gemomfartsgatan byggs kommer de boende vid adresserna Kavlåsvägen 5 och 7 att få en
gata förbi sina hus där det idag endast finns en mindre infartsgata. Det innebär att boende kan uppleva störningar från ljuskäglor och passerande fordon. Trafikmängderna bedöms dock bli måttliga. Ur trygghets- och
säkerhetssynpunkt bedöms gatan som nödvändig att genomföra.
Mellan husen på Kavlåsvägen 23 och 25 finns ett drygt 6,5 meter brett släpp som idag nyttjas som gångväg
och infart till tomt. Passagen kommer att behöva nyttjas som infart till det nya bostadsområdet. Trafiken
kommer dock vara mycket begränsad dels då denna del av gatan kommer att vara enkelriktad och dels då den
nya lokalgatan inte är lämplig för genomfart utan enbart kommer att användas av boende längs med gatan.
Bostadshuset vid Kavlåsvägen 23 kan nyttja vägen som infart även i framtiden.
Den föreslagna bebyggelsen vid Kavlås äng kommer att förändra utsikten för de boende på den västra sidan av
Kavlåsvägen. De nya husens höjd begränsas dock med planbestämmelser så att utsikten inte påverkas mer än
nödvändigt för att få till en bra bostadsbyggnation.
Bedömningen är att markområdet inte har brukats för rekreation eller dylikt på ett sådant sätt att planförslaget
innebär att rekreationsytor försvinner. Den huvudsakliga förändringen för de närboende är en förändrad
landskapsbild och en förändring av den invanda vyn.

Konsekvenser för barn och ungdomar

Barn och ungdomars möjligheter att röra sig inom och genom området förbättras när den nya gång- och cykelvägen byggs längs med den nya genomfartsgatan. Möligheten för barn och ungdomar boende i övriga delar
av Stadsskogen att ta sig till Kullingsberg och vidare till Alingsås stadskärna förbättras. Gång- och cykelvägen
förläggs där det kommer upplevas som tryggt och säkert att röra sig till skillnad från det läge och den miljö
som de tvingas röra sig genom idag. Befintliga naturområden bevaras och skolvägar till närmsta skola bedöms
som trygga och trafiksäkra. En ny lekplats inom det nya bostadsområdet ger möjlighet för lek både för de barn
som flyttar in och de barn som bor i närliggande områden.

Hälsa och säkerhet

Den nya lokalgatan med separering av oskyddade trafikanter leder till en ökad trafiksäkerhet. Genomförandet
av planen ger inte upphov till några hälso- eller säkerhetsrisker.

Trygghet och jämställdhet

Detaljplanen ger möjlighet för goda förbindelser med olika transportmedel, både med bil, cykel och med
kollektivtrafik vilket innebär att kommunikationerna kan anses vara bra ur ett jämställdhetsperspektiv. De nya
bostäderna som planeras kan variera i tomtstorlek, från relativt små till stora tomter vilket kan ge en befolkningsmix. Kommunen avser att bygga ut allmänna platser med god belysning längs med gator och gångstråk
vilket ger ökad trygghet. God överblick över olika delområden ska finnas vilket t.ex. innebär att höga buskar,
plank eller murar inte får skymma sikten längs gångstråk. Detaljplanen leder till ett ökat trafikflöde med både
fordon och människor och fler som rör sig i området bidrar också till ökad trygghet.

Släppet mellan husen på Kavlåsvägen 23 och 25 som kommer Befintliga bostadshus intill Kavlås äng som kommer att
att nyttjas som infart till det nya bostadsområdet.
påverkas av förändrad utsikt.
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8. Planbestämmelser
Förklaring av planbestämmelser
Allmänna platser
Bestämmelsen VÄG anger att gatan ska användas som genomfartsgata som förbinder Kavlåsvägen med Ekhagegatan. Bestämmelsen gcmväg anger att en gång- cykel- och mopedväg ska anläggas inom ytan. GATA anger
att gatan ska användas som lokalgata för boende längs med gatan.
De gröna ytorna som har beteckningen NATUR ska bevaras som friväxande grön- och skogsområde. Kommunen säkerställer därmed att de befintliga grönytorna bevaras. Inom de ytor som har beteckningen PARK kan
ett anlagt grönområde som kräver skötsel anordnas. Syftet är att längs med den nya genomfartsgatan skapa en
förskönande plantering av träd och/eller buskar. Inom de gröna ytorna finns bestämmelser betecknade med
”dagvatten” och ”dike”. De reglerar de åtgärder som ska ordnas för att ta hand om dagvattnet i området.
Kommunen är huvudman för samtliga allmänna platser och står därför för skötsel, drift och underhåll av både
gator och naturområden.
Inom ytan för lokalgatan finns i den norra delen en yta betecknad med ”natur”. I plankartan anges att där ska
anläggas ett sammanhållet grönområde med lekplats. Ytan ska vara minst 400 kvm.
Kvartersmark
Bokstaven B står för bostäder. Inom de gula ytorna med bokstaven B är det alltså tillåtet att bygga bostäder.
Inom användningen bostäder finns flera egenskapsbestämmelser som reglerar vilken typ av bostad som får
byggas samt hur stor andel av marken som får bebyggas. Bestämmelsen e1 anger att det är tillåtet att uppföra
friliggande enbostadshus och grupphus (dvs. parhus, radhus eller kedjehus). Bestämmelsen e2 anger att vid
uppförande av friliggande enbostadshus är största tillåtna byggnadsarea 20% av fastighetsarean och vid uppförande av grupphus är största tillåtna byggnadsarea 30% av fastighetsarean. Inom området för de befintliga
bostäderna finns bestämmelsen e3 som anger att det endast är tillåtet att uppföra friliggande enbostadshus och
att största tillåtna byggnadsarea 20% av fastighetsarean, dock max 200 kvm. Det är alltså fastighetens storlek
som avgör hur stort bostadshus som är tillåtet att bygga. Den areaenhet som används är byggnadsarea (BYA)
vilket är den yta som byggnaden upptar på marken.
Bestämmelsen f är till för att säkerställa att uteplatser placeras på ett sådant sätt att de inte blir bullerstörda.
Bestämmelserna med beteckningen b är till för att säkerställa att byggnaderna inte påverkas negativt vid stora
vattenflöden. De anger att källare inte får finnas och att nivån på färdigt golv ska vara 40 cm över nivån på
närmsta del av angränsande gata.
De bestämmelser som anges i bestämmelsespalten intill plankartan, men som inte föregås av en bokstav, gäller
för hela planområdet. Exempelvis anges att komplementbyggnader får ha en högsta byggnadshöjd på 3 meter
och en högsta takvinkel på 30 grader. Dessa bestämmelser gäller för hela planområdet.
Mark där byggnader inte får uppföras är markerat med prickar.
Administrativa bestämmelser
Ytan inom kvartersmarken som är betecknad med bokstaven u ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska
ledningar. Det innebär att det inte är tillåtet att bygga något eller genomföra åtgärder på marken så att det inte
är möjligt att dra ledningar inom den avsatta ytan.
Ytan vid de befintliga bostädernas infart, som är betecknad med bokstaven g, ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning. Det innebär att det inte är tillåtet att bygga något eller genomföra åtgärder på marken så
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att det inte är möjligt att bilda en gemensamhetsanläggning. Syftet är att de tre fastigheter som gemensamt
nyttjar ytan för infart ska kunna bilda en gemensamhetsanläggning för att gemensamt kunna sköta drift och
underhåll.

Viktiga frågor i efterkommande skeden

Vid bygglov och genomförande av detaljplanen är det mycket viktigt att de åtgärder för dagvattenhantering
som föreslås i denna detaljplan genomförs enligt riktlinjerna i dagvattenutredningen samt under avsnittet om
dagvatten. Planering av tomterna ska ske på ett sådant sätt att vatten kan ledas mellan byggnaderna och vidare
för infiltration i avskärande dike eller naturmark.

9. Tidigare ställningstaganden
Vision 2019

Alingsås kommun har antagit Vision 2019 som en ledstjärna för all planering. Bl.a. anges att ”Alingsås har en
central roll i Västsveriges utveckling och satsar på hållbarhet och livskvalitet i hela kommunen. Alingsås har
42000 invånare år 2019”. En av tre huvudstrategier för genomförandet är boende och i en bostadspolicy anges
att bostadsformerna ska vara strandnära boende, innerstadsboende, lågbudgetboende, marknära boende samt
boende på landet.

Kommunens flerårsstrategi 2019

Sedan kommunens nya styrmodell började gälla (år 2012) tar kommunen fram dokumentet flerårsstrategi
som omfattar budget samt mål för kommunens styrning. I flerårsstrategin presenteras prioriterade mål som är
övergripande och omfattar hela kommunen. Till de prioriterade målen kopplas indikatorer som är styrande för
att nå de politiska ambitionerna. De mål som berör detaljplaneringen är:
•
•
•
•
•
•

I Alingsås är det tryggt, säkert och välkomnande
I Alingsås finns goda möjligheter till arbete och företagande
I Alingsås finns det attraktiva boendemöjligheter
I Alingsås skapar infrastrukturen möjligheter för tillväxt
I Alingsås skapar vi goda livsmiljöer genom långsiktigt hållbar utveckling
I Alingsås minskar vi vår miljöpåverkan genom energieffektiv omställning (bl.a. ska total energianvändning per invånare minska)

Tillväxtprogram 2019-2028

Tillväxtprogrammet med tillhörande finansieringsplan visar på vilka möjligheter det finns i Alingsås kommun
samt hur Alingsås kommun skulle kunna utvecklas de kommande tio åren. Tillväxtprogrammet är ett underlag till kommunens Flerårsstrategi och övrig samhällsplanering. Programmet anger de politiska prioriteringar
som ligger till grund för kommunal planering och investeringar.
Huvudinriktningen för utvecklingen inom de kommande tio åren utgår bl.a. från att:
•
•
•

Minst 1 000 bostäder ska skapas inom Tillväxtprogrammets 10-årsperiod.
Valfrihet i boendeform och kostnadsnivå ska finnas
Mark för verksamheter ska göras tillgänglig.

Alingsås miljömål

Kommunen har också antagit ”Alingsås miljömål 2011-2019”. De är grupperade i de tre huvudområdena Rik
natur, Friskt vatten och Det goda samhället. Inom det sistnämnda området är det främst följande nationella
miljökvalitetsmål som är aktuella för detaljplaneringen: Begränsad klimatpåverkan, God bebyggd miljö och
Frisk luft samt Säker strålmiljö. Ett övrigt övergripande mål är att de nationella miljömålen avseende luftföroreningar ska klaras i hela kommunen.
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Ett annat mål är att energianvändningen per invånare och utsläppen av växthusgaser per invånare ska minska,
andelen förnyelsebar energi ska öka samt att nya byggnader ska kännetecknas av en mycket hög energieffektivitet. Kommunfullmäktige har också antagit ”Alingsås energiplan 2012-2013”.

Trafikplan

Kommunfullmäktige har antagit en Trafikplan för Alingsås Stad (antagen 2012-06-20). Bl.a. innehåller
planen mål för olika trafikslag, beskrivning av olika gators funktioner samt ett antal förslag till åtgärder.
Ändrad utformning av gator, nya gång- och cykelvägar m.m. föreslås. Den nya genomfartgatan som möjliggörs
i denna detaljplan finns med i trafikplanen som förslag till nytt huvudnät.

Policy för funktionshinderfrågor

Alingsås har 2011 antagit en ”Policy för funktionshinderfrågor i Alingsås kommun”. Västra Götalandsregionen
har tagit fram detaljerade riktlinjer för tillgänglighet: ”Tillgängliga och användbara miljöer” (se www.vgregion.
se/riktlinjer-tillganglighet). Riktlinjerna har antagits av Alingsås kommunfullmäktige 2012 och gäller vid
kommunalt byggande. De anger krav på tillgänglighet vid bl.a. tomter som tas i anspråk för bebyggelse.

Alingsås ljusguide

Riktlinjer för ljussättning finns i Alingsås ljusguide (antagen av kommunstyrelsen 2004) samt i rapporten
Tryggt och jämställt ljus (Alingsås kommun 2010). Ljussättningen bör gestalta rummet, framhäva karakteristiska detaljer/miljöer och underlätta orientering. Gång- och cykelstråk mellan olika målpunkter som
entréer, busshållplatser etc. ska vara väl ljussatta. För belysning på kvartersmark och längs gång- och cykelstråk
används stolpar med ca 4 m höjd till armaturen, alternativt låga pollare eller vägghängning på byggnader.
Samtliga armaturer inom kvarteret bör ha en enhetlig karaktär för att upplevelsemässigt hålla samman området. Ljuskällor ska ha god färgåtergivning och neutral färgtemperatur.

10. Genomförande
Organisatoriska frågor
Genomförandebeskrivningens rättsverkan
Detta avsnitt (10. Genomförande) har ingen rättsverkan. Det redovisar organisatoriska, tekniska, avtalsmässiga, fastighetsrättsliga och ekonomiska frågor och åtgärder som behöver vidtas för att detaljplanen ska kunna
genomföras. Beskrivningen är vägledande vid genomförandet av detaljplanen. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår av plankartan med planbestämmelser.
Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats inom planområdet. Det innebär att kommunen ansvarar för
utbyggnad och framtida drift och underhåll av allmän plats och allmänna anläggningar inom allmän plats.
Kommunen ansvarar även för inlösen av mark som läggs ut som allmän plats i planen.
Ansvarsfördelning
Allmänna anläggningar och iordningsställande av allmän plats

Kommunen bygger ut eller iordningsställer följande:
•
Genomfarts- respektive lokalgata
•
Park- och naturområden
•
Skötselplan upprättas för naturområden
•
Lekplatser på naturmark
•
Gångväg/gångstig i naturmarken i Kavlåsbäckens dalgång
•
Öppna fördröjningsmagasin för dagvatten
•
Öppna diken och slutna ledningar för avledning av dagvatten till fördröjningsmagasin
•
Allmänna vatten- och avloppsledningar med anslutningar vid tomtgränser för blivande bostadsbebyggelse

26

Sida 165 av 444

DETALJPLAN

Åtgärder på 40kv-elkabel inom kvartersmark

Alingsås Energi Nät AB ansvarar för borttagande och eventuell flytt av befintlig 40kv-markförlagd elkabel till
nytt läge inom allmän plats. Den befintliga elkabeln ligger i dag inom den blivande tomtmarken för bostadsbebyggelsen i detaljplanen.
Åtgärder för exploatering av kvartersmark

Kommunen äger marken som ska bebyggas med bostadshus inom planområdet. Kommunen säljer tomtmarken till de exploatörer som ska bebygga marken.
Utifrån vad som bedöms lämpligt för bostadsbebyggelsens genomförande avgör kommunen om tomtmarken
ska säljas till exploateringsbolag eller till enskilda privatpersoner. Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för
markanvisningar som tillämpas när kommunen säljer tomtmark.
Blivande tomtägare ansvarar för exploateringen av tomtmarken. Kommunen ansvarar för allmänna underjordiska VA-ledningar inom u-områden på tomtmark.
Utfartsväg på kvartersmark

Detaljplanen visar att befintlig utfartsväg (med beteckning g på plankartan) i anslutning till Stadsskogen
2:182-183 och 2:192 kan upplåtas som gemensamhetsanläggning. I dag har Stadsskogen 2:192 servitut på
vägen som belastar kommunens fastighet Stadsskogen 1:1. Berörda fastigheters ägare, som har rätt att använda
vägen, ansvarar för vägens drift och underhåll.

Tekniska frågor

Kommunen projekterar och upphandlar utbyggnad av allmänna anläggningar inom allmän plats i planen.
Alingsås Energi Nät AB projekterar och upphandlar förläggning av 40 kv-markkabel i nytt läge i allmän plats
om ledningen behöver ligga kvar inom planområdet. Ny ledning kan läggas när koncession beviljats för ny
ledningssträcka.
Utredningar
Följande utredningar är underlag för detaljplanen:
Geoteknisk undersökning (WSP 2010-05-04)
•
Översiktlig miljöteknisk markundersökning (Sweco 2015-06-30)
•
Bullerutredning (Soundcon 2018-08-28)
•
Dagvattenutredning (Sweco 2019-02-19)
•

Avtal

Följande avtal behöver undertecknas av berörda parter innan detaljplan antas av kommunen:
•
Kommunen och Vattenfall Eldistribution AB undertecknar en överenskommelse om fastighetsreglering
genom vilken de markområden av Vattenfall E. ABs fastighet Gitarren 13 som utläggs som allmän plats i
detaljplanen kan föras över till kommunens fastighet Stadsskogen 1:1.
•
Kommunen och Alingsås Energi Nät AB undertecknar en överenskommelse som reglerar tidsplan och
ansvar för åtgärder för att avlägsna befintlig 40kv-kabel inom den blivande tomtmarken för bebyggelsen.

Fastighetsrättsliga frågor
Lantmäteriförrättningar
•
Kommunen ansöker om fastighetsreglering för inlösen av allmänplatsmark i detaljplanen som i dag ägs
av Vattenfall
•
Kommunen ansöker om avstyckning av tomtmark för bostadsbebyggelse
•
Alingsås Energi Nät AB har möjlighet att ansöka om ledningsrätt för 40 kv-markkabel i ett nytt läge
utanför tomtmarken för det fall ledningen behöver finnas kvar inom planområdet. Alternativt kan
ledningens läge säkerställas i kommunens mark utan förrättningen genom ett skriftligt avtal med
kommunen.
KAVLÅS ÄNG (DEL AV GITARREN 13 OCH STADSSKOGEN 1:1)
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•
•
•

Kommunen ansöker om ledningsrätt på tomtmark för VA-ledningar som läggs inom tomtmark med
beteckningen (u) på plankartan.
Kommunen träffar avtal med övriga ledningsägare som har behov av att lägga ledningar i allmän plats.
Utfartsväg betecknad med g på plankartan vid Stadsskogen 2:192 m.fl. kan efter lantmäteriansökan och
prövning av lantmäteriet inrättas som gemensamhetsanläggning. Berörda fastighetsägare ansöker om och
bekostar förrättningen.

Ekonomi

Kommunen bekostar planläggningen utifrån gällande planavtal.
Mark som inlöses som allmän plats och tomtmark som säljs för bebyggelse sker utifrån aktuella marknadsvärden.
I samband med tidigare planförslag för området har det bedömts att kommunens kostnader för att bygga
ut nödvändig infrastruktur inom planområdet kommer att täckas av kommunens intäkter från försäljning
av tomtmarken inom planområdet. Den ekonomiska bedömningen av nu aktuellt planförslag kommer att
uppdateras och redovisas i planbeskrivningen innan detaljplanen går ut på granskning och därefter kan antas
av kommunen.
Kostnadsansvaret för eventuell flytt av befintlig 40 kv-markkabel utanför tomtmark avses att regleras i avtal
mellan kommunen och Alingsås Energi Nät AB.

11. Administrativa frågor
Genomförandetid

Planens genomförandetid är tio år från den dag då beslutet att anta planen vinner laga kraft.

PBL-version

Planarbetet påbörjades efter 2 januari 2015 och planeringen sker därför i enlighet med den nya version av planoch bygglagen (PBL) som gäller från och med detta datum.

Handläggning

Planläggningen sker med utökat förfarande eftersom den anses vara av betydande intresse för allmänheten.
Förfarandet inleds med ett samrådsskede med de som är berörda. Skillnaden mot standardförfarandet är att
en kungörelse görs innan planarbetet inleds med ett samråd och att en samrådsredogörelse upprättas efter
samrådet där samtliga skriftliga synpunkter redovisas.
Efter ett granskningsskede upprättas sedan ett granskningsutlåtande och därefter antas planen av Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige.

Planavgift

Ett planavtal är upprättat om fördelning av kostnader för planarbetet och planavgift kommer därför inte att tas
ut i samband med bygglov för bostäder vid Kavlås äng, framtida kvarteret Ekängen.
Medverkande
Detaljplanen har utarbetats under medverkan av en plangrupp med representanter från samhällsbyggnadskontoret, kommunledningskontoret, tekniska förvaltningen och miljöskyddskontoret. Avsnitt 10 om genomförandet har tagits fram av exploateringsenheten vid Kommunledningskontoret.

Plan- och bygglovsavdelningen
Kristine Bayard
Planarkitekt
28

Cecilia Sjölin
Tf. Enhetschef för Planenheten
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Samhällsbyggnadskontoret
Sveagatan 12, 441 81 Alingsås
TFN 0322-61 60 00 (växel) E-POST samhallsbyggnad@alingsas.se
webbplats alingsas.se/detaljplanering
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Miljöskyddsnämndens arbetsutskott
Protokoll
2019-09-17

§ 46 2019.021 MN

Yttrande över förslag till detaljplan, Omvandlingsområde Färgens östra
strand (E 2019-1499)
Ärendebeskrivning
Miljöskyddskontoret har från Samhällbyggnadskontoret fått en remiss om samråd över ett
detaljplanförslag rörande Omvandlingsområde Färgens östra strand. Syftet med planen är
att, i samband med utbyggnaden av det kommunala VA-nätet, utöka byggrätter för befintlig
bebyggelse och möjliggöra nya avstyckningar för ny bostadsbebyggelse. Syftet är också att
möjliggöra en förbättring av befintliga vägars standard för att klara omvandling av fritidshus
till permanentboende samt möjliggöra en sammankoppling av Färgesundsvägen,
Svanviksvägen och Pojkebovägen. Planens målsättning är att bibehålla områdets karaktär
och naturvärden samt säkerställa tillgängligheten till stranden. För närvarande omfattas
området av områdesbestämmelser. Planprocessen görs enligt utökat förfarande.
Beredning
Området vid Färgens östra strand är ett så kallat omvandlingsområde. Området som från
början var ett renodlat fritidshusområde övergår numera successivt till ett åretruntboende.
Planområdet är varierat och karaktären av fritidshusområde lever fortfarande kvar. Inom
planområdet finns ca 160 befintliga bostadshus varav ca 60% utgörs av fritidshus. De första
stugorna uppfördes i början på 1900-talet. Utbyggnaden har skett successivt, till en början
utan någon direkt reglering. Senare har byggnaderna styrts av regler om bostadsytor på
maximalt 50 kvadratmeter och husen är mestadels små och ligger glest. Detaljplaneförslaget
med dess bestämmelser ger möjlighet att bygga större hus än vad som är tillåtet idag vilket
förbättrar möjligheten att erhålla permanentbostadsstandard. I och med anslutning till
kommunalt VA erbjuds fastighetsägarna i gengäld en större byggrätt. Idag är möjligheten att
bygga ut sitt fritidshus eller bygga ett permanentbostadshus starkt begränsad eftersom
gällande områdesbestämmelser håller nere husstorlekarna.
En konsekvens med förslaget till ny detaljplan är ökade trafikmängder. De ökade
trafikmängderna kommer att ställa krav på det lokala vägnätet och att fler mötesplatser
anläggs.
Strandskydd
Färgensjöarna har ett utökat strandskydd. För dessa sjöar gäller 300 meter från strandlinjen.
Syftet med strandskyddet är att tillgodose allmänhetens friluftsliv till strandområdet samt
bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Enligt 7 kap miljöbalken är det inte tillåtet att i
strandområdet:
 uppföra nya byggnader.
 ändra byggnader eller byggnaders användning eller utföra andra anläggningar eller
anordningar om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där
den annars skulle få färdas fritt.
 utföra grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten för byggnader eller
anläggningar eller anordningar.
 vidta åtgärder som väsentligt ändra livsvillkoren för djur- och växtarter.
Förbuden enligt ovan gäller t ex inte:
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byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder (som inte avser att tillgodose
bostadsändamål) om de behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket och de för sin
funktion måste finnas eller vidtas inom strandskyddsområdet.
När en ny detaljplan tas fram återinträder strandskyddet till det generella skyddsavståndet
100 m för ett område där strandskyddet tidigare varit utsläckt enligt 7 kap. 18 g § miljöbalken.
Detta innebär för planområdet att det fortfarande råder 300 m strandskydd.
Samhällsbyggnadskontoret anser dock att Svanviksområdet, när den nya detaljplanen vunnit
laga kraft, kommer att omfattas av det generella strandskyddsavståndet 100 m från stranden
med hänvisning till byggnadsplanen från 1962 och att strandskyddet i dagsläget är upphävt.
Kommunen får upphäva strandskyddet i en detaljplan om det finns särskilda skäl för det och
om intresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses i planen väger tyngre än
strandskyddsintresset. Dock måste det finnas ett område mellan strandlinjen och byggnader
som säkerställer fri passage för allmänheten samt bevarande av goda livsvillkor för djur- och
växtlivet, såvida det är omöjligt med hänsyn till byggnadernas eller anläggningars funktion.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att upphäva strandskyddet i vissa delar av området.
Anledning till förslaget är att enskilda fastighetsägare inte ska inte ska behöva söka
strandskyddsdispens i varje enskilt ärende. För bostadsbebyggelse och tillhörande
komplementbyggnader hänvisar Samhällsbyggnadskontoret till följande särskilda skäl enligt
miljöbalkens 7 kap. 18 c §:
1. Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften.
2. Genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt
från området närmast strandlinjen.
5. Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området.
För att upphäva strandskyddet för vägområden, transformatorstationer samt pumpstationer
hänvisar Samhällsbyggnadskontoret till följande särskilda skäl:
3. Behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan
tillgodoses utanför området.
Vattenskyddsområde
Planområdet omfattas av i stora delar av primär skyddszon, Färgens vattenskyddsområde.
Delar av området Sundet ligger dessutom i primär skyddszon A, dvs den skyddszon som
ligger närmast råvattenintaget till Alingsås dricksvattentäkt. Genomförandet av detaljplanen
kan innebära en ökad risk för utsläpp av föroreningar till Färgen och Lilla Färgen eftersom
trafiken allmänt kommer att öka i planområdet. Störst risk för vattentäkten är planområdet
närmast sjön Lilla Färgen. Detaljplanen ger möjlighet att ordna fler och bättre utformade
mötesplatser längs t ex Färgesundsvägen som ligger i direkt anslutning till sjön Lilla Färgen.
Släckvatten
Vid en eventuell brand i ett bostadshus kan större mängder förorenat släckvatten skapas.
Släckvattnet kan via bäckar och diken spridas till Färgen och slutligen Lilla Färgen vilket
påtagligt kan skada vattenkvalitén och därmed vattentäkten.
Uppsamlingsdammar, diken och fördröjningsytor är olika lösningar för att samla upp
släckvatten. Ett annat alternativ är att dagvattenledningar förses med en eller flera ventiler
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som kan stängas för att hindra att släckvatten sprids. Befintliga bäckar som leder dagvatten
ut till sjön kan förses med fördämningsluckor som man stänger vid brand. En annan mer
tillfällig lösning som inte görs i förväg utan i själva brandsituationen är att samla upp
släckvatten i bäck eller sjö med hjälp av en läns. Genom att stoppa flödet och dämma upp
bäcken kan man skapa en större vattenyta där det går att lägga in en läns.
Elektromagnetiska fält
I planbeskrivningens kapitel 6 om elektromagnetiska fält, nämner Samhällsbyggnadskontoret
Elsäkerhetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2008:1) om säkerhetsavstånd mellan bl.a.
bostäder och luftledningar, t ex att säkerhetsavståndet ska vara minst 5 meter mellan
bostäder och kraftledningar i området.
Miljöskyddskontorets synpunkter
Strandskydd
Några synpunkter på strandskyddet i ett perspektiv på enskilda fastigheter finns det inget
utrymme till i detta ärende.
Samhällbyggnadskontoret tar upp det särskilda skälet för dispens från strandskyddet att
tillgodose ett allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, som ett allmänt skäl
till att bygga bostäder i planområdet (7 kap. 18 c § punkt 5). Någon utredning till att dessa
bostäder inte kan byggas utanför strandskyddat område har inte undersökts mer än att:
 området har behörigt avstånd till centrum.
 det finns boendekvaliteter som inte går att hitta någon annanstans och att det är
angeläget att låta andra få ta del av de höga boendekvaliteter som finns i området.
Miljöskyddskontoret bedömer att de motiv som Samhällsbyggnadskontoret tar fram som
underlag för det särskilda skälet i 7 kap. 18 c § punkt 5 inte är ett allmänt särskilt skäl. Det
kan snarare betraktas som ett enskilt skäl till att flytta till området.
Det finns inte några regler om preskription i miljöbalken och preskriptionslagen (1981:130)
gäller inte ärenden rörande strandskydd. Samhällbyggnadskontoret nämner att utbyggnaden
i planområdet har skett successivt, till en början utan någon direkt reglering. Utifrån detta
perspektiv inträder en frågeställning om detaljplanen legaliserar en ev. olagligt uppförd
byggnad eller anläggning, dvs ett objekt är uppfört på en fastighet i strandskyddat område
efter år 1975 utan giltig strandskyddsdispens?
Enligt Samhällsbyggnadskontoret omfattas området Svanvik i nuläget inte av strandskydd
pga att området omfattas av en särskild byggnadsplan beslutad år 1962, dvs före
strandskyddsbestämmelserna började gälla år 1975. Dock har denna byggnadsplan helt
ersatts av områdesbestämmelser år 1990. I områdesbestämmelserna nämns ingenting
rörande strandskydd trots att strandskydd reglerades i svensk lagstiftning vi tidpunkten när
bestämmelserna vunnit laga kraft. Enligt Länsstyrelsens beslut om utökat strandskydd år
2016 innefattas även Svanviksområdet av 300 m strandskydd. Strandskyddet gäller från
strandlinjen ut i vattenområdet likväl på torra land. Samhällsbyggnadskontoret bedömer att
det utökade strandskyddet på 300 m kommer att gälla för planområdet med undantag för
Svanvik. Miljöskyddskontoret bedömer dock att Svanviksområdet i dagsläget omfattas av
300 m strandskydd vilket innebär att det utökade strandskyddet på 300 m ska gälla för hela
planområdet.
Elektromagnetiska fält
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Folkhälsomyndigheten bedömer utifrån hälsorisker av kraftfrekventa elektromagnetiska fält,
att det råder stor enighet om hur starka magnetfält som krävs för att ge upphov till omedelbar
påverkan, till exempel nerv- och muskelretningar. Styrkan på dessa magnetfält ligger långt
över vad som normalt finns i vår omgivning. Men utöver detta har man observerat, utifrån
epidemiologiska studier, att det kan finnas ett samband med boende nära kraftledningar och
förhöjd risk med barnleukemi. Det finns dock ingen känd biologisk mekanism som kan
förklara hur så svaga fält skulle kunna ge upphov till sjukdom och det saknas stöd från
experimentell forskning. Man har inte kunnat slå fast vid vilken nivå risken ökar men vid cirka
0,4 mikrotesla (μT) och där under ser man inte någon ökad risk för barnleukemi.
Med utgångspunkt i myndigheternas rekommendationer och miljöbalkens försiktighetsprincip
har Svenska kraftnät formulerat en magnetfältspolicy som tillämpas i alla ledningsprojekt:
”Vid planering av nya ledningar ska Svenska kraftnät se till att magnetfälten normalt inte
överstiger 0,4 mikrotesla där människor varaktigt vistas. Vid omprövning av koncessioner för
befintliga kraftledningar ska Svenska kraftnät överväga åtgärder som minskar exponeringen
för magnetfält. Åtgärder ska genomföras där människor varaktigt exponeras för magnetfält
som avviker väsentligt från det normala. En förutsättning är att kostnaderna och
konsekvenserna i övrigt är rimliga”.
Med avseende på det ovannämnda bör man sträva efter att inte bygga bostäder närmare
kraftledningar än att man underskrider 0,4 μT som kraftfrekventa elektromagnetiska fält.
Natur
Inom området Färgens östra strand finns flertalet inventeringar av både sumpskogar och
lövskogar med höga naturvärden. Området är mycket värdefullt på grund av den höga
tätheten av ek och andra lövträd, vilka har stor betydelse som livsmiljöer för många arter och
därmed bidrar till en hög biologisk mångfald. Enligt den inventering som gjordes 2008-04-18
framgår att många av de områden som pekas ut i planbestämmelserna för ny bebyggelse
utgörs av ek-hassel miljöer. Kulturmiljöer med höga naturvärden. Skogarna, och speciellt
sumpskogarn, har dessutom ett ekosystemtjänstvärd genom att bidra till dagvattenrening och
dagvattenmagasinering. De trädklädda markerna bidrar till folkhälsan genom att utgöra
områden för närrekreation.
Dagvatten
En redogörelse om Samhällsbyggnadskontorets uppgifter rörande dagvattenhanteringen
samt Miljöskyddskontorets synpunkter om ämnet redovisas i bilagan till denna
tjänsteskrivelse .
Släckvatten
Eftersom skyddet av dricksvattenförsörjningen till Alingsås tätort med omnejd är av primär
dignitet bör en konkret plan ta fram på hur släckvatten ska förhindras att spridas i området.
Beslut
Arbetsutskottet lämnar inget förslag till beslut utan hänskjuter beslutet till nämnden.
Bilaga: Uppgifter och synpunkter rörande dagvatten
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Bilaga 1 Uppgifter och synpunkter rörande dagvatten

Redogörelse av den nuvarande dagvattensituation
De två sjöarna Stora och Lilla Färgen ingår i ett vattenskyddsområde. Lilla Färgen
är vattentäkt för Alingsås stad.
Stora och Lilla Färgen tillhör Forsåns avrinningsområde. De har
miljökvalitetsnormen (MKN) ”måttlig” ekologisk status. De kan antas har ”god”
kemisk status om de långväga, luftburna föroreningarna frånräknas. Miljökvalitetsnormen får inte äventyras. Kommunen har bedömt att detaljplanen inte innebär
någon betydande miljöpåverkan och därmed behövs ingen miljökonsekvens
beskrivning.
Områdets karaktär med i huvudsak fritidshusbebyggelse gör att den
sammanhängande hårdgjorda ytan är begränsad. Vägarnas underhåll drivs i
dagsläget av enskilda vägföreningar. Det är tänkt att de olika vägföreningarna ska
kvarstå framöver. Exempelvis kommer vägarna och vara smalare jämfört med
kommunala vägar.
Områdets har flera sumpskogar och våtmarker som på ett naturligt sätt lagrar och
renar regnvatten i lågpunkterna.
Området Färgens Östra strand” saknar kommunalt verksamhetsområde för
dagvatten. Enskilda vägföreningar och fastighetsägare har själva skyldighet att
fördröja regnvatten och magasinera avrinnande vatten.
I den befintliga bebyggelsen finns troligtvis något slags system för avvattning av
området. Utan verksamhetsområde ska lokalt omhändertagande på egen fastighet
och i den omdelbara närheten fungera. Infiltration på egen fastighet innebär att man
infiltrerar vattnet, alltså låter vattnet långsamt sjunka ner i marken i stället för att det
snabbt rinner via ett rör till närmaste vattendrag. Snabba vattenflöden stör
vattendragens ekologiska balans.
Synpunkter på detaljplaneförslaget
I den utsträckning där detaljplanen innebär nyexploatering av fastigheter kan man
utgå ifrån att området har behov av någon form av dagvattenhantering. Finns det
förutsättningar att lösa lokal infiltration och fördröjning och därmed rening av regnoch dagvatten inom tomterna på den nya bebyggelsen?
Alingsås kommun, miljöskyddskontoret
Postadress: 441 81 Alingsås, Besöksadress: Sveagatan 12
Telefon: 0322-61 60 00, E-post: miljo@alingsas.se, Webbplats: www.alingsas.se
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Om omvandlingen av området medför att inget kommunalt verksamhetsområde
bildas föreslår miljöskyddsnämnden att:
Man bör innan detaljplanen beslutas utreda hur flödessituationen kommer att se ut
när planen är genomförd och då även ta hänsyn till framtida ökade regnmängder.
Med tanke på recipientens känslighet är det i sammanhanget lämpligt att
dagvattenutsläppet från den nya bebyggelsen fördröjs och renas så nära källan som
det är möjligt.
Man bör undvika att exploatera de naturliga våt- och sumpskogsmarkerna som
bidrar till en naturlig rening och fördröjning av regn- och avrinnande vatten.
Andelen hårdgjord yta på tomtmarken ska begränsas.
De ytor som kan behöva tas i anspråk för den lokala dagvattenhanteringen på tomtoch allmänplatsmark i den nya bebyggelsen bör reserveras på kartan i detaljplanen.
Dessutom kan en bräddpunkt vid fastighetsgränsen behöva redovisas.
För Miljöskyddskontoret
Lena Braf
Miljöskyddsinspektör

Kopia till:
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Aktuellt
område

Översiktskarta

UPPDRAG
Uppdragets syfte var att göra en översiktlig studie och inventering av Färgens östra
strandområde. Studien kan användas i översiktlig planering men kan också vara en hjälp
inför en översiktlig dimensionering av va-nätet. I studien redovisas på kartor och i text
planeringsförutsättningarna vad gäller landskap, natur- och kulturmiljö, befintlig
bebyggelse, infrastruktur etc. På ett översiktligt sätt visas vilka områden där ny
bebyggelse kan tillkomma genom förtätningar inom befintlig struktur eller som nya
bebyggelsegrupper i anslutning till den befintliga bebyggelsen.
Studien har genomförts genom besök och inventeringar i området, en grov
landskapsanalys, insamling och beskrivning av befintligt material.
Redovisningen består av kartor och en kort textsammanställning med foton. Kartorna
finns även som digitala kartor i kommunens kartsystem.
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Studiens geografiska omfattning
Det område studien omfattar är huvudsakligen beläget mellan Boråsvägen och sjön
Färgen från Röhult-Hjälmared och Hulabäck till campingen, dvs. det område som
kommunen avser att bygga ut med vatten- och avloppsnät. Indelningen i delområden
följer i stort VA-strategins indelning.

3
Sida 182 av 444

ÖVERSIKTLIG STUDIE OCH INVENTERING
2008-04-18
_____________________________________________________________________________________________________

Studiens upplägg
Genom att översiktlig studera området i fält har en bedömning gjorts av markens
byggbarhet. Med byggbar menas i detta sammanhang att den till exempel inte är för
brant, blockrik, sank dvs inte innebär orimliga kostnader eller ingrepp att bebygga. På
en karta har redovisats byggbar mark i tre klasser.
1. Förtätning och komplettering av befintlig bebyggelse
2. Byggbar mark
3. Eventuellt byggbar mark
”Förtätning och komplettering” är möjligt på några platser där marken redan är
avstyckad för tomter. Det är där tomterna är tillräckligt stora att dela eller där det är
möjligt att tex lägga till en rad tomter mot naturmarken innan brantare partier börjar.
”Byggbar mark” är sådan mark som är relativt lättbyggd och lättillgänglig.
”Eventuellt byggbar mark” är mark med sämre förutsättningar eller med tydliga
konflikter med andra intressen.
Golfbanan är inte markerad som byggbar eftersom kommunens viljeinriktning i tidigare
planer varit golfbana. Översiktligt skulle halva ytan kunna bebyggas om en annan
bedömning skulle bli aktuell.
Till studien hör följande handlingar:
• Beskrivning (denna handling)
• Inventeringskartor (3 st A3)
• Karta med byggbar mark (2 st A3)
• Karta med gällande bestämmelser (2 st A3)

BAKGRUND
Sjön Färgen söder om Alingsås stad är kommunens huvudvattentäkt. Runt om sjön, och
särskilt på dess östra strand, i områdena Röhult-Hjälmared, Sundet, Svanvik och
Hulabäck ligger grupper av tät fritidshusbebyggelse där en omvandling från
fritidsboende till åretruntboende pågår.
År 1985 antog kommunfullmäktige i Alingsås en områdesplan för Färgen. En revidering
av planen antogs 1986, då det togs beslut om att anlägga en golfbana inom området.
Utbyggnad av golfbanan genomfördes enligt planerna.
Området är med sin närhet till staden Alingsås, attraktivt för åretruntboende, och inom
Röhult-Hjälmared i norr hade redan då områdesplanen upprättades, ett antal fritidshus
omvandlats till helårshus. Kommunalt vatten fanns framdraget till vissa delar, och
kommunala avloppsledningar var planerade. För övriga områden utefter den östra
stranden, där huvuddelen av bebyggelsen fortfarande utgjordes av fritidshus med dåliga
vatten- och avloppsanläggningar, var det enligt områdesplanen angeläget att begränsa
möjligheten till åretruntboende.
Kommunen har dock beslutat att i etapper bygga ut det kommunala va-nätet utefter
Färgens östra strand från Hjälmared-Sundet till Hulabäck. I området Hjälmared-Röhult
har va sedan tidigare byggts ut. I och med va-utbyggnaden kommer områdena att
öppnas för åretruntboende på ett annat sätt än tidigare, och det kan också vara lämpligt
att pröva en komplettering och förtätning i områdena för att ge underlag för vasatsningen.
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AKTUELLA PLANER, BESTÄMMELSER OSV
Skyddsområde för Färgens ytvattentäkt
Befintlig bebyggelse ligger i huvudsak inom inre skyddszonen för vattentäkten. Hela det
studerade området ligger inom yttre skyddszonen. Skyddsföreskrifter finns i 15 FS
1993:13 från länsstyrelsen. Utredning om nya skyddsområden pågår.

Strandskydd
Strandskydd gäller 300 m från strandkanten för Stora och Lilla Färgen.

Halvprivat strand, Björkudden

Tillgänglig strand vid Stora Näset

Fornminneslagen
Det finns flera fornminnen markerade på kartan. Dessutom finns odlingsrösen,
stenmurar mm som tyder på ett tidigare brukat odlingslandskap. Det är ej sammanhållet
idag utan finns som mindre fragment och rester. Troligen finns många oupptäckta
fornlämningar tex fornåkrar. Behov av inventering finns.

Kulturhistorisk inventering
Älvsborgs läns museiförening gjorde en kulturhistorisk inventering 1977.
I området är följande miljöer beskrivna:
1. Hulabäck Västergården 2:4, Skärsbo.
2. Bebyggelsemiljö vid Hjälmared med flera enskilda objekt
Behov finns av en kulturmiljöinventering där även kulturmiljön och kulturlandskapets
förändringar redovisas.

Naturvårdsprogram
Lygnared ingår i naturvårdsprogrammet. Det är ett 8 ha stort område avsatt för
friluftslivets ändamål. Campingplatsen ingår i detta. Lygnöån innehåller bäcköring.
Ravinen utmed ån är en nyckelbiotop.
Lövskogsområdet på den östra stranden som ingår i länsstyrelsens lövskogsinventering
från 1985 är klass 3. Kommunens bedömning är klass A.
Miljöerna runt Färgen innehåller stora naturvärden. Hela övriga strand- och närmiljön
runt Färgen ingår i länsstyrelsens nu pågående arbete med en skötselplan för
Färgenområdet. Området som behandlas i denna studie är dock undantaget från arbetet
med skötselplan.
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Lövskogsinventering
Stora delar av området är med i länsstyrelsens lövskogsinventering som gjordes 1985.
Det är hela strandzonen med lövskogen utmed sjön. Den är splittrad i dungar och ridåer
mellan fritidshusen och har klass 3.

Skogsområden
Skogsstyrelsen har klassat värdefulla skogsområden som redovisas på deras hemsida.
I området finns Lygnöån med stränder som är en nyckelbiotop.
Det finns några sumpskogar. Det är alkärret vid Pojkebo, mossen som tidigare var dikad
vid Skärsbo samt gransumpskogen vid Sundet.
Vid golfbanans östra kant mot väg 180 finns ett område med naturvårdsavtal.

Områdesbestämmelser
Stora delar av bebyggelsen omfattas av områdesbestämmelser som begränsar
bruttoarean till 50 m2 för huvudbyggnaden. Undantag är fritidsanläggningarna
(kurs/lägergårdar) och de hus som bebotts helår sedan 1984. Områdesbestämmelserna
antogs 1990.

Detaljplan
Campingplatsen har en detaljplan från 1989. Den är inte fullt utbyggd. I detaljplanen
föreskrivs egen avloppsreningsanläggning.
Röhult, området väster om Lilla Färgen har en detaljplan från 1990. Utbyggnaden
begränsades i väster av ett vägreservat för E20 som inte är aktuellt längre.

Byggnadsplan
För Hjälmareds folkhögskola och dess omgivningar finns en äldre byggnadsplan.

Färgenområdet, områdesplan
För området finns en områdesplan från 1985 med tillägg 1986 för golfbanan.

Översiktsplan - ÖP95
Röhult-Hjälmared anges i ÖP-95 som ”Befintlig sammanhållen bebyggelse”.
Den befintliga fritidsbebyggelsen utmed Färgens östra strand anges som ”Grupp av
fritidshus”.
Campingplatsen, golfbanan och naturen mellan golfbanan och bebyggelsen anges som
”Kultur och fritid, turism” och avser i första hand större anläggningar och tätortsnära
strövmark.

Strategi för vatten & avlopp i Alingsås kommun
Slutförslag 16 aug 2006 beskrivs Sundet, Skämningared, Svanvik, Hulabäck och
Lygnared som i stort behov av kommunalt VA. Ytterligare bebyggelse bör ej tillåtas
innan VA är utbyggt. Grovt beskrivet är redan hälften av fritidshusen permanent
bebodda.
Miljöskyddskontoret gjorde 2002 en inventering av avloppsanläggningar i området. I
den finns sammanställt hur många fastigheter som då var fritids- resp helårsboende.
Totalt fanns drygt 230 bebyggda fastigheter på den östra stranden av Färgen.
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Lilla Färgen – Alingsås vattentäkt

Små stugor på stora tomter, Sundet

BESKRIVNING AV DELOMRÅDEN
Utifrån fältvandringar, intervjuer och material följer en kort beskrivning av delområden
med samma indelning som VA-strategin. Se även karta på sidan 3. Numren hänvisar till
inventeringskartan. Inventeringen gjordes i fält 2008-04-03

Lygnared
Campingplatsen är fastställd i detaljplan. Det finns utrymme att utöka verksamheten när
avloppsanläggningen löses på ett bättre sätt.
Nr

Beskrivning

1

Naturytor på campingplatsen är blockiga med stora ekar och röjt buskskikt av
hassel. Mot ån är det en brant slänt. Gräsytor på campingen.

2

Alkärr, mycket blött. Högörter. En bäck rinner igenom, kulverterad under
campingytor.

3

Skogen runt campingplatsen är bitvis rikblockig men relativt småblockig.
Vegetationen består av ek-hasselskog med en flora av bland annat vitsippor och
blåsippor.

Hulabäck
Östergården är en gård som brukas. Det finns betade öppna ytor och mindre åkrar.
Skärsbohemmet ägs av Göteborgs kommun men hyrs ut till Alingsås kommun. Idag är
det ett boende för personer med tex autism samt dagverksamhet. Avloppsanläggningen
är en infiltrationsanläggning som med nuvarande belastning har nått sin maxkapacitet
enligt förvaltaren. Det vistas 35-40 personer i anläggningen dagtid.
Mangårdsbyggnaden finns omnämnd i en kulturhistorisk inventering. Det finns en
hällkista som skyddas genom fornminneslagen.
I området ligger Pojkebo som är en lägergård.
Det finns ca 70 avstyckade tomter. Det är möjligt att förtäta med ytterligare ett antal
tomter, se kartan. Totalt ca 62 000 m2.
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Nr Beskrivning
4

Norr om traktorvägen är vegetationen mer trivial blandskog dvs gran och björk
med ris i fältskiktet. Bitvis blockigt. Vegetationstypen fortsätter på andra sidan
tomterna.

5

Öppen betes/åkermark runt gården.

6

Mot gården finns en liten dunge med asp och björk, blåbärsris. Är av samma art
som omr 4.

7

Sluttande beteshage, sank svacka i mitten med bäck-våtmark.

8

Brant ravin med bäck. Ek-hassel
dominerar.
Asfaltsväg 3-3,5 m mot Skärsbo

9

Hallonris, asp, björk mm mellan väg och bollplaner

10

Skärsbo. Blockrikt. Hassel-ekskog bitvis mycket tät och snårig. Rikt på död ved.
Blåbärsris och mossor, inga blåsippor, näringsfattigare. Brant. Fasan. Rådjur.

11

Mosse med äldre diken bevuxen med stora tallar, björk, hägg, mossor. Tätt
buskskikt. Plant. Stig. Sumpskogsklassad. Äldre skogsdike till andra sidan vägen,
över tomter och till alkärr nr 17. Rådjursstigar. Vid övergång till omr 14 finns ett
större bestånd av revlummer..

12

Öppen, sank betesmark som inte betas längre. Mycket sankt runt en bäck. Port
under väg 180. En gammal väg som nu går ner till golfbanan.

13

Ek-hassellund, även björk. Odlingsrösen på den planare toppen av kullen.
Blockigare på slänterna. Blåsippor, rikt på död ved. Mer björk mot golfbanan.
Naturvårdsavtal enligt skogsstyrelsen.

14

Ett sankt område med en bäck (sandbotten) omgiven av högörter, säv och
ormbunkar. Där det blir mindre sankt finns en tät ung björkskog.

15

Gamla alsocklar som idag står relativt torrt tyder på att området tidigare (innan
golfbanan) varit blötare.

16

Ek-hassellund, blockig, vitsippor. Slänt mot hus är flackare i övrigt brant

17

Alkärr med högörter tex älgört. Olika viden, hägg mm i buskskiktet. Lekplats för
grodor. Stig av grus över till bollplaner. Sumpskogsklassad.
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18

Större bollplan i gräs och en beachvolleyplan i sand

19

Pojkebo. En fin kulle, rikt med block,
blåsippor, hassel, ek. Nötskrika
påträffades. Slänt mot alkärr med
pyrola, gamla björkar, ek, hassel. Rik
fågelsång taltrast, mesar mm. Flera
promenadstigar.

20

Ek-hassel med glest med hus. Området avslutas i öster av en brant slänt upp mot
en grusväg. Det finns en del ekskog, en överväxt stenmur, skogsbingel i den östra
delen. Trädgårdsavfall. Området skulle kunna förtätas.

21

Ett mycket fint område med medelåldrig ekskog med gamla björkar, tätt buskskikt
av hassel, lundflora av tex blåsippor, klotpyrola. Det finns rikligt med död ved,
spår av lek (hyddor), blockigt, odlingsrösen. Stenmurar. Hackspett och rikt
fågelliv. Värdefullt område. Området har kontakt med sjön via en naturtomt med
små hus. Bild till vänster nedan.
I sydväst gränsar en övergiven tennisbana och två tomter med hyggesvegetation.
Bild till höger nedan

22

Äldre björkar med tätt buskskikt av
hassel. Mycket blåsippor. Klot- och
björkpyrola. Få block på kullen,
odlingsrösen och block mot golfbanan.
Sluttar mycket. Mycket fint område.
Välanvänd stig. Även äldre granar mot
golfbanan.
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Svanvik
I området finns en golfbana med restaurang.
Det finns 31 avstyckade tomter. Det är möjligt att komplettera med 4 300 m2 och
ytterligare ca 13 000 m2. Det är dock tveksamt pga kulturvärden och grönstruktur.
Nr Beskrivning
23

Gles grov, äldre tallskog med yngre ekar, glest med hassel i buskskiktet, blockigt,
blåbärsris och mossa i fältskiktet. Byggbart men biologiskt värdefull för variation.

24

Grov gran och björk, sankt. Tallar, torrare och stenmur mot stugor. Yngre tall och
björk mot golfbanan. Mindre med block där.

25

På höjderna växer äldre
ekdominerad blandskog. Äldre
gran, björk. Gammal betesmark.
Mycket rikt med död ved.
Långfliksmossa. Rosmossa,
blåsippor mm i slänterna visar på
näringsrik mark. Odlingsrösen.
Värdefullt område.

26

Halvöppet område mot sjön. Ek, björk, hassel. En grusad gångväg förbinder
bilvägarna. Möjligt att binda ihop vägarna.

27

Ett öppet område runt en liten
bäck/dike. I den södra delen finns
eksolitärer och även en lind. Röjt,
inget buskskikt. Högörter.

Skämningared
I området finns en lägergård, Soludden. Det finns också sk Tekastugor som var en
stugby för en industri men som idag är privatägda. De har inte avstyckade tomter.
Det finns ca 27 avstyckade tomter. Det är möjligt att förtäta några tomter som är stora
och intill befintliga tomter.
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Det finns möjligheter att bebygga en västsluttning som delvis är ett äldre hygge. Det är
ca 194 000 m2.
Kring Stora och Lilla Näset kan ca 66 000 m2 bebyggas. Lilla Näset är en torpstuga som
av kulturhistoriska skäl kan vara intressant att spara miljön kring. Om man väljer att inte
spara närmiljön är ytterligare ca 22 000 m2 byggbara.
Nr Beskrivning
28

Välhållen miljö runt torp med nästan
enbart hassel, gallrat. Enstaka ekar.
Området är gallrat ner mot
asfaltsvägen. Buskskikt saknas
nästan. Skogsbingel. Inga blåsippor.
Relativt plant och blockfattigt. Lite
fuktigare.
Utmed asfaltsvägen finns gran-ekhassel. Även blåsippor.

29

Yngre tätare ek-hasselskog som
övergår i granskog mot husen. En
cementbro över en bäck med grovt
grus i botten.

30

Yngre tallskog och björkar mot golfbanan.

31

Blåbärsgranskog, inslag av ek. Ställvis berg i dagen. Mot bebyggelsen mer äldre
gran, troligen planterad.

32

Öppen gräsbeväxt sluttning mot sjön. Badplats.

33

Ett markant berg med ek och tall ner mot sjön.

34

Hällmarkstallskog växlande med mindre våtmarker av troligen instängt vatten
(bergklackar). Grodlek. Granskog, mossor. Mycket fint och omväxlande område
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35

Mycket tätt björksly med inslag av gran norr om skogsväg. Söder om finns det
ek-hasselskog och mycket berg i dagen.

36

Mellan vägen mot sjön finns tät, medelåldrig granskog med inslag av sälg och
björk, sankt.

Sundet – Hjälmared
I området finns en kurs/lägergård, Färgengården.
Det finns 34 avstyckade tomter. Någon tomt kan delas.
En privat större fastighet har möjligen byggbar mark på ca 35 000 m2. Huset är vackert
och kan behöva utrymme. Tomten ligger inom strandskydd.
Nr Beskrivning
37

Granskog som går över i sumpgranskog med mycket vatten vid vägen.
Sumpskogsklassad.

38

Ett äldre ca 15 år granplanterat
hygge, avbrutna björkar, nästan
inget löv. Enstaka tall och ek i som
skärm. Älg. Sydvästsluttning. I
kanten mot en äldre körväg finns ett
område med äldre tallar, granar och
blåbärsris. Byggbart men den gamla
körvägen bör bevaras som
promenadväg.
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39

Ek-tallskog nedanför rasbrant.
Mycket fin gammal väg med ridå av
äldre asp mot golfbanan. Vägen bör
bevaras utan att exploateras.

40

Äldre granskog, planterad, mossor. Mörkt

41

Hällmarkstallskog, lavar och mossor, vackert.

42

Bevuxen våtmark, tät yngre blandskog. En sank dal ner mot golfbanan.

43

Gran, enstaka björk mot golfbanan.
Relativt tät ca 30-40 årig planterad
gran. God tillväxt. Enbart mossor.
Brant mot norr. Välanvänd
stig/skogsväg.

44

Gamla vägen, erosionsskadad,
mycket brant på båda sidor. Mot
sjön växer det ekskog i den västra
delen och granskog i den östra.

45

Tät blandskog, gamla vägen är något bättre. Vid golfbanan är ett sankt parti med
blandskog

46

Öppen tomtmark med gallrade trädridåer av ek, björk runt.
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47

Gallrade solitärer av al och björk
mellan golfbanan och sjön. Inget
buskskikt.

48

Golfbana, med träddungar på mindre kullar. Torrare parti.

49

Kullar med gallrade yngre ekar,
björkar, bortröjt buskskikt

50

Mycket vacker vägsträcka. Vägen skingrar sig i strandkanten utmed en brant vägg
med ek respektive granskog. Asfaltbredd 3,5 m.

Röhult – Hjälmared
Den nordvästra stranden av Lilla Färgen är har detaljplan och bebyggd. Ett tidigare
vägreservat för E20 har inneburit en begränsning av byggnationen. Två mycket stora
kraftledningar korsar varandra strax väster om bebyggelsen.
Det är möjligt att bygga ut ca 175 000 m2 på en gammal betesmark, i en blandskog och
på ett hygge.
Ett låglänt parti i skugga från berget i sydväst är eventuellt möjligt att bebygga, det är ca
46 000 m2.
Hjälmared har byggnadsplan och är fullbyggt förutom ett par tomter vid väg 180.
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51

Halvöppen gammal odlingsmark.
Odlingsrösen. Avgränsad av en
bergvägg. Ek, björk runt.

52

Mycket tät medelåldrig blandskog
med björk och gran.

53

Nära berget, dåliga mindre granar,
mycket vindfällen. Dålig tillväxt
30-åriga granar. Nära två mycket
stora kraftledningar.

54

Nytt hygge. Sluttande mot nordost.
Fin bäck i söder. Brant upp till
vägen

55

Öppna betesmarker med en asplövskog i norr. Stor kraftledning och bäck korsar.
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Sammanfattning
Med anledning av en planerad byggnation av bostäder i ett mindre område i Sundet i Alingsås
kommun genomförde Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö AB en inventering av groddjur och lämpliga
habitat i området. Insamlad information är tänkt att användas som beslutsunderlag för detaljplanen
för området.
Området besöktes under en dag i april 2015 med syfte att dokumentera förekomst av groddjur.
Dessutom undersöktes vilka förutsättningar som området har, framförallt med avseende på lämpliga
lekbiotoper. Samtliga fynd dokumenteras med fotografier och koordinater.
Under inventeringen påträffades tre våtmarksområden inom området varav en hade förekomst av
vanlig groda. Fyndet utgjordes av tre vuxna individer samt rom motsvarande tio honor i en liten del
av området där lövskog dominerar. Resterande del av området består av blandskog med framförallt
gran och tall. De två andra påträffade våtmarksområdena i området bedömdes inte utgöra lämpliga
lekplatser då groddjur är starkt beroende av en god vattenmiljö för att kunna fortplanta sig. Dessa
vatten är grunda, igenväxta och med hög sannolikhet för att torka ut regelmässigt. Troligtvis kan
området som helhet fungera som övervintringslokal för större vattensalamander men eftersom inga
lämpliga lekbiotoper påträffades är sannolikheten mycket låg att arten skulle befinna sig där under
övervintringen.
Samtliga groddjur är fridlysta enligt art- och habitatdirektivet och får således inte skadas eller dödas.
Av de arter groddjur som kan tänkas påträffas i Alingsås kommun är det större vattensalamander och
åkergroda som åtnjuter det högre skyddet som även omfattar ett skydd av viktiga miljöer för arterna.
Större vattensalamander eller åkergroda observerades inte i samband med inventeringen. För att
säkra fortsatt förekomst av den vanliga grodan i området rekommenderas att särskild hänsyn tas i
samband med byggnation i närheten av aktuell våtmark där den observerades leka 2015.
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Inledning och s yfte
Sundet som är omgärdat av sjöarna Färgen och Stora Färgen ligger i Alingsås kommun. Ett mindre
område inom Sundet, strax norr om Färgesundsvägen mellan Furutången och Svanvik är av intresse
för byggnation av bostäder. Aktuellt område karakteriseras främst av skogsbeklädd mark med gran
och tall i de nordvästra delarna och ett större lövinslag i de sydöstra delarna.
Förekomst av groddjur kan påverkas negativt vid exploatering av mark då groddjurens livsmiljöer
riskeras att direkt förstöras eller fragmenteras (Hallengren 2008). I Alingsås kommun har det tidigare
dokumenteras fynd av mindre vattensalamander (Triturus vulgaris), större vattensalamander
(Triturus cristatus), vanlig groda (Rana temporaria), vanlig padda (Bufo bufo) och åkergroda (Rana
arvalis). Då den större vattensalamandern och åkergrodan är upptagen i EU:s art och habitatdirektiv
har Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö AB fått som uppdrag av Alingsås kommun att genomföra en
undersökning med syfte att bedöma förutsättningarna för förekomst av groddjur i ovan nämnda
område. Denna information kommer att kunna användas som beslutsunderlag för detaljplanen i
området. Förekomst, antal individer och livsmiljöer av samtliga groddjur kommer att dokumenteras.
Sveriges samtliga groddjur är fridlysta enligt 6 § i artskyddsförordningen (SFS 2007:845). Det innebär
bland annat att individer inte får dödas eller skadas under alla dess livscykler. För vissa av
groddjuren, bl.a. större vattensalamander och åkergroda är det juridiska skyddet mer omfattande
och innefattar även deras olika livsmiljöer som inte får skadas eller förstöras. Om så riskerar att ske i
samband med exempelvis en exploateringsåtgärd krävs en dispens från artskyddsförordningen.
Färgensjöarnas naturreservat ligger i nära anslutning till inventeringsområdet och innefattar lövskog,
naturskog, hagmark och stränder (Länsstyrelsen 2015). Lövskogarna i Färgenområdet är värdefulla då
de hyser krävande skalbaggar och lavar bundna till ek. I naturreservatet har det tidigare
dokumenterats förekomst av ett flertal olika rödlistade arter.

Större vattensalamander
Den större vattensalamandern blir normalt 12-14 cm lång och är mörkt brun eller svart på ovansidan
och starkt gul-orange med svarta tydligt avgränsade fläckar på buken (Malmgren 2002). Den är
beroende av solbelysta dammar som inte riskerar att torka ut alltför tidigt på säsongen. Dessa vatten
ska gärna vara omringande av landmiljöer bestående av ängs- och hagmarker och lövskog
(Hallengren 2008; Sterner 2010). Tiden efter leken, vilken inträffar i april/maj, uppehåller sig den
större vattensalamandern gärna i blockterräng i fuktig lövdominerad skog. Studier visar att de i snitt
rör sig högst 100 m från lekvattnet förutsatt att lämplig miljö finns i omgivningen. De övervintrar
bland förna och stenar. Arten är upptagen i EU:s art och habitatdirektiv i bilaga 2 vilket innebär att
Sverige är bunden till att skydda arten och dess livsmiljö. Enligt § 4 i artskyddsförordningen (SFS
2007:845) bilaga 1 är den större vattensalamandern fridlyst och det är förbjudet att skada eller
förstöra artens fortplantningsområden eller vilo- och övervintringsplatser.

Vanlig groda
Den vanliga grodan blir ungefär 10 cm lång och har en varierande spräcklig färg, från brun till grå.
Den förkommer i flera olika land- och vattenmiljöer, både i barr- och lövskog samt mer öppna miljöer
som exempelvis ängsmarker (Kuzmin 2009a). De har med andra ord inga strikta krav på miljön.
Känsliga groddjur påverkas ofta av att dess omgivning förändras och förstörs. Den vanliga grodan
påverkas negativt av förorening och utdikning. Den kan skiljas från den snarlika åkergrodan då den
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sistnämndas rom är helt genomskinligt istället för grumligt (Nyström et al. 2014). Dessutom är den
vanliga grodans huvudform mer rund.

Åkergroda
Åkergroda blir ungefär 8 cm lång och har samma färgteckning som den vanliga grodan, brun-grå. Den
förekommer precis som den vanliga grodan i de flesta land- och vattenmiljöer (Nyström et al. 2014b).
Dock är åkergrodan lite känsligare för habitatförlust, förstörda och förorenade lekvatten jämfört med
den vanliga grodan (Kuzmin 2009b).Enligt § 4 i artskyddsförordningen (SFS 2007:845) bilaga 1 är
åkergrodan fridlyst och det är förbjudet att skada eller förstöra artens fortplantningsområden eller
vilo- och övervintringsplatser.

Metod
Fältarbetet genomfördes under en dag (2015-04-16) då väderförhållanden ansågs vara gynnsamma
för inventering av groddjur (15°C och klart väder). Undersökningsområdet som besöktes är markerat
i figur 1. Dessutom besöktes dammarna vid den intilliggande golfbanan, strax norr om det markerade
området samt ett mindre våtmarksområde i anslutning till Färgesundsvägen nordväst om
undersökningsområdet. Observationer av groddjur och lämpliga livsmiljöer dokumenterades
(koordinater och fotografier).

Resu ltat
Inom det avgränsade
inventeringsområdet påträffades tre
våtmarksområden (figur 2). Den
våtmark (nummer 1, figur 2) som
lämpar sig bäst för groddjur
härstammar från en tidigare utdikad
sumpskog och kan idag klassas som en
kraftigt fuktig lövsumpskog med frodig
markvegetation (figur 3a och d).
Området ligger i anslutning till en bäck
som rinner från golfbanan nordväst om
och mynnar i Stora Färgen. Risken för
uttorkning bedöms vara liten. De
grävda dikena i området utgör i
dagsläget lämpliga lekplatsmiljöer för
groddjur. De övriga två
våtmarksområdena (nummer 2 och 4,
figur 2) påträffas i områdets norra del
och i anslutning till en
kraftledningsgata. Området kan
beskrivas som en barrdominerad
blandskog med inslag av ett fåtal

Figur 1. Undersökt område markeras med rött ligger inom
Alingsås kommun.
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björkar och ekar. De två våtmarkerna utgörs av öppet vatten i svackor (figur 3b) som härrör från
avrinning från högre liggande områden nordost om. Markvegetationen i denna del av området utgörs
av blåbär och lingon samt mossor, så som bland annat olika vitmossor, björnmossor och
kvastmossor. Sannolikheten för att dessa vattensamlingar regelmässigt torkar ut bedöms som
mycket stor, framförallt då de är grunda och kraftigt igenväxta. Därmed utgör de inga lämpliga
lekmiljöer och några groddjur eller spår därav observerades inte heller i området.
Strax utanför det undersökta området påträffades ytterligare ett våtmarksområde (figur 2, område 3)
i anslutning till Färgesundsvägen. Ett mindre vattendrag breddar här ut i ett antal mindre öppna
vattenytor precis nordöst om Färgesundsvägen. Här påträffades även grodrom från i storleksordning
10-talet honor. Inga vuxna groddjur observerades men sannolikt härrör grodrommen från vanlig
groda. Risken att hela området torkar ut regelmässigt bedöms som liten, och området utgör sålunda
ett bra lekområde för groddjur. Området berörs dock inte direkt av planerad bebyggelse men kan
kräva vissa hänsynstaganden i samband med eventuella åtgärder i och vid vägen.

Figur 2. Det undersökta området är inringat med röd markering. Under inventeringen påträffades fyra
våtmarksområden. Vanlig groda påträffades i vattensamling 1 samt 3 (utanför inventeringsområde) och bedömningen är
att de övriga två ej utgör lämpliga eller potentiella lekplatsmiljöer för groddjur.
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a

b

c

d

Figur 3a-d.
a: I områdets sydvästra delar återfanns en del lövskog. Här visas vattensamling 1.
b: Större delen av det inventerade området består av barrdominerad blandskog. Bilden visar den igenväxta
vattensamlingen 2.
c: Området i omgivningen av vattensamling 3 ger en bra bild av hur majoriteten av landmiljön i området ser
ut.
d: Rom av sannolik vanlig groda påträffad i vattensamling 1.
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Dis kus sion
Vid inventeringen av det
undersökta området
återfanns endast vanlig
groda (figur 4) i
våtmarksområde 1. Detta i
ett område som inte är
representativt för området
som helhet. Istället för en
majoritet av barrträd, likt
en produktionsskog, finns
här istället ett
lövskogsområde med
inslag av bland annat björk
Figur 4. Undersökt område (lila) samt planerade fastigheter som främst
samt relativt gamla ekar,
berör våtmarksområde som hyser lekplats för vanlig groda. Utan särskilda
vilka bidrar till att höja den
hänsyn i samband med dagvattenhantering samt den lokala hydrologin i
biologiska mångfalden i
området finns risk för negativ påverkan på leklokalen för vanlig groda.
området. Området består
av en utdikad äldre sumpskog i anslutning till en äldre torpmiljö.
Förutsättningarna för förekomst av större vattensalamander i undersökningsområdet som helhet
bedöms vara väldigt dåliga. Detta eftersom att arten är beroende av solbelysta vattensamlingar som
har en låg risk att torka ut och dessutom hyser en rik undervattensvegetation på vilka salamandern
kan fästa sin rom. De vatten som påträffades vid inventeringen riskerar att torka ut relativt snabbt då
de både är grunda och relativt igenväxta av bland annat vitmossa. Dock påträffades en vattensamling
som inte riskerar att torka ut lika ofta som övriga två i området. Förutsättningarna för större
vattensalamander i denna vattensamling bedöms dock av andra anledningar inte vara särskilt stor,
bl.a. på grund av mer eller mindre avsaknad av undervattensvegetation, begränsade
djupförhållanden samt påverkan från ett anslutande vattendrag i närheten. Vattensamlingarna får
därför anses vara olämpliga för känsliga groddjur, framförallt större vattensalamander vilken har
höga krav på sin lekmiljö. Förekomst av åkergroda får bedömas vara möjlig trots att förekomst inte
kan styrkas då fynd inte gjordes under inventeringen. Inga tidigare observationer av åkergroda finns
heller dokumenterade i området.
Påträffad leklokal i våtmarkområde 1 riskerar att påverkas negativt från närliggande planerad
bebyggelse om inte särskild hänsyn tas. Dagvatten från bebyggelse samt eventuell påverkan på den
lokala hydrologin (ex. att avrinning/tillrinning till området förändras) i samband med byggnation kan
påverka såväl vattenkvalitet samt vattennivån på lokalen. Beroende på hur bebyggelsen utformas
kan även delar av leklokalen komma att tas i anspråk rent fysiskt. Planerade fastigheter vilka främst
bedöms beröras är markerade i figur 4 ovan. Livsmiljöer för vanlig groda omfattas inte av samma
skydd enligt artskyddsförordningen som gäller för ex. större vattensalamander och åkergroda. Dock
är vanlig groda fridlyst och får inte skadas eller dödas, vilket behöver has i åtanke i samband med
eventuell byggnation under känsliga perioder på året (lekperioden mars-april).
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Genomförd inventering i det område som är av intresse för exploatering kan endast påvisa förekomst
av vanlig groda. En trolig förklaring till att fler arter inte återfanns beror på att miljön i helhet inte är
optimal för groddjur, framförallt inte för känsligare arter som den större vattensalamandern. Vid
besök av de intilliggande dammarna tillhörande golfbanan bedömdes det att några av dem kan hysa
större vattensalamander. Dock är de belägna i en del av golfbanan som baserat på artens
spridningsradie ligger långt ifrån undersökningsområdet vilket annars hade kunnat fungerat som
övervintringslokal. Sammanfattningsvis påträffades inga skyddsvärda groddjur inom det undersökta
området. Inom området bedöms det inte finnas några lekbiotoper som uppfyller de krav som de
skyddsvärda groddjuren kräver.
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Sammanfattning

Planområdet ligger mellan sjön Stora Färgen och väg 180, ca 8 km från Alingsås stadskärna. I planområdet
ingår Sundet, Skämningared, Svanvik, Färgered och Pojkebo. Syftet med planen är att, i samband med
utbyggnaden av det kommunala VA-ledningsnätet inom planområdet, utöka byggrätter för befintlig bebyggelse och möjliggöra nya avstyckningar för ny bostadsbebyggelse. Syftet är också att möjliggöra en förbättring
av befintliga vägars standard för att klara omvandling av fritidshus till permanentboende samt möjliggöra en
sammankoppling av Färgesundsvägen, Svanviksvägen och Pojkebovägen. Planens målsättning är att bibehålla
områdets karaktär och naturvärden samt att säkerställa tillgängligheten till stranden.
Området vid Färgens östra strand är ett så kallat omvandlingsområde. Området som från början var ett
renodlat fritidshusområde övergår numera successivt till ett årentruntboende. Planområdet är varierat och
karaktären av fritidshusområde lever fortfarande kvar. Inom planområdet finns ca 160 befintliga bostadshus
varav ca 60% utgörs av fritidshus. De första stugorna uppfördes redan i början på 1900-talet. Utbyggnaden
har skett successivt, till en början utan någon direkt reglering. Senare har byggnaderna styrts av regler om
bostadsytor på maximalt 50 kvadratmeter och husen är mestadels små och ligger glest. Denna detaljplan med
dess bestämmelser ger möjlighet att bygga större hus än vad som är tillåtet idag vilket förbättrar möjligheten
att erhålla permanentbostadsstandard. I och med anslutning till kommunalt VA erbjuds fastighetsägarna i
gengäld en större byggrätt. Idag är möjligheten att bygga ut sitt fritidshus eller bygga ett permanentbostadshus
starkt begränsad eftersom gällande områdesbestämmelser håller nere husstorlekarna.
De nya bestämmelserna ersätter områdesbestämmelserna och detaljplanen kommer alltså att kunna möjliggöra
större hus. Största byggnadarea (BYA) föreslås vara 200 kvm men bara om det är lika med eller understiger
20% av fastighetens area. Generellt tillåts endast friliggande enbostadshus i området. Husen får högst utföras i
en våning med inredd vind.
Trafikmängden vid Färgens östra strand kommer att öka, vilket är en naturlig konsekvens av framförallt en
ökad bostadspermanentning men även av exploatering. De ökade trafikmängderna kommer att ställa krav på
det lokala vägnätet och att fler mötesplatser anläggs.
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Planprocessen

Planprocessen regeleras av Plan- och bygglagen och den består av flera olika skeden. Denna detaljplan tas fram
enligt utökat förfarande. Detaljplanen har föregåtts av ett planprogram som anger planens utgångspunkter och
mål, med syfte att underlätta detaljplanearbetet.
Samråd
Kommunen ska samråda detaljplaneförslaget med bland andra länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, kända
sakägare och boende som berörs. Samrådets syfte är att samla in information, önskemål och synpunkter
som berör planförslaget i ett tidigt skede i detaljplanearbetet. När samrådet genomförts kan planförslaget
justeras utifrån de synpunkter som kommit in för att bättre anpassa förslaget till förutsättningarna på platsen.
Synpunkterna från samrådet redovisas i en samrådsredogörelse.
Granskning
När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och redigerats efter inkomna synpunkter ska det färdiga
förslaget vara tillgängligt för granskning under två veckor. Inför granskningen ska kommunen underrätta
dem som berörs av förslaget, till exempel sakägare, boende och övriga som har yttrat sig under samrådet om
förslaget till detaljplan.
Synpunkter från samrådet och granskningen redovisas i ett granskningsutlåtande.
Antagande och laga kraft
Detaljplanen antas av kommunfullmäktige/kommunstyrelsen. Efter antagandet har ej tillgodosedda sakägare
under tre veckors tid möjlighet att överklaga detaljplanen. Därefter vinner planen laga kraft om den inte
överklagas.

PLANPROGRAM
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Planbeskrivning
1. Inledning
Planens syfte

Syftet med planen är att, i samband med utbyggnaden av det kommunala VA-ledningsnätet inom planområdet, utöka byggrätter för befintlig bebyggelse och möjliggöra nya avstyckningar för ny bostadsbebyggelse.
Syftet är också att möjliggöra en förbättring av befintliga vägars standard för att klara omvandling av
fritidshus till permanentboende samt möjliggöra en sammankoppling av Färgesundsvägen, Svanviksvägen och
Pojkebovägen. Planens målsättning är att bibehålla områdets karaktär och naturvärden samt att säkerställa
tillgängligheten till stranden.

Planhandlingar

Den juridiskt bindande handlingen är plankarta med bestämmelser.
Till detaljplanen fogas en Planbeskrivning och en Illustrationskarta. Dessa har ingen rättsverkan utan ska
underlätta förståelsen av planen och vara vägledande vid tolkningen av den.
Plankarta och illustrationskarta är i denna detaljplan uppdelad i tre olika sidor vardera med anledning av
planområdets storlek.
Efter ett samrådsskede upprättas en Samrådsredogörelse med samtliga skriftliga synpunkter på förslaget.
Efter ett skede med granskning av planen upprättas också ett Granskningsutlåtande. En övrig handling är en
Fastighetsförteckning.

Uppdrag

Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-04 om planprioritering. Uppdraget att upprätta denna detaljplan ingår i
prioriteringslistan.
En del av planområdet (Sundet, Skämningared och Svanvik) har tidigare omfattats av ett detaljplaneförslag
som var på samråd år 2014.

Gällande detaljplan

För området gäller följande områdesbestämmelser (med laga kraft-datum inom parentes):
Upphävande av del av områdesbestämmelser för stugområdet Alingsås-Hulabäck m.m. (2005-06-10)
•
Områdesbestämmelser för stugområdet Alingsås-Hulabäck m.m. (1994-10-03)
•
Områdesbestämmelser för Sundet-Skämningared (1992-03-26)
•
Områdesbestämmelser för Svanvik (1990-07-23)
•
I områdesbestämmelserna begränsas den största tillåtna byggnadsarean till 50 kvm för huvudbyggnad och
20 kvm för komplementbyggnad. Undantag är fritidsanläggningarna och de hus som beboddes året runt före
1984. Genomförandetiden har gått ut för ovanstående planer. När den nya detaljplanen vunnit laga kraft
kommer den att upphäva samtliga områdesbestämmelser.

Planområde

Planområdet ligger mellan sjön Färgen och väg 180, ca 8 km från Alingsås stadskärna. Planområdet är ca
78 hektar och all mark är i privat ägo. I planområdet ingår Sundet, Skämningared, Svanvik, Färgered och
Pojkebo.

Planprogram

För området har upprättats ett Program för utveckling av Färgens Östra Strand, som antogs av kommunfullmäktige 2010-03-08 § 50 (se karta sida 5).
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Befintligt bebyggelseområde
Ny bebyggelse
Särskilt värdefull natur
Natur av värde för rekreation
Huvudväg med förbättrad standard

Programförslaget från 2010
Programmets syfte är att pröva utveckling av Färgens östra strand från fritidshusbebyggelse till åretruntboende
med möjlighet till förtätning och nya mindre områden för bostäder. Målsättningarna för utvecklingen av
Färgens östra strand är att det blir ett område med attraktiva boendemiljöer, tydlig vattenkontakt, lantlig
karaktär och närhet till natur och rekreation.
Programmet definierar följande utgångspunkter för planeringen:
De utpekade områdena med landskapsvärden och naturvärden sparas.
•
Kontakten med vattnet värnas.
•
Befintliga släpp mellan strandtomterna bevaras.
•
En måttlig exploatering som lämnar plats åt flera gröna kilar.
•
Stora tomter med plats för djurliv.
•
Inom norra Skämningared föreslås småskaliga flerfamiljshus eller grupphusbebyggelse i högst två och ett
•
halvt plan.
Gamla stigar sparas.
•
Äldre träd, stenmurar samt vägar närmast den äldre bebyggelsen bevaras.
•
Områden med kända fornlämningar bebyggs ej.
•
Ny bebyggelse nära den utpekade kulturhistoriskt intressanta bebyggelsen anpassas för att inte störa den
•
äldre bebyggelsen.
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Bilder på befintlig bebyggelse
•

•
•
•

Trafikstrukturen i området ses över så att vägarna i området fungerar för en större mängd bilar och för
utryckningsfordon. För att kollektivtrafik, post, sophämtning, hemtjänst och annan service ska kunna
utföras effektivt behövs ett sammanhängande vägnät. Vissa vägar anpassas för bussar. Trafiksäkerheten för
oskyddade trafikanter förbättras.
Bebyggelseområdena ansluts till det kommunala vatten- och avloppsnätet.
I bebyggelseområdena tillåts verksamheter som inte är störande för omgivningen.
En ny vägförbindelse föreslås mellan Svanviksvägen och Färgesundsvägen.

Planförslaget följer programmets riktlinjer förutom på följande punkter.
• I planen föreslås i huvudsak enfamiljshus.
• Planen möjliggör en sammankoppling av vägnätet men ställer inte krav på genomförandet.
• Antalet nya tomter som föreslås i detaljplanen är färre än antalet som föreslås i planprogrammets huvudalternativ.

Översiktsplan

I den kommuntäckande översiktsplanen har avvägningar gjorts mellan de motstående allmänna intressena att
bevara naturvärden och rekreationsområden samt att exploatera mark som är lämplig för bebyggelse. Översiktsplanen antogs av Kommunfullmäktige den 31 oktober 2018. Inga specifika riktlinjer finns för det område
som detaljplanen är belägen inom. Enligt beskriven målbild i översiktsplanen ska invånarantalet växa på ett
hållbart sätt, så att bebyggelsestrukturen främjar gång- cykel och kollektivtrafik. Detta innebär att huvudparten av ny bebyggelse ska tillkomma i anslutning till befintliga orter och i lägen med bra kollektivtrafik.
Förtätning inom Alingsås stad och orter är eftersträvansvärt och ska ske på ett sätt så att värdefull grönska och
historiska och identitetsfulla miljöer sparas och utvecklas. Detaljplanen bedöms överensstämma med översiktsplanen.
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2. Bebyggelse
Planområdet idag
Bebyggelsestruktur
Området vid Färgens östra strand är ett så kallat omvandlingsområde. Området som från början var ett renodlat fritidshusområde övergår numera successivt till ett årentruntboende. Planområdet är varierat och karaktären av fritidshusområde lever fortfarande kvar. Husen är relativt små och ligger på stora tomter inbäddade
i grönska. Vägarna är smala och närheten till skog och sjö ger en lantlig prägel. Landskapet är kuperat och
varierande. Här finns öppna områden med betesdjur, vacker ekskog, granskog, våtmarker och områden med
varierad vegetation och berg i dagen. Områdets karaktär är en viktig del i planens syfte att bibehålla. Området
ligger lite avsides från tätorten, ca 8 km från stadskärnan och vägarna inom området tjänar huvudsakligen
dem som bor i området.
Inom planområdet finns ca 160 befintliga bostadshus varav ca 60% utgörs av fritidshus. De första stugorna
uppfördes redan i början på 1900-talet. Utbyggnaden har skett successivt, till en början utan någon direkt
reglering. Senare har byggnaderna styrts av regler om bostadsytor på maximalt 50 kvadratmeter och husen
är mestadels små och ligger glest. Tomterna varierar både i storlek och form och är oftast bebyggda med en
huvudbyggnad samt en eller flera komplementbyggnader. Från Sundet i norr till Pojkebo i söder är flertalet
tomter mellan 1 500 och 2 500 kvadratmeter stora, de minsta ca 1 100 och ett fåtal uppemot 7 000 kvadratmeter. Husen är vanligtvis i trä, har sadeltak och varierar i storlek även om huvuddelen fortfarande är relativt
små i 1-2 vån.
Lägergårdar
I Sundet finns en lägergård kallad Färgengården. Gården används bland annat för konfirmandläger, gudstjänster och dagläger för skolbarn. Färgengården består av en huvudbyggnad med kök, samlingslokaler och
sovplatser. Två sidobyggnader med kontor, duschar och toaletter samt flera små stugor med sovplatser. I anslutning till gården finns en badplats.
I Pojkebo finns ytterliggare en lägergård som de senaste åren hyrts ut till kommunen och nyttjats som bostad
för bl.a. ensamkommande flyktingbarn.
Lägergårdarna omfattas inte av gällande områdesbestämmelser.
Befintlig service
Inom planområdet saknas kommersiell och offentlig service. Sex kilometer norr om planområdet finns förskola, skola och vårdcentral i Östra Ängabo. Sju kilometer norr om planområdet finns en stor livsmedelsbutik.

Omvandling av fritidshus

Denna detaljplan med dess bestämmelser ger möjlighet att bygga större hus än vad som är tillåtet idag vilket
förbättrar möjligheten att erhålla permanentbostadsstandard. I och med anslutning till kommunalt vatten och
avlopp erbjuds fastighetsägarna i gengäld en större byggrätt. Idag är möjligheten att bygga ut sitt fritidshus
eller bygga ett permanentbostadshus starkt begränsad eftersom gällande områdesbestämmelser håller nere
husstorlekarna.
De nya bestämmelserna ersätter områdesbestämmelserna och detaljplanen kommer alltså att kunna möjliggöra
större hus. Största byggnadsarea (BYA) föreslås vara 200 kvm men bara om det är lika med eller understiger
20% av fastighetens area. Generellt tillåts endast friliggande enbostadshus i området. Husen får högst utföras
i en våning med inredd vind. Det innebär att det är tillåtet med enplanshus och 1,5-planshus. Det är också
tillåtet med enplanshus med suterrängvåning. Påverkan på grannars utsikt mot sjön ska undvikas så långt som
det är möjligt.
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En generell bestämmelse anger minsta fastighetsstorlek 1200 kvm. Den gäller inom större delen av planområdet. Vissa befintliga fastigheter är mindre än 1200 kvm och specifika bestämmelser med beteckningen d1
anger därför 1000 kvm som lägsta tillåtna fastighetsstorlek.
Bestämmelsen om minsta fastighetsstorlek ger möjlighet för vissa fastigheter att styckas av till flera tomter. En
del befintliga fastigheter är mycket stora och för att motverka att dessa indelas i alltför många fastigheter anger
bestämmelsen d2 en minsta tillåtna fastighetsstorlek på 2000 eller 3000 kvm.
Det är upp till ca 15 st nya bostäder som kan tillkomma i området genom avstyckning av befintliga fastigheter
men siffran är osäker då det är upp till varje enskild fastighetsägare att stycka av eller inte. För att kunna
stycka av och bygga nytt bostadshus på den befintliga eller på den nya tomten krävs anslutning till kommunalt
vatten och avlopp.

Ny bebyggelse

Utöver de nya tomter som kan uppkomma vid avstyckning av befintliga föreslås en del ny bostadsbebyggelse.
Det är dessa som redovisas på illustrationskartan tillhörande detaljplanen. För att behålla områdets friluftsoch landskapsvärden har den nya bebyggelsen delats upp i mindre kvarter. Minsta tillåtna tomtstorlek för de
nya tomterna är 1000-1200 kvm och även här är största tillåtna byggnadsarea 200 kvm.
Det totala antalet nya tomter som föreslås är ca 50 stycken. Det är färre än vad som föreslogs i planprogrammet som föregick denna detaljplan. Motivet till detta är att inte påverka områdets karaktär i för hög grad och
att de befintliga vägarna inte klarar ett större bostadsbestånd med den ökade mängden trafik som det skulle
generera.

Naturmark i Svanvik som föreslås bebyggas med nya
bostäder

Naturmark i Skämningared som föreslås bebyggas med
nya bostäder

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Alingsås kommun gjorde, i samarbete med Västarvet, en inventering av kulturhistorisk värdefull bebyggelse
mellan åren 2009-2011. Inom det aktuella planområdet ligger några av de inventerade byggnaderna. Alla
byggnader som har ett högt kulturhistoriskt värde omfattas av 8 kapitlet § 13 (förbud mot förvanskning och
rivning) och § 14 (underhåll och varsamhet) i Plan- och bygglagen. Dessa byggnader föreslås därför få q- eller
k-bestämmelser för att kunna bibehålla det kulturhistoriska värdet på de enskilda byggnaderna samt på den
omgivande kulturmiljön.
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De byggnader som föreslås få skyddsbestämmelse
har kulturhistoriska värden som är viktiga att
bevara då de utgör välbevarade och tidstypiska
exempel från sin tid. De bidrar till att visa utvecklingen av områdets historia med bland annat
torpmiljöer och fritidshus.
Följande byggnader pekas ut i byggnadsinventeringen som nämns ovan och bedöms ha värde A - B
dvs. mycket högt - högt kulturhistoriskt värde:
Skämningared 2:26: Välbevarad torpstuga
•
med tillhörande jordkällare.
Svanvik 1:1: Välbevarad torpstuga med tillhö•
rande uthus och jordkällare.
Skämningared 1:35: Välbevarad torpstuga
•
med tillhörande uthus och jordkällare.
Alingsås-Hulabäck 2:30: Välbevarad torpstuga
•
med tillhörande uthus och jordkällare.
Hjälmared 1:33: Spektakulär samlingsbygg•
nad.
Dessa byggnader bedöms omfattas av 8 kapitlet
§ 13 i Plan- och bygglagen och får ej rivas eller
förvanskas. Exteriöra vård- och underhållsåtgärder
ska utföras varsamt med sådana material och
metoder som överensstämmer med byggnadens
originalutförande. Detta regleras genom planbestämmelse q.
Följande byggnader pekas ut i byggnadsinventeringen som nämns ovan och bedöms ha värde C
dvs. kulturhistoriskt värde:
Skämningared 1:44: Knuttimrad byggnad
•
som flyttats från Hälsingland på 1930-talet.
Skämningared 1:23: Sommarvilla från 1920•
talet
Alingsås-Hulabäck 2:36: Välbevarad villa från
•
tiden kring 1950
Alingsås-Hulabäck 2:37: Välbevarad och
•
tidstypisk villa från ca 1960
Alingsås-Hulabäck 2:50: Välbevarad och
•
tidstypisk villa från ca 1960
Alingsås-Hulabäck 2:6: Välbevarad och
•
tidstypiskt sommarhus
Hjälmared 1:67: Välbevarade uthus
•
Dessa byggnader bedöms omfattas av 8 kapitlet
§ 14 i Plan- och bygglagen. Underhåll, om- och
tillbyggnad ska ske varsamt så att den ursprungliga
karaktären bevaras. Detta regleras genom planbestämmelse k.

FÄRGENS ÖSTRA STRAND

Torpstugan på Skämningared 1:35

Torpstugan på Skämningared 2:26

Torpstugan på Svanvik 1:1

Färgengårdens lägergård på Hjälmared 1:33

Sida 222 av 444

9

Riksintresse kulturmiljö
Detaljplanen berörs inte av riksintresse för kulturmiljövården.

Gestaltning

Av tradition har husen i området uppförts i trä även om enstaka undantag finns. För att hålla ihop bebyggelsen
i området finns därför planbestämmelsen om att fasader och stomme även fortsättningsvis ska utgöras av
trä. Det är viktigt att husen smälter in i området och att naturen fortsätter vara ett framträdande inslag som
bäddar in husen i grönska.
Terränganpassning
En planbestämmelse anger att byggnaders placering och utformning ska anpassas till befintlig terräng. Husens
placering ska följa höjdskillnaderna och mycket kuperade tomter bör bebyggas med souterränghus. Anpassning
bör inte heller ske med höga socklar, murar och utfyllnader. Genom att sträva efter att inte göra om terrängen
kan befintlig vegetation sparas i högre grad.
Komplementbyggnader
Komplementbyggnader tillåts inom angiven byggnadsarea med en högsta byggnadshöjd på 3 meter. När det
gäller en- och tvåbostadshus finns ett antal åtgärder som är bygglovsbefriade. Förutom friggebod på maximalt
15 kvadratmeter, får man även uppföra attefallshus på maximalt 25 kvadratmeter. Innan byggnationen påbörjas måste en anmälan göras till samhällsbyggnadsnämnden och man måste få ett startbesked.
Attefallshus får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet. Den högsta höjden från mark till taknock får vara
4,0 meter. Du kan bygga flera attefallshus, men den totala byggnadsarean får inte överstiga 25 kvadratmeter.
Huset kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd,
gäststuga eller garage (komplementbyggnad). Om attefallshuset uppförs närmare gränsen än 4,5 meter krävs
berörda grannars medgivande. Bygglovsbefriade komplementbyggnader får dock inte uppföras inom strandskyddat område.

Tillgänglighet

Planområdet är i vissa delar kraftigt kuperat och tillgängligheten till de befintliga bostäderna ar troligtvis
varierande. En del av tillfartsvägarna är branta och inte asfalterade.
För nybyggnad av bostäder finns föreskrifter om tillgänglighet i Boverkets Byggregler, BBR. Tillgänglighet till
en- och tvåbostadshus kan undantas med hänsyn till besvärliga terrängförhållanden på tomten. Ramp med
maximal lutning 1:12 ska dock kunna anordnas till entré. Önskvärt är att ramper har maximal lutning 1:20.

Lägergårdarna i framtiden

Färgengården får i denna detaljplan användningen R - besöksanläggning. Fastigheten är indelad i olika delar
som ges olika möjligheter till byggnation. Inom det område där huvudbyggnaden är lokaliserad är den största
tillåtna byggnadsarean 600 kvm. Det innebär att detta område kan bebyggas med ytterligare ca 140 kvm.
Inom den del som idag är bebyggd med övernattningsstugor tillåts byggnadsarean 350 kvm vilket innebär att
ytterligare ca 70 kvm kan bebyggas.
Inom fastigheten där Pojkebo lägergård ligger ges möjlighet till avstyckning och möjlighet att bygga bostäder i
form av enbostadshus eller parhus med samma byggnadsarea och våningsantal som i övriga planområdet.

3. Gator och trafik
Trafiken och vägarna idag

Området angörs via tre olika vägar som alla ansluter till väg 180, Boråsvägen, i tre olika korsningspunkter. I
den norra korsningen, närmast Alingsås, ansluter Färgesundsvägen till Sundet, Furutången och Skämningared.
I den mittersta korsningen ansluter Svanviksvägen till Alingsås golfbana samt Svanvik.
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SVANVIK 1:6>1

SVANVIK 1:3>1

SVANVIK
SVANVIK 1:5>1

SKÄMNINGARED 2:19>1
SKÄMNINGARED 2:21>1

SVANVIK 1:14>1

SVANVIK 1:18>1

SVANVIK 1:15>1

ALINGSÅS-HULABÄCK 2:61>1
SVANVIK 1:31>1
SVANVIK 1:4>1
SVANVIK 1:16>1

SVANVIK 1:17>1

SVANVIK 1:21>1

SVANVIK 1:1>1
SVANVIK 1:22>1
SVANVIK 1:20>1

SVANVIK 1:30>1

SVANVIK 1:19>1

ALINGSÅS-HULABÄCK 1:8>1

SVANVIK 1:23>1

SVANVIK 1:29>1
SVANVIK 1:24>1

SVANVIK 1:25>1
ALINGSÅS-HULABÄCK 1:7>1
ALINGSÅS-HULABÄCK 2:54>1
SVANVIK 1:28>1

SVANVIK 1:27>1
ALINGSÅS-HULABÄCK 2:60>1

SVANVIK 1:26>1

Trafikkarta som visar befintliga vägar
i området, samt korsningspunkter
vid länsväg 180, läge för nytt
vänstersvängfält samt busshållplatser

SKÄMNINGARED 1:10>1

SKÄMNINGARED 1:36>1

SKÄMNINGARED 1:40>1

ALINGSÅS-HULABÄCK 2:4>1
SKÄMNINGARED 1:41>1
SKÄMNINGARED 1:39>1
SKÄMNINGARED 1:45>1
SKÄMNINGARED 1:42>1

SKÄMNINGARED 1:44>1

H

SKÄMNINGARED 1:26>1
SKÄMNINGARED 1:43>1

FÄRGERED

ALINGSÅS-HULABÄCK 2:37>1

SKÄMNINGARED 1:35>1

ALINGSÅS-HULABÄCK 2:36>1

ALINGSÅS-HULABÄCK 2:30>1
SKÄMNINGARED 1:27>1

LYGNARED 1:20>1

ALINGSÅS-HULABÄCK 2:35>1

SKÄMNINGARED 1:24>1

ALINGSÅS-HULABÄCK 2:38>1
ALINGSÅS-HULABÄCK 1:20>1
ALINGSÅS-HULABÄCK 2:39>1
ALINGSÅS-HULABÄCK 2:48>1

SKÄMNINGARED 1:23>1

mot Borås

ALINGSÅS-HULABÄCK 2:49>1

ALINGSÅS-HULABÄCK 2:50>1
ALINGSÅS-HULABÄCK 2:40>1

ALINGSÅS-HULABÄCK 2:52>1

ALINGSÅS-HULABÄCK 1:19>1
ALINGSÅS-HULABÄCK 1:5>1

ALINGSÅS-HULABÄCK 2:31>1
ALINGSÅS-HULABÄCK 2:53>1

SKÄMNINGARED 1:25>1

ALINGSÅS-HULABÄCK 2:43>1

ALINGSÅS-HULABÄCK 2:7>1

ALINGSÅS-HULABÄCK 1:18>1

ALINGSÅS-HULABÄCK 2:22>1

SKÄMNINGARED 1:10>2

ALINGSÅS-HULABÄCK 1:14>1
ALINGSÅS-HULABÄCK 2:51>1
ALINGSÅS-HULABÄCK 2:42>1
ALINGSÅS-HULABÄCK 2:45>1
ALINGSÅS-HULABÄCK 2:44>1

ALINGSÅS-HULABÄCK 2:8>1

ALINGSÅS-HULABÄCK 2:32>1

ALINGSÅS-HULABÄCK 1:17>1
ALINGSÅS-HULABÄCK 1:23>1
LYGNARED 1:33>1
ALINGSÅS-HULABÄCK 2:46>1

ALINGSÅS-HULABÄCK 2:47>1

ALINGSÅS-HULABÄCK 1:13>1

ALINGSÅS-HULABÄCK 2:9>1
LYGNARED S:2>1
ALINGSÅS-HULABÄCK 2:41>1

I den södra korsningen, närmast Borås, ansluter Pojkebovägen till Pojkebo och Färgered. De tre vägarna är smala,
slingrar sig fram genom terrängen och har på ett flertal
platser dålig sikt. Alla vägsträckor är asfalterade, utöver detta
är vägarnas bärighet okänd men då området än så länge kan
klassas som fritidshusområde är standarden troligtvis relativt låg.

ALINGSÅS-HULABÄCK 2:55>1
ALINGSÅS-HULABÄCK 1:6>1
ALINGSÅS-HULABÄCK 2:11>1
ALINGSÅS-HULABÄCK 2:23>1

ALINGSÅS-HULABÄCK 1:22>1

ALINGSÅS-HULABÄCK 1:24>1

POJKEBO

LYGNARED 1:3>1

ALINGSÅS-HULABÄCK 2:18>1

ALINGSÅS-HULABÄCK 1:15>1

ALINGSÅS-HULABÄCK 2:28>1

ALINGSÅS-HULABÄCK 2:21>1

LYGNARED 1:35>3

ALINGSÅS-HULABÄCK 2:34>1

ALINGSÅS-HULABÄCK 2:29>1
ALINGSÅS-HULABÄCK 2:5>1

ALINGSÅS-HULABÄCK 1:21>1
ALINGSÅS-HULABÄCK 2:27>1

ALINGSÅS-HULABÄCK 2:26>1

ALINGSÅS-HULABÄCK 2:6>1
ALINGSÅS-HULABÄCK 2:25>1

LYGNARED 1:35>2

ALINGSÅS-HULABÄCK 2:59>1

ALINGSÅS-HULABÄCK 2:10>1
ALINGSÅS-HULABÄCK 2:24>1

ALINGSÅS-HULABÄCK 2:13>1
ALINGSÅS-HULABÄCK 2:19>1

ALINGSÅS-HULABÄCK 2:14>1

ALINGSÅS-HULABÄCK 2:15>1

ALINGSÅS-HULABÄCK 2:16>1

ALINGSÅS-HULABÄCK 1:12>1

LYGNARED 1:35>1

ALINGSÅS-HULABÄCK 2:20>1
ALINGSÅS-HULABÄCK 2:17>1

FAGERLID 1:4>1

Färgesundsvägen och Svanviksvägen är sammankopplade med möjlighet för oskyddade trafikanter att ta sig
mellan dem medan Pojkebovägen ligger helt för sig själv. På vissa sträckor ligger hus, garage och stödmurar
väldigt nära vägen. Det finns bara belysning på en plats längs vägnätet, precis i en trevägskorsning längs
Svanviksvägen.
Färgesundsvägen är skyltad med en rekommenderad lägre hastighet på 30 kilometer i timmen och med en
begränsad fordonslängd på max 12 meter. Vägen är cirka 3,5 meter bred och det finns 14 mötesplatser längs
vägen. Svanviksvägen är skyltad med en hastighetsbegränsning på 30 kilometer i timmen. Vägen är cirka tre
meter bred och det finns sex mötesplatser längs sträckan. En bit efter golfbanan finns även två stycken gupp.
Pojkebovägen är skyltad med en rekommenderad lägre hastighet på 30 kilometer i timmen. Vägen är cirka 3
meter bred och det finns sju gupp längs sträckan, däremot finns det inga mötesplatser. Viktiga målpunkter för
trafik inom närområdet är, utöver bostäder, busshållplatser längs väg 180, lägergårdar, badplatser.
och golfbanan.
Viktiga målpunkter för trafik inom närområdet är busshållplatserna, badplatserna och golfbanan.
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Huvudmannaskap

Idag sköts de lokala vägarna av fyra olika vägföreningar och ansvaret för drift och underhåll föreslås i framtiden vara fördelat på samma sätt som idag, alltså med enskilt huvudmannaskap. Skillnaderna mellan enskilt
huvudmannaskap och kommunalt huvudmannaskap är att om kommunen inte är huvudman för allmän plats,
så innebär det att det är upp till fastighetsägarena inom planområdet att bestämma hur den allmänna platsen
ska ordnas och underhållas. Normalt hanteras detta genom en vägförening.
Kommunen får i detaljplanen även bestämma hur allmänna platser som kommunen inte ska vara huvudman
för, ska utformas och användas. Fastighetsägarna i området ansvarar för vägarnas drift och underhåll. Om
kommunen är huvudman för allmän plats ska vägar utformas enligt ”ortens sed”, vilket innebär att kommunen
är skyldig att hålla en likvärdig gatustandard som inom liknande detaljplanerade områden. Kommunen får
besluta att berörda fastigheter inom gällande detaljplan ska betala kostnader för anläggandet eller ombyggnaden av befintliga vägar. Kostnaderna ska i så fall fördelas på ett skäligt och rättvist sätt. Kommunen är i så fall
även ansvarig för vägarnas drift och underhåll. I den nu aktuella detaljplanen för Färgens östra strand föreslår
kommunen att huvudmannaskapet ska vara enskilt. Om kommunen i detaljplanen bestämmer att huvudmannaskapet ska vara enskilt för allmän plats så ska det finnas särskilda skäl för det.
Kommunen bedömer att de särskilda skäl för att avsäga sig ansvaret för allmän platsmark vid Färgens östra
strand är;
Avstånd till kommunens tätort; Området vid Färgens östra strand ligger ca 8 km från stadens centrum
•
och är inte sammankopplad med stadens olika stadsdelar. Med andra ord tillhör inte bebyggelsen i
planområdet tätorten. I kommunens strategiska planering är Färgens östra strand inte utpekat som ett
tillväxtområde. Alla tre lokalvägarna är återvändsgator och ingen genomfartstrafik sker alltså här.
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Färgesundsvägen vid infarten mot Sundet längs
med Lilla Färgen

Färgesundsvägen genom Skämningared

Svanviksvägen i anslutning till golfbanan

Bommen där Färgesundsvägen och Svanviksvägen möts
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•
•
•

Befintliga förhållanden i fråga om vägskötsel; Vägarna sköts idag av fyra olika vägföreningar.
Avsaknad av kommunalt bedriva anläggningar; Det finns inga målpunkter som kommunen driver eller
tillhandahar för allmänheten i området och allmänheten har inget behov av tillträde.
Områdets karaktär kan bibehållas; Om huvudmannaskapet är enskilt är chansen större att vägnätet fortsätter att se ut likt befintligt än om det skulle bli kommunalt huvudmanaskap. Detta eftersom vägarna
riskerar att behöva breddas och rätas ut om kommunen ansvarar för dess drift och underhåll. Vägnätet är
en viktig del av områdets karaktär med sina idag relativt smala och slingriga vägar.

Framtidsprognos

En utredning av konsekvenser av planens genomförande på trafikmiljön har genomförts av COWI (2018-0424). Trafikutredningen redovisar beräknade trafikmängder för olika framtidsscenarier med olika mängd ny
bebyggelse. Utredningen redovisar även de förslag till åtgärder som beskrivs senare i detta avsnitt.
I dagsläget är trafikmängderna vid Färgens östra strand relativt låga. Detta beror främst på antalet hus men
också på att antalet fritidshus överstiger antalet permanenta bostäder. I trafikutredningen antas den totala
trafikmängden per årsmedeldygn i hela området vara 900 fordonsrörelser. Då antas att 50% av bostäderna är
permanent bebodda vilket är högt räknat. Utöver biltrafik till och från bostäderna förekommer tung trafik i
form av sophämtning och ett fåtal transporter för drift och underhåll av bebyggelsen samt vid nybyggnation.
Vid vissa tillfällen kör även buss till lägergården i Sundet.
Efter fritidshusens omvandling till permanentbostäder samt genom nybyggnation kommer trafikmängderna
att öka. Bostadpermanentning medför en allmän trafikökning eftersom att fler permanenta bostäder ger
upphov till fler trafikrörelser. För att beräkna trafikmängder samt analysera trafikflöden vid exploatering
enligt detaljplanen har ett trafikalstringstal för denna typ av område använts. Färgens östra strand klassas som
ett perifert område med låg exploateringsnivå. En permanentbostad genererar då cirka 5,6 resor per årsmedeldygn och ett fritidshus omkring en resa per årsmedeldygn. Inom detaljplaneområdet för Färgens östra strand
finns i nuläget 160 tomter, varav ungefär 40 procent av dessa är permanentbostäder. Golfbanan antas generera
ungefär 400 fordon per årsmedeldygn. Siffran är grovt räknad eftersom att både golfbanan och dess restaurang
är stängd under vinterhalvåret. Denna uträkning baseras på att inga förändringar sker avseende
golfbanans utbud eller trafikalstring.
Om detaljplanen genomförs fullt ut innebär det att alla befintliga fritidshus omvandlas till permanentbostäder
och att ca 50 nya tomter styckas av och bebyggs. Vissa avstyckningar kan också göras av befintliga fastigheter
vilket innebär att antalet nya tomter kan komma att uppgå till ca 65 stycken. Då uppgår det totala antalet
bostäder inom planområdet till 225 stycken. Trafikalstringen beräknas då uppgå till 1 700 fordon per dygn.
Detta innebär att trafikmängden i området kommer att öka med runt 85% jämfört med nuläget. Trafikökningen beror framför allt på permanentningen av fritidshusen. Om inga nya tomter styckas av och bebyggs
beräknas trafikalstringen uppgå till 1336 fordon per dygn, vilket innebär en ökning med runt 50% jämfört
med nuläget.
Denna framtidsprognos är baserad på samma beräkningssätt som i trafikutredningen och har anpassats till
det antal nya bostäder som möjliggörs i detta planförslag. Av de framtidsprognoser som redovisas i trafikutredningen är det scenario 3 som är närmast det framtidsscenario som möjliggörs i detaljplanen.
På väg 180 ökar trafikmängderna något, vilket hör ihop med att trafikmängderna ökar inom hela utredningsområdet. För att se utvecklingen på väg 180 även framöver har trafikmängderna räknats upp enligt den
allmänna trafikökningen år 2040 i området kring Stor-Göteborg, se tabellen nedan.
Nuläge

Framtidsprognos

ÅDT Nu

5 140

5 465

ÅDT 2040

6 260

6 655
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Åtgärder i det lokala vägnätet

Trafikmängden vid Färgens östra strand kommer att öka, vilket är en naturlig konsekvens av framförallt en
ökad bostadspermanentning men även av exploatering. Områdets smala slingriga vägar bibehåller den lantliga
karaktären och hjälper till att begränsa hastigheterna. Dock innebär denna struktur att trafik enbart kan
mötas där det finns mötesplatser. Ökade trafikmängder ökar även slitaget på områdets vägar, vilket innebär ett
ökat underhållsbehov.
De ökade trafikmängderna kommer att ställa krav på det lokala vägnätet och att fler mötesplatser anläggs.
Enligt VGU är det möjligt att behålla en enfilig väg då hastighetsbegränsningen är 30 km i timmen om
tillfredsställande mötesmöjligheter finns. En studie av mötesplatser har genomförts av SWECO (2019-05-13).
I samråd med vägföreningarna har platser för nya mötesplatser identifierats och befintliga mötesplatser som
behöver åtgärdas har pekats ut. Tillräckliga ytor har avsatts för dessa i plankartan.

Sammankoppling av vägnätet

Detaljplanen gör det möjligt att i framtiden koppla samman de tre befintliga vägarna genom att anlägga en
ny väg mellan Svanvik och Pojkebo. COWI har (2018-04-24) studerat en dragning av vägen som planläggs
i denna detaljplan. Kommunen ställer inga krav på att sammankopplingen genomförs och det enskilda
huvudmannaskapet gör det möjligt för de boende, genom vägföreningarna, att själva besluta om en eventuell
sammankoppling.
Ett sammankopplat vägnät är dock att föredra ur en tillgänglighetsaspekt och underlättar för räddningstjänstens framkomlighet och service såsom sophantering, post osv. Genom att anlägga en ny vägförbindelse mellan
Pojkebovägen och Svanviksvägen och ta bort avstängningen mellan Svanviksvägen och Färgesundsvägen kan
Färgens östra strand få ett sammanhängande vägnät som är mer öppet och tillgängligt för såväl boende som
service. Ett genomgående vägnät är också att föredra för gång- och cykeltrafiken då det blir enklare att röra sig
inom området. Detta kan leda till att fler resor sker med gång eller cykel och både gång och cykel är viktiga

Förslag på ny väg som förbinder Svanviksvägen och Pojkebovägen
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för att utveckla ett mer hållbart transportsystem. Enligt trafikutredningen är det mest troliga att det inte blir
några markanta förändringar i hur trafiken rör sig vid en sammankoppling av vägnätet. I hög grad antas de
som redan bor i området att fortsätta använda de vägar de gör idag. Trafikflödena på Svanviksvägen, delen
närmast väg 180, kommer att öka mycket på grund av de tillkommande bostäderna längs vägen. Även vissa
av de som bor långt in på Färgesundsvägen respektive Pojkebovägen och som ska mot Alingsås kan antas välja
Svanviksvägen. De som ska resa mot Borås och bor långt in på Färgesundsvägen eller Svanviksvägen kan till
viss del antas använda Pojkebovägen vid in- och utfart.
Sammankopplingen av Svanviksvägen och Pojkebovägen föreslås placeras enligt bilden nedan. Den nya vägen
blir omkring 250 meter lång och ges en bredd på 5,5 meter inklusive längsgående stödremsor á 0,25 meter på
båda sidor. En körbanebredd på 5 meter medger möten mellan personbil och tungt fordon vid 30 km/h och
med utrymmesklass A. Den nya vägen dras genom ett kuperat och skogbeväxt område där den övergripande
lutningen i terrängen är ned mot sjön Färgen. För att minska markintrånget här föreslås vägens linjeföring inte
helt uppfylla god standard enligt VGU.

Nya vägar

En del av de nya bostädernas placering gör att det befintliga vägnätet kan nyttjas för tillfart. För några av de
nya bostadskvarteren behöver nya vägar anläggas. Dessa vägar är betecknade i plankartan, likt befintliga vägar,
som allmän plats GATA. Inom några nya bostadskvarter kan mindre gator/stickgator behöva anläggas för att
nå tomter som inte angränsar till det befintliga vägnätet. De kan ordnas inom bostadskvarteret och den exakta
dragningen av dessa är inte studerad i detalj vilket innebär att det är upp till markägaren att utforma och
anlägga dem och därefter de boende att stå för drift och underhåll.

Väg 180

Väg 180 förbinder Alingsås med Borås, avståndet mellan orterna är cirka 40 kilometer. Längs den aktuella
sträckan, förbi planområdet, är hastighetsbegränsningen 90 km/h. Vägen är cirka 13 meter bred med ett
körfält i vardera riktningen och tillhörande vägren är relativt bred. De tre lokala vägarnas anslutningspunkter
är i dagsläget enkla trevägskorsningar utan vänstersvängfält, men sikten är överlag god i båda riktningar vid
respektive utfart. För de bilar som ska köra ut på väg 180 är det endast skyltat lämna företräde.
Trafikverkets trafikmätning på väg från 2017 visar att trafikmängden uppgår till 5 140 fordon per årsmedeldygn (ÅDT), av dessa är cirka åtta procent tung trafik. Mätpunkten är placerad cirka 200 meter norr om
Färgesundsvägens anslutning. Sedan förra mätningen (2013) har antalet fordon minskat, men andelen tung
trafik har ökat.
Olycksstatistikutdrag från STRADA (2018-03-14) visar att det sedan år 2001 har skett 9 olyckor på väg 180
utmed sträckan förbi Färgens östra strand, se figur 3. Av dessa har en olycka varit allvarlig och en måttlig,
resterande har varit lindriga eller ej personskadeolyckor. Merparten av olyckorna är singel- eller upphinnandeolyckor, dock är två utav olyckorna avsvängande motorfordon från väg 180 till Färgesundsvägen (höger- respektive vänstersväng).
Vid en utbyggnad av Färgens östra strand ökar belastningen i de tre korsningarna. Trafikmängderna i
anslutningarna varierar mellan 460 och 785 fordon per dygn vid full utbyggnad enligt detaljplanen. Trafikfördelningen i de tre olika korsningarna beror på om vägarna sammankopplas eller inte. Det är Svanviksvägens
infart som kommer att få högst belastning eftersom den även trafikeras av besökare till golfbanan. På grund
av höga trafikflöden på väg 180, och en komplicerad trafiksituation med trafik till både bostäderna och
golfbanan samt oskyddade trafikanter som ska ta sig till busshållplatserna, så behövs ett vänstersvängfält i
korsningen vid Svanviksvägen. Väg 180 är en statlig väg och vänstersvängfältet kommer att planeras, bekostas
och genomföras av Trafikverket, enligt Väglagen (1971:948).
Vid lokalvägarnas utfarter till väg 180 finns planer på att skylta om till stopplikt, istället för dagens lämna
företräde. Anledningen är den höga hastigheten på väg 180 och att risken för olyckor minskar med stopplikt.
Trafikverket planerar även under 2019 att sänka hastighetsgränsen till 80 km/h.

FÄRGENS ÖSTRA STRAND

Sida 228 av 444

15

Gång- och cykeltrafik

Det finns inga gång- och cykelvägar i området och på vägarna finns ingen trafikseparering mellan de olika
trafikslagen, vilket innebär att gång- och cykeltrafik, biltrafik, sopbilar och bussar till lägergården i Sundet,
samsas på samma yta.
I området finns skogsvägar och stigar som används av gång- och cykeltrafik. Fotgängare och cyklister kan
därför ta sig hela vägen längs stranden mellan Sundet och Svanvik och genom skogen mellan Sundet och
golfbanan. Framkomligheten längs dessa sträckor kan i vissa fall vara bristfällig på grund av ojämnheter och
höjdskillnader. Från planområdet kan stadskärnan och resecentrum nås via cykelvägar inom tätorten och en
lågtrafikerad parallellväg till väg 180. Längs med väg 180 finns ingen gång- och cykelväg.
Trafikmängderna och hastigheterna som den föreslagna permanentningen och exploateringen innebär, förväntas trots ökningen vara så låga i hela området att fotgängare och cyklister bedöms få tillräckligt god framkomlighet och säkerhet i blandtrafik. En separering av oskyddade trafikanter rekommenderas dock längs den
östra delen av Svanviksvägen vid passagen genom golfbaneområdet. Detta på grund av att trafiksituationen
är mindre lättöverskådlig med många svängrörelser samtidigt som två olika trafikantgrupper möts, de boende
och besökare till golfbanan. Det är upp till de boende i området att själva genom vägföreningarna ta initiativ
till och bekosta en eventuell gång- och cykelväg längs med Svanviksvägen. Kommunen ställer inga krav på
genomförandet.
Avseende befintliga skogsvägar och stigar i området är de viktiga att bevara, då dessa ger gång- och cykeltrafik
egna utrymmen att vistas på både för resor och rekreation. Speciellt viktigt är det att dessa bevaras om vägnätet
i övrigt inte sammankopplas. Placeringen av ny bebyggelse har gjorts med utgångspunkten att befintliga
skogsvägar och stigar ska bevaras och att nya bostäder ska få kopplingar till dem.
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Pojkebovägen

Pojkebovägen i närheten av den plats där ny anslutning
mot Svanviksvägen möjliggörs

Korsningen lv 180/Färgesundsvägen

Korsningen lv 180/Svanviksvägen
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Ny gång- och cykelväg längs med väg 180
Trafikverket har gjort en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för stråk 9, Borås - Trollhättan (2017-12-06). Väg 180
mellan Alingsås och Borås är en del av detta stråk. Syftet med åtgärdsvalsstudien är att identifiera åtgärder i
stråket som förbättrar förutsättningarna för arbets- och studiependling med bil och buss och därmed bidrar
till regional utveckling. ÅVS:en pekar ut en del brister på den sträcka som är aktuell i denna detaljplan: höga
hastigheter på ställvis bred väg och mycket trafik på anslutande vägar, otrygg miljö för gående och cyklister,
exempelvis mellan Hjälmared och badplatsen vid Lygnared, ökad trafik på grund av nybyggnation och fler
permanentboende söder om Alingsås. Studien har därefter resulterat i en åtgärdsplan.
I åtgärdsplanen planeras för en gång- och cykelväg mellan Lygnared och Hjälmared, längs med västra sidan av
väg 180. Den kommer, enligt Trafikverket, att prioriteras inom ramen för den budget som finns för ståket som
studerats i ÅVS:en och byggnationen är planerad till år 2021.

Kollektivtrafik

Vid de tre anslutningsvägarna till väg 180 finns, från norr till söder, busshållplatserna Hjälmared södra,
Golfbanan och Hulabäck. Följande busslinjer trafikerar hållplatserna:
550 Borås – Alingsås
•
551 Närsbo – Lygnö – Maryd – Alingsås
•
554 Alingsås – Ödenäs – Olofsered
•
Linje 550 är den linje med bäst utbud av de som passerar längs väg 180. På vardagar har den 25 dubbelturer
och i högtrafik har den som bäst kvartstrafik. På helgen är utbudet lägre, lördagar går fem dubbelturer och
söndagar går fyra dubbelturer. Restiderna med linje 550 är cirka 20 minuter in till Alingsås respektive 40
minuter in till Borås. Linje 551 och 554 går bara vardagar och är främst anpassade efter skoltider, därför går de
inte under sommaren. Enligt statistik är Hjälmared södra den busshållplats som används mest frekvent.
Från hållplats Hjälmared södra är det cirka 1,4 kilometer till Sundet, 1,8 kilometer till Furutången och 2,2
kilometer till Skämningared. Från hållplats Golfbanan är det cirka 1,3 kilometer till Svanvik. Från hållplats
Hulabäck är det cirka 1,1 kilometer till Färgered respektive 1 kilometer till Pojkebo. Hållplatsernas standard är
relativt låg, av de tre hållplatserna är det bara ett läge (Hulabäck i riktning mot Alingsås) som har väderskydd.
Resterande lägen består av en hållplatsstolpe i marken. Ingen utav hållplatserna är tillgänglighetsanpassad och
cykelparkering saknas. Det finns inga gång- och cykelbanor till respektive hållplats eller anordnade gång- och
cykelöverfarter. Kollektivtrafikresenärer får använda vägrenen samt korsa väg 180 för att nå hållplatsernas
olika lägen.
Inga särskilda åtgärder planeras för kollektivtrafiken i samband med genomförandet av denna detaljplan.
Trafikutredningen påtalar brister i säkerheten eftersom resenärerna tvingas korsa väg 180 och vistas på
vägrenen. I Trafikverkets åtgärdsplan anges att busshållplatserna i anslutning till planområdet kommer att
åtgärdas i samband med att gång- och cykelvägen byggs. Bl.a. kommer en passage anläggas vid busshållplatsen
vid Hjälmareds folkhögskola. Åtgärderna har ingen färdig tidplan ännu, men de kommer troligtvis genomföras
2019 - 2021. Mittrefuger vid busshållplatser med högt resande kommer också att undersökas, eftersom passagemöjligheter saknas. Passage för bussresenärer kan också underlättas när vänstersvängfält anläggs vid infarten
till Svanviksvägen, eftersom man då naturligt kan få en yta att stå på. Prioritering av vilka hållplatser som
kommer att åtgärdas sker i samråd mellan Västtrafik och Trafikverket.

Parkering för bilar

Parkering sker idag på egen fastighet och så är det planerat att fungera även i framtiden. Vid bygglovprövning
ska det rymmas 2 stycken platser för enbostadshus.
Behovet av eventuella nya parkeringsplatser för lägergården regleras av Alingsås kommuns parkeringsnorm
antagen 2016. Parkeringstalen är en vägledning för att bedöma om lämpligt utrymme för parkering finns vid
genomförandet av detaljplanen. Det är vid bygglovsprövningen som aktuellt behov fastställs och det avgörs om
tillräckligt med parkeringsplatser kan skapas vid byggandet.
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Skolvägar (årskurs 1-6)

Elever i årskurs 1-6 hemmahörande i planområdet hör till Ängaboskolans upptagningsområde. Avståndet till
skolan är ca 6 km och för att ta sig till skolan måste eleverna ta en av lokalbussarna som trafikerar väg 180.
För att komma till busshållplatsen måste eleverna korsa väg 180 på platser där det inte finns angivna gång- och
cykelöverfarter. Möjlighet finns också att cykla längs det lokala vägnätet och parallellt med väg 180 längs en
lågtrafikerad väg.

Räddningsvägar

Utrymning av bostäder sker idag och kommer i framtiden att ske med eventuell stege via fönster och dörrar
på den egna fastigheten. Släckbil ska ha högst 50 meter till alla ytterdörrar på byggnad där insats kan behöva
göras.

Riksintresse kommunikationer

Planområdet berörs inte av riksintresse för kommunikationer.

4. Mark och vatten
Natur och vegetation

Området längs Stora Färgens östra strand är till stor del bevuxet med skog. Närmast vattnet består skogen
främst av lövträd medan barrskogen dominerar några hundra meter inåt land. Golfbanan intill väg 180 utgör
ett stort öppet landskapsparti. Andra öppna områden finns i Hjälmared, Skärsbo och Lygnareds camping.
Terrängen är bitvis starkt kuperad. Aktivt jordbruk bedrivs kring Hulabäck och Hjälmared, skogsbruk främst
norr och söder om Lilla Färgen.
En översiktlig studie och inventering av planområdet har genomförts av Rådhuset arkitekter AB (2008-04-18).
Planområdet bedöms ha vissa naturvärden, vilket grundar sig på områdets funktion som buffertzon gentemot
det angränsande naturreservatet Färgensjöarna samt förekomst av vissa komplexa mikrohabitat (bl.a. mindre
klippbrant med rasbrant och enstaka större skyddsvärda träd). Resultatet av inventeringen är inarbetat i det
förslag som presenteras i planprogrammet från 2010. Där redovisas följande värdefulla naturmiljöer (se karta
på nästa sida):
1. Sumpskogsområde i Sundet.
2. Hällmarktallskog i Skämningared med insprängda mindre våtmarker.
3. Öppen gräsbeväxt sluttning ner mot sjön, markant berg med ek och tall.
4. Halvöppet område vid sjön med ekar, björk och hassel.
5. Äldre björkar med tätt buskskikt av hassel. Mycket blåsippor. Välanvänd stig. Även äldre granar mot
golfbanan. Mot Svanviksvägen gles grov, äldre tallskog med yngre ekar, glest med hassel i buskskiktet,
blockigt, blåbärsris och mossa i fältskiktet. Biologiskt värdefull för variation.
6. Ett mycket fint område med medelåldrig ekskog med gamla björkar, tätt buskskikt av hassel, lundflora
av tex blåsippor, klotpyrola. blockigt, odlingsrösen. Stenmurar. Hackspett och rikt fågelliv. Värdefullt
område. Området har kontakt med sjön via en naturtomt.
7. Sumpskogsområde i Pojkebo bestående av en mosse bevuxen med stora tallar och björk. Rådjursstigar.
8. Sumpskogsområde i Pojkebo som utgörs av ett alkärr med högörter som är lekplats för grodor.
Förutom dessa särskilt utpekade platser är kopplingen till sjön mycket viktig för upplevelsen av landskapet,
tillsammans med höjder, öppna marker och bäckar.
Ny bebyggelse
Vissa delar av skogsområdena som omger den befintliga bebyggelsen kommer att tas ianspåk för ny bostadsbebyggelse. I detta planförslag har därför hänsyn tagits till programförslaget och de utpekade naturmiljöerna
vilket innebär att de till största delen lämnas orörda och inte kommer att tas i anspråk eller påverkas av
exploateringen av nya bostäder. En del av hällmarktallskogen i Skämningared (nr 2) föreslås dock bebyggas
med bostäder och delar av ekskogen (nr 6) mellan Svanvik och Pojkebo behöver tas ianspråk för att koppla
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Område där strandskyddet inträder
Särskilt värdefull natur enligt
planprogrammet
Kända fornlämningar
Mark som föreslås bebyggas

Karta som visar strandskyddsområdet, kända fornlämningar, utpekad värdefull natur, inventerade
våtmarker samt ny bebyggelse
samman Svanviksvägen med Pojkebovägen. Inför beslut om granskning av planen kommer naturvärden inom
de föreslagna områdena för nya bostäder att studeras vidare.
En stor del av planområdet ingår i länsstyrelsens lövskogsinventering från 1985. Lövskogsområdet på den östra
stranden som ingår i länsstyrelsens lövskogsinventering är klass 3. Kommunens bedömning är klass A.

Vatten

Planområdet ligger i direkt angränsning till färgensjöarna Lilla - och Stora Färgen. Sjöarna är djupa, 53 meter i
Stora Färgen och 25 meter i Lilla Färgen och det finns gott om fisk i sjöarna. Den vanligaste fångsten är gädda
och abborre.
Vattentäkt
Lilla Färgen utgör Alingsås kommuns vattentäkt som som förser Alingsås tätort, Västra Bodarna, Saxebäcken,
Simmenäs och Hemsjö-Ingared med dricksvatten.
För att skydda vattentäkten från föroreningar har området runt sjön och dess närmaste tillrinningsområde
klassats som vattenskyddsområde. Detta ställer höga krav på att allt vatten som rinner ner i sjön är så rent
som möjligt. Kommunfullmäktige i Alingsås har den 14 dec 2016 i § 277 med stöd av 7 kap, 22 och 30 § i
Miljöbalken beslutat om nytt vattenskyddsområde och nya skyddsföreskrifter för Färgensjöarnas vattentäkt
i Alingsås kommun. Skyddsföreskrifterna ska förhindra att det inom vattenskyddsområdet sker utsläpp av
sådana förorenande ämnen som kan tränga ner till grund eller ytvattnet och försvåra beredningen av dricksvatten. Föreskrifterna ska även reglera nuvarande och framtida verksamheter inom vattenskyddsområdet. Bl.a. så
regleras hantering och transport av petroleumprodukter, impregneringsmedel, lösningsmedel, bekämpningsmedel och hantering av massor. Båtmotorer av tvåtaktstyp som ej är försedda med direktinsprutning ska fasas ut
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och är förbjudna att framföras fr o m december 2021. Fram till detta datum ska alkylatbensin och miljöanpassade oljor användas i dessa motorer. Fordonstvätt på ytor där avrinningen sker direkt till dagvattennätet eller
till ytvattenrecipient utan infiltration i mark är förbjuden.
En zonindelning av vattenskyddsområdet är nödvändig eftersom det behövs olika regler inom olika delar av
vattenskyddsområdet. Delar av bebyggelsen i Sundet, närmast Lilla färgen samt Färgesundsvägen längs med
sjön ligger inom Primär skyddszon A. Övriga delar av planområdet ligger inom Primär skyddszon.
Vattendrag
Inom planområdet finns flera vattendrag i form av bäckar som leder vatten ner till sjöarna.
Våtmarker
I inventeringen som genomförts av Rådhuset arkitekter AB (2008-04-18) har flera våtmarker identifierats. Se
mer under rubriken Biotopskydd på sida 23.
Följande mål finns med i Alingsås miljömål 2011-2019: ”Andelen våtmarksyta i planlagda områden och
jordbruksbygder ska öka eller behållas oförändrad.” Det nationella miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker
har följande lydelse: ”Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och
värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.”
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Strand som sträcker sig från Svanvik mot
Skämningared

Strand i Pojkebo som delvis privatiserats där
hemfridszonen sträcker sig ända ner till sjön

Strand söder om Sundet

Brygga med otillåten skylt
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Lek och rekreation

Skogarna, stränderna och den vackra naturen som bostadsbebyggelsen omges av, utgör områden och platser
för rekreation. Det finns goda möjligheter att vandra på de lokala vägarna och på de stigar som förbinder
områdena längs med Färgens östra strand med varandra. Vid Sundet finns en gångbro mellan Lilla och Stora
Färgen och via en stig kan man ta sig till Bryngenäs samt skogsområdet intill Röhult.
Någon allmän lekplats finns inte i området idag men möjlighet finns att anlägga lekplatser inom naturområdena på de boendes egna initiativ.

Badplatser och bryggor

Längs med strandlinjen finns flera fina stränder vilket innebär att alla bostäder har en eller flera badplatser
inom gångavstånd. Söder om planområdet finns Lygnareds badplats som är en välbesökt kommunal badplats.
En del fastigheter ligger i direkt anslutning till stranden och har egen strand och/eller brygga. Vid en del stränder har fastighetsägare redan idag bildat föreningar för att organisera skötsel av strandområde och bryggor. I
framtiden kan nya fastighetsägare ingå i dessa föreningar och nya kan bildas. Det enskilda huvudmannaskapet
inom allmänna platser gör det möjligt att bilda gemensamhetsanläggningar där skötsel av gemensamma ytor
kan administreras gemensamt av fastighetsägarna.
Ett ökat antal boende i området kan innebära ett ökat behov av bryggor och båtplatser. Dock tillkommer inga
nya strandtomter och de befintliga strandtomterna har till största delen redan anlagda bryggor och båtplatser.
Att anlägga en brygga kräver normalt strandskyddsdispens eftersom den ofta hindrar eller avhåller allmänheten från att exempelvis paddla kanot eller åka långfärdsskridskor längs stranden. Ofta medför en brygga också
en väsentlig förändring av livsvillkoren för djur- och växtlivet i vattenområdet. Även båtuppläggningsplatser
kräver strandskyddsdispens.
Dispens behövs oftast inte vid renovering av en befintlig brygga, så länge åtgärden inte innebär att bryggan
blir större, flyttas eller får annat utförande. Bryggor kan även anses vara anmälningspliktig och i vissa fall
tillståndspliktig vattenverksamhet.

Allmänhetens tillträde till naturområden

Enligt allemansrätten ska alla stränder, som inte ligger inom en bostads hemfridszon, vara allmänt tillgängliga
vilket innebär att det är tillåtet för alla att vistas där. Några av dessa har dock en privat karaktär idag, vilket
kan innebära att alla inte känner sig välkomna. Bla. finns skyltar som uppger att bryggor är privata.
De naturområden inom planområdet som inte består av privat tomtmark får i detaljplanen ingen specifik
användning. De ytor som omfattas av områdesbestämmelser skrafferas för att säkerställa ett upphävande av
områdesbestämmelserna. Planförslaget innebär att naturområdena inte regleras enligt Plan- och bygglagen.
Att naturområdena fortsätter vara allmänt tillgängliga, att marken inte bebyggs och ett bevarande av goda
livsvillkor för djur- och växter säkerställs genom allemansrätten och strandskyddslagstiftningen.
Naturområdena kan fortsatt skötas av den som äger marken och det är också möjligt för fastighetsägare att gå
ihop och bilda gemensamhetsanläggning/samfällighetsförening och sköta naturområden gemensamt.
Allemansrätt
Som nämnts ovan kan allmänhetens tillträde säkerställas genom allemansrätten (Regeringsformen kap 2 § 15).
Allemansrätten ger både rättigheter och skyldigheter för den som vill vistas i skog och mark. Det är förbjudet
att beträda en fastighetsägares hemfridszon men enligt praxis gäller allemansrätten oftast i vattenområden och
då även vid strandtomter. Det innebär att allmänheten vanligen har rätt att tillfälligtvis, och med hänsyn,
använda annans privata brygga, förutsatt att den för tillfället inte används av ägaren. Att tillfälligt förtöja eller
bada vid en brygga som ligger utanför en tomt är alltså tillåtet. Bryggans ägare får dock inte hindras från att
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använda sin brygga. Med stöd av allemansrätten är det oftast även möjligt att passera nära stranden med båt,
kanot, långfärdsskridskor eller liknande. I övrigt gäller allemansrättens grundregel om att visa hänsyn och inte
störa eller förstöra.
En markägare får inte sätta upp stängsel för att stänga ute människor från mark där allemansrätten gäller.
Markägaren kan bli tvungen att riva ett stängsel om det är uppsatt enbart för att hindra allmänheten. Det
är inte heller tillåtet att sätta upp skyltar som privatiserar och stänger ute allmänheten. Kommunen måste ge
tillstånd om en skylt av detta slag ska sättas upp och kan annars förelägga markägaren att ta bort skylten. Det
är inte heller tillåtet att utan strandskyddsdispens ställa upp exempelvis utemöbler utanför hemfridszonen, i
ett område där allemansrätten gäller, eftersom detta är privatiserande och avhåller allmänheten från att nyttja
området.

Djurhållning

I Skämningared finns idag beteshagar som betas av får. Betande djur ses som något positivt både för naturen
och för de boendes upplevelse och områdets lantliga karaktär. Betande djur håller landskapet öppet och främjar naturens mångfald genom att växter, insekter, fjärilar och fåglar ökar. Ett vackert och välskött landskap är
också en del av en trivsam boendemiljö. Detaljplanen påverkar inte möjligheten att låta djur beta naturområdena.
För att inte allmänheten ska stängas ute från naturområden pga stängsel och inhägnader kan det vara aktuellt
med färistor som gör det möjligt att enkelt beträda beteshagarna.

Skyddad natur

Skogsstyrelsen har klassat värdefulla skogsområden och där ingår alkärret vid Pojkebo, mossen som tidigare
var dikad vid Skärsbo samt gransumpskogen vid Sundet. Vid golfbanans östra kant mot väg 180 finns ett
område med naturvårdsavtal. Dessa skogsområden påverkas inte av planens genomförande.
Direkt väster om planområdet ligger Färgensjöarnas naturreservat. Syftet med naturreservatet är att skydda
områdets ädellövskogar och övriga värdefulla skogsmiljöer, strandmiljöer och öar, det intressanta växt- och
djurlivet, den tilltalande landskapsbilden och att tillvarata områdets goda möjligheter för rekreation och
friluftsliv. Lövskogarna i Färgenområdet ingår i en för landet särskilt värdefull lövskogstrakt med till exempel
flera krävande arter av skalbaggar och lavar knutna till ek. Sammanlagt är 27 rödlistade arter kända från
området. Som exempel kan nämnas flodkräfta, knärot, igelkottsvamp och lunglav. Reservatet är 708 hektar
stort, bildades 2012 och förvaltas av Västkuststiftelsen. Det omfattar stora delar av sjöarna Stora och Lilla
Färgen. Planområdet ligger inte inom naturreservatet och genomförandet av denna detaljplan bedöms inte
påverka naturreservatet negativt.

Beteshage i Skämningared
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Biotopskydd

I miljöbalken 7 kap 11 § finns bestämmelser om biotopskyddsområden. Där anges att stenmurar och odlingsrösen samt småvatten och våtmark i jordbruksmark tillhör de särskilt skyddsvärda markområdena. Inom
planområdet finns ingen jordbruksmark.
Eftersom flera våtmarker finns inom planområdet har en inventering av groddjur och vattensalamander gjorts
av Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö AB (2015-04-23). Sveriges samtliga groddjur är fridlysta enligt 6 §
i artskyddsförordningen (SFS 2007:845). Det innebär bland annat att individer inte får dödas eller skadas
under alla dess livscykler. För vissa av groddjuren, bl.a. större vattensalamander och åkergroda är det juridiska
skyddet mer omfattande och innefattar även deras olika livsmiljöer som inte får skadas eller förstöras. Om så
riskerar att ske i samband med exempelvis en exploateringsåtgärd krävs en dispens från artskyddsförordningen.
Inventeringen genomfördes i Skämningareds skogsområde samt i en våtmark intill Färgesundsvägen, söder om
Sundet. Inom det avgränsade inventeringsområdet påträffades tre våtmarksområden. Den våtmark (markerad
med A i kartan på sida 19) som lämpar sig bäst för groddjur härstammar från en tidigare utdikad sumpskog
och kan idag klassas som en kraftigt fuktig lövsumpskog med frodig markvegetation. I detta område påträffades vanlig groda. Området ligger i anslutning till en bäck som rinner från golfbanan och mynnar i Stora
Färgen. Risken för uttorkning bedöms vara liten. De grävda dikena i området utgör i dagsläget lämpliga
lekplatsmiljöer för groddjur.
Vid Färgesundsvägen finns ett mindre vattendrag (B) som breddar ut i ett antal mindre öppna vattenytor
precis nordöst om Färgesundsvägen. Här påträffades grodrom från i storleksordning 10-talet honor. Inga
vuxna groddjur observerades men sannolikt kommer grodrommen från vanlig groda. Risken att hela området
torkar ut regelmässigt bedöms som liten, och området utgör sålunda ett bra lekområde för groddjur.
De andra två våtmarkerna (C och D) utgörs av öppet vatten i svackor som härrör från avrinning från högre
liggande områden nordost om. Markvegetationen i denna del av området utgörs av blåbär och lingon samt
mossor, så som bland annat olika vitmossor, björnmossor och kvastmossor. Sannolikheten för att dessa vattensamlingar regelmässigt torkar ut bedöms som mycket stor, framförallt då de är grunda och kraftigt igenväxta.
Därmed utgör de inga lämpliga lekmiljöer och några groddjur eller spår därav observerades inte heller i
området.
Förutsättningarna för förekomst av större vattensalamander i undersökningsområdet som helhet bedöms vara
väldigt dåliga. Detta eftersom att arten är beroende av solbelysta vattensamlingar som har en låg risk att torka
ut och dessutom hyser en rik undervattensvegetation på vilka salamandern kan fästa sin rom. De vatten som
påträffades vid inventeringen riskerar att torka ut relativt snabbt då de både är grunda och relativt igenväxta av
bland annat vitmossa.
Sammanfattningsvis påträffades inga skyddsvärda groddjur inom det undersökta området. Inom området
bedöms det inte finnas några lekbiotoper som uppfyller de krav som de skyddsvärda groddjuren kräver. För att
säkra fortsatt förekomst av den vanliga grodan i området har hänsyn tagits till dessa våtmarker (A och B) och
byggnation föreslås inte inom de områden där grodorna observerades 2015.

Fornlämningar och kulturminnen

Det finns flera kända fornlämningar inom planområdet (se plankartan samt karta på sida 19). Dessutom finns
odlingsrösen och stenmurar som tyder på ett tidigare brukat odlingslandskap. Det är dock inte sammanhållet
idag utan finns som mindre fragment och rester.
Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen (1988:950). Till en fornlämning hör enligt 2 kap. 2 § kulturmiljölagen (KML) förutom själva fornlämningen även ett så stort område som behövs för att bevara den och ge den
ett tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art och betydelse. Detta kallas för fornlämningsområde.
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De kända fornlämningar som finns inom planområdet har idag inget definierat fornlämningsområde. Inför
detaljplanens granskningsskede kommer därför en bestämning av fornlämningsområdena göras. De nya
bostäderna som föreslås i Svanvik kan då visa sig göra intrång i fornläningsområdet och plankartan kommer i
så fall att justeras. En arkeologisk undersökning kommer även att göras inom delar av de områden som föreslås
för ny bebyggelse. Vilka delar som berörs avgörs i samråd med Länsstyrelsen.
I samband med ledningsdragningen för utbyggnaden av det kommunala VA-ledningsnätet har arkeologiska
utgrävningar gjorts. Vid utgrävningarna har inga fynd påträffats.

Geoteknik och radon

En geoteknisk undersökning av planområdet har genomförts av Norconsult (2014-09-30). Utredningen
gjordes i samband med framtagning av ett tidigare planförslag som omfattade Sundet, Skämningared och
Svanvik. Pojkebo beskrivs därför inte i utredningen. Undersökningar har däremot gjorts i Pojkebo i samband
med utbyggnaden av VA-ledningsnätet. Resultatet av båda utredningarna redovisas nedan.
Planområdet består delvis av lermark och delvis av fastmark där berg i dagen ställvis förekommer. Jordarna är
generellt fasta eller fast lagrade. Geotekniska förhållanden är således gynnsamma för detaljplanens intention.
Totalstabiliteten är betryggande med hänsyn till jordarnas höga hållfasthet och relativt flacka jordslänter.
Risken för blocknedfall är mycket liten.
Byggnader bedöms preliminärt kunna grundläggas med platta på mark eller på packad fyllning på sprängt
berg. Schaktarbete för ledningar kan kräva bergschakt i större omfattning. Silten och finsanden är erosionskänsliga och flytbenägna, vilket ska beaktas vid schaktarbeten. Lägre partier i terrängen utgör generellt fuktiga
stråk med grundvattennivåer relativt konstant nära markytan. I högre partier styrs grundvattennivåer till stor
del av nederbörd och nivåförändringar kan ske relativt snabbt. De naturliga flödesvägarna genom våtmarker i
området har en utjämnande och fördröjande effekt på avrinningen till sjön Färgen och dämpar effekten av en
ökad andel hårdgjorda ytor.
De naturliga infiltrationsförutsättningarna
varierar inom planområdet och bedöms till
övervägande del vara måttliga till dåliga
(se kartan). Det är därför sannolikt att det
behövs åtgärder för att underlätta infiltration
av dagvatten i vissa områden.
Radon är en ädelgas som ger upphov till
joniserande strålning. Radon finns i marken
i stora delar av Sverige och kan tränga in i
byggnader genom otätheter i grunden eller
källaren.

Karta som visar delar av planområdets naturliga
infiltrationsförutsättningar. Indelningen ska ses som översiktlig
och baseras på jordartskarta samt identifierade områden med hög
grundvattenyta.
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Enligt översiktlig inventering utgör
marken normalriskområde vad avser radon.
Bostadsbyggnader inom normalriskområde
ska normalt utföras med radonskyddande
konstruktion, alternativt ska motsvarande
åtgärder vidtas så att högsta tillåtna radonhalt inte kommer att överskridas i byggnaden. Ansvaret för att bedöma den faktiska
radonrisken på varje byggplats och att vidta
tillräckliga skyddsåtgärder åligger den som
ska bygga.
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Riksintresse friluftsliv

Planområdet är en del av Härskogsområdet som har pekats ut som ett riksintresse för friluftsliv. Riksintresseområdet är 29 220 hektar stort och berör kommunerna Bollebygd, Lerum, Alingsås, Härryda och Partille.
Området utgör ett normalt sydvästsvenskt skogsområde med relativt artfattig flora. Genom en varierad
berggrund och mineralsammansättning finns förutsättningar för olika vegetationstyper. Naturen i stort är
omväxlande genom landskapets mosaikartade uppbyggnad och med den dominerande barrskogsterrängen
sönderbruten av sjöar, myrar, mossar, bäckraviner och odlingslandskap. Konsekvenserna för riksintresset
beskrivs i avsnitt 7. Konsekvenser.

Strandskydd

Enligt Miljöbalken kapitel 7 råder strandskydd vid bl.a. insjöar och vattendrag och syftet är att tillgodose
allmänhetens friluftsliv samt att bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet.
Inom ett strandskyddsområde får inte:
1. nya byggnader uppföras
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det
hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader eller anläggningar
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.
Färgensjöarna har ett utökat strandskydd vilket innebär att det gäller 300 meter från strandlinjen. Svanvik har
tidigare omfattats av en byggnadsplan från 1962 och strandområden som vid utgången av juni 1975 ingick
i en fastställd byggnadsplan omfattas inte av strandskydd. Detta innebär att Svanvik i nuläget inte omfattas
av strandskydd. När en ny detaljplan nu tas fram återinträder strandskyddet enligt Miljöbalken 7 kap § 18g,
vilket innebär att strandskyddet kommer att börja gälla 100 meter från strandlinjen i Svanvik. Sammanfattningsvis kommer därmed strandskydd gälla 300 meter från stranden inom planområdet bortsett från i Svanvik
där det kommer att gälla 100 meter från stranden.
Särskilda skäl
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga om, till eller nytt inom befintliga fastigheter så att en
permanentbostadsstandard kan uppnås. För att varje fastighetsägare inte ska behöva söka strandskyddsdispens
i varje enskilt ärende, vilket innebär en förlängd och komplicerad handläggning, föreslås att strandskyddet
upphävs inom vissa delar. För att kunna upphäva strandskyddet ska det finnas särskilda skäl i enlighet med
bestämmelserna i Miljöbalken 7 kap § 18c. Dessa listas nedan enligt numrering i lagtexten.
Kommunen bedömer att de särskilda skäl som finns för att kunna upphäva strandskyddet för bostadsbebyggelse samt tillhörande komplementbyggnader är att området:
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
2. genom bebyggelse är väl avskilt från området närmast strandlinjen.
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför
området.
Kommunen bedömer att de särskilda skäl som finns för att kunna upphäva strandskyddet för vägområdet,
transformatorstationer samt pumpstationer är att området:
3. behövs för anläggningar som för sin funktion måste ligga på utpekade platser inom området och
behovet kan inte tillgodoses utanför området.
Upphävande enligt särskilt skäl nr 1 - redan ianspråktaget
Då strandskyddet upphävs enligt det särskilda skälet att marken redan tagits ianspråk görs en bedömning
av fastigheternas hemfridszon. Hemfridszonen är det område kring befintliga bostäder som anses utgöra
ianspråktagen mark och det saknar därför betydelse för strandskyddets syften.

FÄRGENS ÖSTRA STRAND

Sida 238 av 444

25

Hemfridszonen är också det område som inte är allemansrättsligt tillgängligt och inom den zonen upplever
allmänheten att man inkräktar på det privata området. Fastighetsägaren har även rätt till detta skydd. Detaljerna kring frågan finns inte reglerade i någon författning. Hur långt skyddet når från en byggnad varierar
med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet, särskilt terrängförhållandena.
Strandskyddet föreslås upphävas inom hemfridszonerna och detta regleras med planbestämmelsen
a - upphävande av strandskydd. Samtliga byggrätter inom strandskyddat område har denna bestämmelse.
De ytor som tillhör en bostadsfastighet men som inte ingår i hemfridszonen planläggs med användningen
B-bostad med ”prickmark”- marken får inte förses med byggnad. Inom dessa ytor kommer strandskyddet att
fortsätta gälla. Det innebär att åtgärder som nämnts ovan inte får vidtas utan strandskyddsdispens.
Komplementbyggnader eller andra anläggningar som ska uppföras tillåts inte att utöka hemfridszonen.
Antingen ska de uppföras inom hemfridszonen eller så ska de uppföras så att inte allmänheten uppfattar det
som att en privat hemfridszon uppstår kring dessa byggnader eller anläggningar.
Fri passage
Enligt Miljöbalken 7 kap § 18f ska ett beslut om att upphäva eller ge dispens från strandskyddet inte omfatta
ett område som behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna säkerställa fri passage för allmänheten och
för att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet.
I planförslaget har en fri passage lämnats mellan bostadsbebyggelse och strandlinjen som i regel inte får
bebyggas och där strandskyddet kvarstår. På vissa fastigheter är dock hemfridszonen utbredd på ett sådant sätt
att den sträcker sig ända ner till stranden. Inom dessa områden är allmänhetens tillträde redan idag begränsat
och därmed också möjligheten att säkerställa en fri passage.
I de fall hemfridszonen sträcker sig ända ner till sjön föreslås ändå marken närmast stranden planläggas med
”prickmark” där byggnader inte får uppföras och strandskyddet fortsätter gälla. Anledningen är framförallt att
motverka ytterligare påverkan på djur- och växtarter.
Inom denna zon finns dock några befintliga komplementbyggnader. De byggnader som har tillkommit på
ett korrekt sätt (dvs. antingen genom att de har uppförts före strandskyddets införande år 1975, eller att man
enligt gällande lagstiftning sökt bygglov/bygganmälan samt getts strandskyddsdispens för aktuell åtgärd) får i
detaljplanen en byggrätt där komplementbyggnader tillåts. Strandskyddet upphävs dock inte för dessa byggnader vilket innebär att för väsentliga ändringar av befintlig komplementbyggnad krävs strandskyddsdispens.
Upphävande enligt särskilt skäl nr 2 - väl avskilt
Flertalet av de befintliga bostadsfastigheterna är placerade väl avskilt från strandområdet genom att bebyggelse
med tillhörande hemfridszoner ligger närmare stranden. Strandtomterna i t.ex. Pojkebo avskiljer övrig bebyggelse som ligger längre från stranden. På de fastigheter som bedöms vara väl avskilda föreslås att strandskyddet
upphävs inom hela den avskilda delen, oftast motsvarar det hela fastigheten.
Upphävande enligt särskilt skäl nr 5 - tillgodose ett allmänt intresse
Att i måttlig omfattning utveckla bostadsbebyggelsen vid Färgens östra strand är ett sätt att tillgodose ett
angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Områdena vid Färgensjöarna ligger inom
behörigt avstånd till centrum, det finns många boendekvaliteter som man inte kan hitta någon annanstans,
däribland det strandnära läget. Området är redan ianspråkstaget, gatustrukturen är utbyggd och utbyggnad av
teknisk infrastruktur pågår. Det är angeläget att låta fler kommuninvånare få ta del av de höga boendekvaliteter som finns i området.
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Upphävande enligt särskilt skäl nr 3 - behov som inte kan tillgodoses utanför området
Strandskyddet föreslås upphävas inom ytorna för vägar och de tekniska anläggningarna. Varken gatan,
transformatorstationerna eller pumpstationerna kan placeras utanför det strandskyddade området eftersom de
behövs för att området ska fungera på ett modernt och tillfredsställande sätt. Därför behöver strandskyddet
upphävas så att dessa funktioner kan fortgå.
Kommunens allmänna bedömning
Kommunen finner att särskilda skäl föreligger för att upphäva strandskyddet inom kvartersmark för bostäder
(B), tekniska anläggningar (E) samt inom allmän platsmark för lokaltrafik (GATA). Inga värdefulla naturvärden ligger inom områden där strandskyddet föreslås att upphävas. Strandnära områden inom tomtmark
säkerställs i planen genom prickmark, där marken ej får bebyggas.
Strandskyddet kvarstår inom naturområdena och strandområdena. Inom de skrafferade ytorna upphävs
gällande områdesbestämmelser och där kommer strandskyddet att fortsätta gälla, inom 300 meter från
strandlinjen (100 meter i Svanvik). En passage lämnas längs med strandremsan mellan vattenområde och
bostadsbebyggelsen, vilket stärker tillgängligheten och möjligheter för det rörliga friluftslivet. Även passager
mellan bebyggelsen lämnas som säkerställer allmänhetens tillgänglighet till vattenområdet. Bedömningen är
vidare att villkoren för växt- och djurlivet inte väsentligt kommer att försämras vid planens genomförande.

Risk för översvämning

Generellt är risken för översvämning i området liten. Vattenståndet i Lilla Färgen får inte överstiga höjden
+61,94 möh eller understiga höjden +60,79 möh enligt de vattenhushållningsregler från 1975 som gäller för
Lilla Färgen. Det normala vattenståndet i Färgensjöarna är +61,5 m (höjdnivåer är angivna i höjdsystemet
RH2000).
Färgensjöarna regleras mot utloppet mot Forsån i norr som leder vattnet vidare till Gerdsken. Mätningar av
vattennivån har skett under lång tid och den högsta uppmätta nivån inträffade i december 2006 då regnmängden under en tidsperiod på fyra månader (augusti - december) var det dubbla mot vad den brukar vara under
samma tidsperiod. Från oktober till december regnade det i princip varje dag vilket resulterade i att vattennivån i Lilla Färgen uppmättes till +62,4 möh som högst och under 10 dagar låg nivån på +62,2 möh. Det är
alltså det värsta scenariot som vi hittills har sett.
Huvuddelen av den befintliga bebyggelsen som i denna detaljplan föreslås få ökad byggrätt ligger som lägst
+66 möh. Det bostadshus om ligger på den lägsta nivån finns i Pojkebo och ligger på +64,5 möh. Befintlig
bebyggelse ligger alltså med enstaka undantag mer än 4 meter över den högsta tillåtna vattennivån och 3,5
meter över den högsta hittills uppmätta vattennivån vid extremregn. Det bostadshus som ligger lägst ligger 2
meter över den uppmätta vattennivån.
Den nya bebyggelsen som föreslås i planen ligger ca 5,5 meter över högsta uppmätta högvattennivå vilket
bedöms vara ett tillräckligt avstånd även med hänsyn till framtida klimatförändringar. Slutsatsen är att någon
risk för översvämning eller erosion inte föreligger.

5. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Utbyggnad av det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp pågår. Samtliga fastigheter inom planområdet kommer att anslutas. Sundet har anslutits under 2018 och hela området beräknas ha en anslutningspunkt i
december 2020.
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Ledningarna kommer i huvudsak att placeras under befintliga vägar. Tio pumpstationer kommer att anläggas
inom de allmäna grönytorna och flera fastigheter kommer att behöva privata pumpstationer för spillvatten.
U-områden säkerställer allmänna ledningars lägen inom kvartersmark och de överbyggda pumpstationernas
lägen får användningen teknisk anläggning markerad med E i kartan.

Dagvatten

Kommunalt verksamhetsområde för dagvattenavlopp kommer inte att bildas. Dagvatten ska alltid tas om hand
lokalt där så är möjligt och lämpligt samt om det behöver genomgå rening innan det avleds till recipient.
Förutsättningar finns för en naturlig infiltration respektive rening av dagvatten innan avledning till Stora eller
Lilla Färgen sker. Dock är det inom vissa områden svårt att ta hand om dagvatten lokalt när marken består av
berg och lera. En lösning är att ordna utjämningsmagasin där toppflöden magasineras för att sedan avledas till
recipient. Befintliga vattenflöden och möjligheter till infiltration kommer att studeras vidare inför granskning.
Eftersom detaljplaneområdet ligger utanför verksamhetsområde för dagvatten är det miljöbalkens regler som
anger vem som ansvarar för att ta hand om dagvattnet. Genom miljöbalkens regler har den enskilde fastighetsägaren ansvar för den verksamhet som denne bedriver inom fastigheten och den miljöpåverkan eller de risker
verksamheten medför. Enligt miljöbalken är dagvatten inom detaljplanelagt område avloppsvatten. Hantering
av avloppsvatten är miljöfarlig verksamhet och lagen ställer därmed särskilda krav på den som är verksamhetsutövare och den som har tillsyn över verksamheten. Varje fastighetsägare ansvarar för att dagvatten fördröjs
inom den egna fastigheten.
Mark som idag inte är hårdgjord bör fortsättningsvis inte heller vara det för att dagvattenmängden som måste
ledas bort inte skall öka. Detta kan t.ex. lösas genom växtlighet på nya tak och god genomsläpplighet i gång-,
kör- och parkeringsytor.

Brandvattenförsörjning och släckvatten

Brandposter (5-6 stycken) kommer att placeras på olika platser längs med huvudledningen för vatten som går
genom området. På så sätt säkerställs brandvattenförsörjningen.
Vid en eventuell brand i ett bostadshus kan större mängder förorenat släckvatten skapas. Släckvattnet kan via
bäckar och diken spridas till Lilla Färgen vilket påtagligt kan skada vattenkvalitén och därmed vattentäkten.
Uppsamlingsdammar, diken och fördröjningsytor är olika lösningar för att samla upp släckvatten. Ett annat
alternativ är att dagvattenledningar förses med en ventil som kan stängas för att hindra att släckvatten sprids.
Befintliga bäckar som leder dagvatten ut till sjön kan förses med fördämningsluckor som man stänger vid
brand. En annan mer tillfällig lösning som inte görs i förväg utan i själva brandsituationen är att samla upp
släckvatten i bäck eller sjö med hjälp av en läns. Genom att stoppa flödet och dämma upp bäcken kan man
skapa en större vattenyta där det går att lägga in en läns.

Avfall

Sophämtningen sker idag med en mindre sopbilsmodell varje vecka för åretruntbebodda bostäder. Fastighetsägarna ställer ut kärlen vid huvudvägen i samlade grupper. Fastighetsnära insamling (FNI) erbjuds fastighetsägarna vilket innebär att man kan sopsortera direkt i det egna avfallskärlet. Uppställningsplats för avfallskärl
(1,8 x 0,9 m) ska finnas inom kvartersmarken.
Möjligheten för avfallsfordon att vända utan att behöva backa är idag begränsad. Detaljplanen ger möjlighet
att ordna större vändplaner i slutet på huvudvägarna så att backning kan undvikas. På vissa platser där det är
ont om plats, eller där ett anläggande av vändplats med rundkörningsmöjlighet innebär stora markintrång på
tomter och trädgårdar, ges möjlighet i planen att ordna så kallad t-vändning.
Förpacknings- och tidningsinsamling finns vid Stockslyckevägen, i Alingsås tätort, ca 7 km från planområdet.
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El, tele och fiber

Ett utbyggt elnät med ledningar och transformatorstationer finns i området som försörjer den befintliga
bebyggelsen. Ny bebyggelse kopplas till det befintliga elnätet. Behovet och placering av ytterligare transformatorstationer kommer att utredas i samråd med berörd elleverantör.
En luftledning (10kV) går längs med hela planområdet, nordöst om befintlig bebyggelse. Största delen av det
ledningsnät som har lägre effekt (0,4kV) och ansluter till de olika bostadsfastigheterna är markförlagt. Dock
finns som luftledningar som ansluter direkt till fastigheter i Skämningared och Svanvik.
Åtgärder som krävs för anslutning av ny bebyggelse utförs av Vattenfall och kostnaden tas ut på respektive
anslutningsavgift. Om ledningar behöver flyttas faktureras den som ska bygga.
Ledningar för fiber grävs ner i samband med nedgrävning av VA-ledningsnätet.

Värme

Det finns inga planer i dagsläget att utöka fjärrvärmenätet och ansluta bebyggelsen vid Färgens östra strand.
Bebyggelsen föreslås värmas upp genom förnyelsebar energi där hänsyn tas till miljön.

6. Risker och störningar på platsen
Buller

Boråsvägen (väg 180) utgör områdets enda större bullerkälla. Bebyggelsen ligger vid ett tillräckligt stort
avstånd att buller från vägen inte bedöms påverka bostäderna i planområdet.

Elektromagnetisk strålning

Elsäkerhetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2008:1) reglerar i 6 kapitlet säkerhetsavstånd mellan bl.a. bostäder
och luftledningar. Där anges att avståndet mellan byggnad och ledning med spänning motsvarande ledningarna i planområdet ska vara minst 5 meter. Ny bebyggelse planeras så att minsta avstånd mellan fastighetsgräns
och ledning är 5 meter. Den befintliga bebyggelsen är placerad längre än 5 meter från luftledning undantaget
de lågspänningsledningar som ansluter till byggnad i Svanvik och Skämningared.

7. Konsekvenser
Miljöbedömning

Kommunen har gjort en behovsbedömning enligt Plan- och bygglagen 4 kap 34 § och Miljöbalken 6 kap 7
§ (2017:782) för aktuell detaljplan. Kommunen har bedömt att detaljplanen inte medför någon betydande
miljöpåverkan. Vid behovsbedömningen har kriterierna i bilaga 4 till MKB-förordningen särskilt beaktats och
ansetts vara uppfyllda. Kommunen har därmed bedömt att en miljökonsekvensbeskrivning inte behövs för
aktuellt planområde. Omgivningsförutsättningarna och den påverkan detaljplanen innebär för miljön, hälsan
och hushållningen redovisas i denna planbeskrivning.

Konsekvenser riksintressen

Detaljplanen berörs av riksintresse för friluftsliv då planområdet är en del av Härskogsområdet som har pekats
ut som ett riksintresse för friluftsliv. Riksintresseområdet är 29 220 hektar stort och berör kommunerna Bollebygd, Lerum, Alingsås, Härryda och Partille.
Länsstyrelsen har pekat ut följande huvudkriterier för riksintresseområdet:
• Områden med särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur och/eller kulturmiljöer.
• Områden med särskilt goda förutsättningar för friluftsaktiviteter såsom strövande, cykelturer, vandring
samt svamp- och bärplockning och därmed berikande upplevelser.
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•

Områden med särskilt goda förutsättningar för vattenanknutna friluftsaktiviteter och därmed berikande
upplevelser

Detaljplanens genomförande bedöms inte innebära någon påtaglig skada på riksintresset. Det motiveras genom
att förändringarna ställs i relation till riksintresseområdets huvudkriterier.
Idag har området goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur och kulturmiljöer. Det kommer
inte att försämras i framtiden eftersom allmänhetens tillträde till naturområdena även i framtiden säkerställs
genom strandskyddslagstiftningen och även allmansrätten som fortsätter gälla inom dessa delar. Detta
säkerställer det allmäna tillträdet, motverkar privatisering och bevarar livsvillkoren för djur- och växtlivet i
vattenområdet. Idag bedöms planområdet inte innehålla några målpunkter för rekreation så som grill- eller
rastplatser och den natur som finns i området lockar främst de som bor eller har sommarhus i området. Det
kan till viss del bero på att några av strandområdena har en privat karaktär idag. Lägergården i Sundet som
är en anläggning som lockar människor till området får ökade utvecklingsmöjligheter vid genomförandet av
detaljplanen. De kulturmiljöer som finns i Skämningared, Svanvik och Pojkebo får ett ökat skydd genom att
skydd- och varsamhetsbestämmelser införs.
Förutsättningarna för friluftsaktiviteter så som strövande och cykelturer bedöms bli oförändrade efter
genomförandet eftersom de skogsvägar och stigar som finns i området idag bevaras. Även förutsättningarna
för vattenanknutna friluftsaktiviteter bedöms bli oförändrade. Vissa delar av skogsområdet tas i anspråk för ny
bebyggelse vilket innebär att möjligheten att beträda just dess ytor för t.ex. svamp- och bärplockning förvinner. De områden där ny bebyggelse föreslås ligger i direkt anslutning till befintlig bebyggelse och tillhör inte
något av de mer attraktiva naturområdena och därför bedöms möjligheten till friluftsliv inte påverkas i för stor
utsträckning. Allmänhetens möjlighet att röra sig förbi via vägar och stigar bedöms kunna finnas kvar även
efter en utbyggnad.
Sammanfattningsvis kan påverkan på riksintresset för friluftsliv begränsas genom att:
• Ny bebyggelse indelas i mindre kvarter
• Utökning av befintlig bebyggelse intill strandområdet begränsas till befintliga hemfridszoner vilket innebär att hemfridszonerna inte kommer att utökas
• Tillåten byggnadshöjd är begränsad till enplanshus med inredd vind
• Befintliga stigar bevaras
• Miljön vid lägergården samt vid badplatserna och stränderna lämnas orörd
Genom att studera riksintresseområdet ur ett större perspektiv och beräkna den yta som tas ianspråk för ny
bebyggelse kan man konstatera att de nya tomternas yta på ca 73 000 kvm motsvarar endast 0,2 promille av
riksintresseområdets totala yta på närmare 30 000 hektar. Detta sammantaget med att de främsta förutsättningarna för friluftsliv bevaras, innebär att planförslaget endast i liten utsträckning påverkar friluftslivet inom
riksintresseområdet negativt.

Hållbar utveckling

En anslutning av området till det kommunala vatten- och avloppsnätet kommer att leda till kraftig minskning
av föroreningar från enskilda avloppslösningar i Färgensjöarna, vilken är kommunens huvudvattentäkt samt
del av ett naturreservat. Detta allmänna intresset avvägs mot den trafikökning som den föreslagna utbyggnationen av ett samhälle med måttlig kollektivtrafikförsörjning utanför Alingsås tätort innebär.
I enlighet med kommunens översiktsplan (2018-10-31) lyfts principer för hållbar utveckling fram bl.a. genom
att främja en utbyggnadsprincip som bygger på sammanhållen bebyggelse och där förtätning sker inifrån. På
så vis skapas förutsättningar för gemensamt utnyttjande av infrastruktur och tekniska system. Bebyggelsen vid
Färgens östra strand föreslås att utvecklas inom nuvarande struktur och den tekniska infrastrukturen är redan
framdragen.
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Konsekvenser vattentäkt

Lilla Färgen utgör Alingsås kommuns vattentäkt som förser Alingsås tätort, Västra Bodarna, Saxebäcken,
Simmenäs och Hemsjö-Ingared med dricksvatten. Enligt zonindelningen av vattenskyddsområdet ligger
elar av bebyggelsen i Sundet, närmast Lilla färgen samt Färgesundsvägen längs med sjön ligger inom Primär
skyddszon A. Övriga delar av planområdet ligger inom Primär skyddszon.
Genomförandet av detaljplanen kan innebära en ökad risk för utsläpp av föroreningar till Lilla Färgen eftersom
trafiken kommer att öka på Färgesundsvägen som ligger i direkt anslutning till sjön. Ökningen kommer dock
att bestå till största delen av personbilar och så länge som skyddsföreskrifterna för vattentäkten följs kommer
transporter av skadliga ämnen på Färgesundsvägen samt trafik med båtar med tvåtaktsmotorer inte att öka.
Den mest kritiska vägsträckningen där trafikolyckor skulle kunna inträffa som kan påverka vattentäkten är
Färgesundsvägens sträckning längs Lilla Färgen. Detaljplanen ger möjlighet att ordna fler och bättre utformade mötesplatser längs denna sträcka vilket bidrar till en minskad risk för olyckor.

Naturmiljö

Planförslaget bedöms vara förenligt med de grundläggande bestämmelserna om hushållning med mark- och
vattenområden och skydd av naturen i miljöbalken kapitel 3 och 7. Inga intressen vad gäller flora, fauna eller
rödlistade arter påverkas negativt. Området har inte bedömts som ekologiskt särskilt känsligt i kommunens
översiktsplan.

Kulturmiljö

Planen innebär ett starkare skydd för de kulturhistoriskt värdefulla byggnader som finns inom planområdet
genom att skydd- och varsamhetsbestämmelser införs.

Miljökvalitetsnormer för luft

Miljökvalitetsnormerna syftar till att skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs
genom vårt medlemskap i EU. Regeringen har utfärdat en förordning med miljökvalitetsnormer för utomhusluft, luftkvalitetsförordningen (2010:477). Miljökvalitetsnormer finns bl.a. för kvävedioxid, svaveldioxid,
kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM10) och ozon i utomhusluft.
Luftföroreningshalten är högst vid hårt belastade gator och vägar i tätare bebyggelse, men även utsläpp från
industrier, småskalig vedeldning och energiproduktion påverkar halterna.
I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög. Topografi och bebyggelse påverkar inte halterna negativt. Därmed behöver åtgärder inte vidtas. Normerna överskrids inte på platsen och de kommer heller inte att
överskridas på grund av den nya bebyggelse som tillåts i detaljplanen.

Miljökvalitetsnormer för vatten

Miljökvalitetsnormen för vatten beskriver den vattenkvalitet som vatten ska uppnå vid en viss tidpunkt. Det
övergripande målet är att allt vatten ska vara av god kvalitet år 2015 men senast till år 2027. Normen anger en
miniminivå och ger inte någon automatisk rätt att förorena upp till den angivna nivån. Miljökvalitetsnormerna
för vatten formuleras på olika sätt beroende på vilken typ av vattenförekomst de berör.
Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassificeras i ekologisk status och kemisk status. Den ekologiska statusen utgår från förutsättningarna för växt- och djurliv. Sådant som kan påverka vattendraget och växt- och
djurliv negativt är förändring av vattenflödet, förändring av botten eller mark och strandzon, försurning och
övergödning. Ytvattnets kemiska status bestäms av hur mycket kemiska föroreningar som finns i vattnet eller
bottensedimentet. De ämnen som ses som föroreningar är ämnen som normalt sett inte hör hemma i våra
ytvatten till exempel tungmetaller, bekämpningsmedel och kemiska föreningar som används i bland annat
tillverkningsindustrin.
För Färgensjöarna bedöms den ekologiska statusen som ”måttlig” främst beroende på otillfredställande
konnektivitet. Det beror på att det finns flera vandringshinder som dammar eller andra hinder som människan har byggt vilket innebär att fiskar och andra vattenlevande djur inte kan vandra i vattensystemet.
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Den kemiska statusen uppnår nivån ”ej god”. Problemet beror främst på påverkan från långväga luftburna
föroreningar såsom kvicksilver och bromerade difenyletrar. Inga mätningar av kvicksilver har genomförts i i
sjön och bedömningen ”uppnår ej god kemisk status” baseras på en nationell uppskattning som tyder på att
gränsvärdena för dessa ämnen överskrids i fisk i alla ytvatten i Sverige. Den kemiska statusen påverkas också
negativt av övergödning pga. belastning av näringsämnen från jordbruk och enskilda avlopp.
Den här detaljplanens genomförande med en permanentning av befintliga bostäder och ett tillskott på upp till
ca 65 bostadshus bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna mer negativt. Inte heller grundvattnet på platsen
antas påverkas negativ på grund av föreslagen planåtgärd. En anslutning av området till det kommunala
VA-nätet bedöms tvärtom leda till kraftig minskning av föroreningar från enskilda avloppslösningar.

Konsekvenser för boende i området

Planförslaget innebär följande konsekvenser för enskilda fastighetsägare inom planområdet:
• I stort sett alla fastigheter får en utökad byggrätt.
• Inom bebyggda fastigheter upphävs strandskyddet inom hemfridszonen alternativt inom hela fastigheten
om den är väl avskild från stranområdet av bebyggelse.
• Trafikflödet på Färgesundsvägen, Svanviksvägen och Pojkebovägen ökar, vilket påverkar samtliga boende
inom området. Bedömningen görs att denna ökning varken innebär kapacitets-, trafiksäkerhetsproblem
eller bullerstörning om vägarna hålls fortsatt smala och fler mötesplatser anläggs.
• En del fastigheter kan styckas så att fler tomter bildas. På flera platser inom planområdet lämnas också
möjlighet för utökning av bostadsfastigheter. En del fastighetsägare har redan idag tagit mark i anspåk som
ligger utanför den egna fastigheten, t.ex mark som ligger mellan väg och fastighetsgräns och inte används
till något. Planförslaget innebär att många fastigheter inom planområdet får större byggrätter och kan
utöka sina fastigheter.
• Delar av stamfastigheterna och även en del mindre fastigheter planläggs som allmän plats GATA. Det
handlar om de områden där Färgesundsvägen respektive Svanviksvägen ligger i sitt befintliga läge. Genom
att planlägga dessa områden som allmän plats fastställs gällande förhållanden och den samfällighetsanläggning som gäller för vägarna.
• Grönområden och stränder får fortsatt skydd eftersom allmänhetens tillgång regleras genom allemansrätten och byggförbudet gäller genom strandskyddsbestämmelserna.
• En permanent boendemiljö ställer krav på vägstandarden, vilket vägföreningen ansvarar för. Det är centralt
att framkomligheten är god alla dagar om året, vilket i mångt och mycket är en ekonomisk fråga. Det
är för att såväl tunga räddningsfordon, avfallsfordon, byggtransporter mm. ska kunna ta sig till och från
området, vilket naturligtvis gagnar alla parter.
• När ny bebyggelse tillkommer intill befintlig och genom avstyckningar av befintliga bostadsfastigheter
innebär det att närmiljön förändras något för de som bor i närheten.
Den huvudsakliga förändringen för fastighetsägarna inom planområdet är ökad trafik, en förändrad landskapsbild och en förändring av den invanda vyn.
Se mer om konsekvenser för fastighetsägarna i avsnitt 10. Genomförande samt i bilagan ”Fastighetskonskevenser detaljplan Färgens östra strand”.

Hälsa och säkerhet

Fler bostäder och fler permanentboende ger upphov till en ökning av trafiken i området. Att det planeras för
fler mötesplatser på de allmänna vägarna kommer att minimera riskerna för olyckor i trafiken. Att vägarna
fortsatt kommer att vara smala bidrar till låga hastigheter vilket ger en tryggare trafikmiljö för oskyddade
trafikanter. Vänstersvängfältet som planeras på väg 180 samt gång- och cykelvägen längs med väg 180 bidrar
också till ökad trafiksäkerhet. Förbättrade möjligheter att cykla till Alingsås tätort är positivt för människors
hälsa.
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8. Planbestämmelser
Förklaring av planbestämmelser
Allmänna platser
Bestämmelsen GATA visar att gatorna ska ha kvar sin användning som gator som sköts av vägföreningar eller
privata fastighetsägare.
Kvartersmark
Bokstaven B står för bostäder. Inom de gula ytorna med bokstaven B är det alltså tillåtet att bygga bostäder.
Inom användningen bostäder finns egenskapsbestämmelser som reglerar hur stor del av fastigheten som får
bebyggas. Bestämmelsen e1 anger att största tillåtna byggnadsarea är 20% av fastighetsarean, dock max 200
kvm. Det är alltså fastighetens storlek som avgör hur stort bostadshus som är tillåtet att bygga. Den areaenhet
som används är byggnadsarea (BYA) vilket är den yta som byggnaden upptar på marken.
Bestämmelsen d anger olika tillåtna fastighetsstorlekar. För de befintliga fastigheterna är dessa angivna för att
motverka avstyckning. Vissa stora fastigheter kan delas upp i 2-3 fastigheter.
Inom Färgengårdens fastighet tillåts användningen R som står för besöksanläggning. Där regleras största
tillåtna byggnadsarea till sammanlagt 950 kvm.
Inom fastigheten med nuvarande Pojkebo lägergård anger bestämmelsen f att det är tillåtet att bygga parhus.
De bestämmelser som anges i bestämmelsespalten intill plankartan, men som inte föregås av en bokstav, gäller
för hela planområdet. Exempelvis anges att komplementbyggnader får ha en högsta byggnadshöjd på 3 meter.
Mark där byggnader inte får uppföras är markerat med prickar och mark där endast komplementbyggnader
får uppföras är markerat med plus. Inom de prickade och plus-markerade ytorna kommer strandskyddet att
fortsätta gälla.
Administrativa bestämmelser
Bestämmelsen a anger att strandskyddet upphävs.
Ytan inom kvartersmarken som är betecknad med bokstaven u ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska
ledningar. Det innebär att man inte får bebygga marken eller utföra åtgärder som förhindrar möjligheten att
lägga ner ledningar.

9. Tidigare ställningstaganden
Vision 2019

Alingsås kommun har antagit Vision 2019 som en ledstjärna för all planering. Bl.a. anges att ”Alingsås har en
central roll i Västsveriges utveckling och satsar på hållbarhet och livskvalitet i hela kommunen. Alingsås har
42000 invånare år 2019”. En av tre huvudstrategier för genomförandet är boende och i en bostadspolicy anges
att bostadsformerna ska vara strandnära boende, innerstadsboende, lågbudgetboende, marknära boende samt
boende på landet.

Kommunens flerårsstrategi 2019

Sedan kommunens nya styrmodell började gälla (år 2012) tar kommunen fram dokumentet flerårsstrategi
som omfattar budget samt mål för kommunens styrning. I flerårsstrategin presenteras prioriterade mål som är
övergripande och omfattar hela kommunen. Till de prioriterade målen kopplas indikatorer som är styrande för
att nå de politiska ambitionerna. De mål som berör detaljplaneringen är:
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•
•
•
•
•
•

I Alingsås är det tryggt, säkert och välkomnande
I Alingsås finns goda möjligheter till arbete och företagande
I Alingsås finns det attraktiva boendemöjligheter
I Alingsås skapar infrastrukturen möjligheter för tillväxt
I Alingsås skapar vi goda livsmiljöer genom långsiktigt hållbar utveckling
I Alingsås minskar vi vår miljöpåverkan genom energieffektiv omställning (bl.a. ska total energianvändning per invånare minska)

Alingsås miljömål

Kommunen har också antagit ”Alingsås miljömål 2011-2019”. De är grupperade i de tre huvudområdena Rik
natur, Friskt vatten och Det goda samhället. Inom det sistnämnda området är det främst följande nationella
miljökvalitetsmål som är aktuella för detaljplaneringen: Begränsad klimatpåverkan, God bebyggd miljö och
Frisk luft (plus eventuellt:) samt Säker strålmiljö. Ett övrigt övergripande mål är att de nationella miljömålen
avseende luftföroreningar ska klaras i hela kommunen.
Ett annat mål är att energianvändningen per invånare och utsläppen av växthusgaser per invånare ska minska,
andelen förnyelsebar energi ska öka samt att nya byggnader ska kännetecknas av en mycket hög energieffektivitet. Kommunfullmäktige har också antagit ”Alingsås energiplan 2012-2013”.

Policy för funktionshinderfrågor

Alingsås har 2011 antagit en ”Policy för funktionshinderfrågor i Alingsås kommun”. Västra Göta-landsregionen har tagit fram detaljerade riktlinjer för tillgänglighet: ”Tillgängliga och användbara miljöer”. Riktlinjerna
har antagits av Alingsås kommunfullmäktige 2012 och gäller vid kommunalt byggande. De anger krav på
tillgänglighet vid bl.a.:
•
Tomter som tas i anspråk för bebyggelse
•
Ny-, om- och tillbyggnad av lokaler dit allmänheten har tillträde
•
Nyanläggning på allmänna platser
•
Åtgärder av enkelt avhjälpta hinder i befintliga lokaler dit allmänheten har tillträde och på befintliga
allmänna platser

Alingsås ljusguide

Riktlinjer för ljussättning finns i Alingsås ljusguide (antagen av kommunstyrelsen 2004) samt i rapporten
Tryggt och jämställt ljus (Alingsås kommun 2010). Ljussättningen bör gestalta rummet, framhäva karakteristiska detaljer/miljöer och underlätta orientering. Gång- och cykelstråk mellan olika målpunkter som
entréer, busshållplatser etc. ska vara väl ljussatta. För belysning på kvartersmark och längs gång- och cykelstråk
används stolpar med ca 4 m höjd till armaturen, alternativt låga pollare eller vägghängning på byggnader.
Samtliga armaturer inom kvarteret bör ha en enhetlig karaktär för att upplevelsemässigt hålla samman området. Ljuskällor ska ha god färgåtergivning och neutral färgtemperatur.

Riktlinjer för miljöanpassat byggande

”Riktlinjer för miljöanpassat byggande” har antagits av Alingsås kommunfullmäktige 2011. De övergripande
målen är att begränsa vår klimatpåverkan och att byggnader inte ska påverka människors hälsa negativt.

10. Genomförande
Organisatoriska frågor
Huvudmannaskap
Kommunen är inte huvudman för allmän plats. Det innebär att det är enskilt huvudmannaskap, d.v.s. det är
fastighetsägarna som är ansvariga för allmän plats med planbestämmelsen GATA. Det enskilda huvudmannaskapet innebär ansvar för utbyggnad, drift och underhåll av allmän plats.
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Ansvarsfördelning
Hjälmareds vägförening har idag väghållaransvaret för Färgesundsvägen. Vägföreningen bildades med stöd av
Lagen om enskilda vägar (EVL). De vägföreningar som skapats med EVL övergick vid lagens uppävande 1998
automatiskt till gemensamhetsanläggningar förvaltade av samfällighetsföreningar.
I planområdets mittersta del svarar Svanviks samfällighetsförening för väghållaransvaret för Svanviksvägen.
Hulabäcks vägförening har väghållaransvaret för delar av Pojkebovägen, bl.a. infarten från väg 180.
Östergårdens vägförening ansvarar för den del av Pojkebovägen som sträcker sig i nordsydlig riktining i planområdet sydöstra del.
De privata fastighetsägarna ansvarar för projektering och anläggning av nya gator. Förvaltningen av gatorna
kommer troligtvis att åläggas den samfällighetsförening som gatan ansluter till. Eventuellt kan en
gemensam samfällighetsförening förvalta områdets hela gatunät.
Respektive fastighetsägare ansvarar för åtgärder på egen tomtmark.
Ansvarig för elnätets utbyggnad inom planområdet är Vattenfall Nät AB.
Alingsås kommun projekterar och utför samtliga åtgärder gällande allmänna vatten- och avloppsanläggningar
fram till anslutningspunkt.
Avtal
Vägförrättning och ledningsrättsförrättning samt andelstal för befintliga fastigheter och avstyckade fastigheter
redovisas och genomförs av Lantmäteriet.
Avtal behövs för att trygga rätten att lägga ned och behålla allmänna VA- ledningar på kvartersmark och på
enskild vägmark. Alternativt kan rättigheten tryggas i en ledningsförrättning som kommunen ansöker om hos
Lantmäteriet.

Fastighetsrättsliga frågor

I detta avsnitt beskrivs hur fastigheterna inom planområdet berörs vid genomföramdet av detaljplanen. För
att se vilka konsekvenser som berör specifika fastigheter, se bilaga ”Fastighetskonsekvenser detaljplan Färgens
östra strand”).
Allmän platsmark
Mark föreslås tas i anspråk från ett flertal fastigheter för att skapa allmän plats för vägområde. (Vilka fastigheter som berörs framgår i bilaga ”Fastighetskonsekvenser detaljplan Färgens östra strand”). Marken upplåts i en
förrättning enligt anläggningslagen till en gemensamhetsanläggning.
Kvartersmark
De fastigheter som idag är bebyggda med småhus kommer genom detaljplanen ges möjlighet till utökad byggrätt jämfört med tidigare gällande områdesbestämmelser.
Flera fastigheter får möjlighet att stycka av nya tomter för bostäder.
Ett antal fastigheter har också möjlighet att utöka sina tomter, främst genom reglering av redan ianspråktagen
mark mot befintlig gata.
Respektive fastighetsägare ansvarar för att fastighetsbildning sker genom ansökan till Lantmäteriet.
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Ombildning av befintlig gemensamhetsanläggning
De befintliga gemensamhetsanläggningarna inom området kan ombildas, detta då nya gatusträckningar kan
tillkomma och breddning av vägområdet möjliggörs. Det kan vara lämpligt att bilda en gemensamhetsanläggning för samtliga gator inom planområdet, vilken skulle kunna förvaltas av en gemensam samfällighetsförening.
De nya fastigheter som bildas bedöms kunna inträda i befintliga gemensamhetsanläggningar vid en ombildning.
Fastighetsägarna tar initiativ till att ombildning sker, för att initiera en ombildning krävs en ansökan om
ombildning av gemensamhetsanläggning till Lantmäteriet.
Servitut eller ledningsrätt
En luftledning tillhörande Vattenfall Nät AB löper direkt norr om området. Ledningen kan med fördel markförläggas i gata som anläggs i öst-västlig riktning genom Svanviks- och Skämningaredsområdet. Mark för extra
transformatorstationer bestäms i samråd med Vattenfall Nät AB inför granskningsskedet.
Allmänna ledningar tryggas med ledningsrätt eller servitut.
Skyddsbestämmelser
I planen har byggnader fått skyddsbestämmelser. (Vilka fastigheter som berörs framgår i bilaga ”Fastighetskonsekvenser detaljplan Färgens östra strand”). Fem fastigheter har i detaljplanen fått skyddsbestämmelsen q.
Denna bestämmelse innebär att byggnaderna inte får rivas eller förvanskas och att exteriöra vård- och underhållsåtgärder ska utföras varsamt med sådana material och metoder som överensstämmer med byggnadens
originalutförande.
Sex stycken fastigheter har fått skyddsbestämmelsen k1 i detaljplanen, denna bestämmelse innebär att underhåll, om- och tillbyggnad av befintliga huvudbyggnader ska ske varsamt så att den ursprungliga karaktären
bevaras.
En fastighet har fått skyddsbestämmelsen k 2 i detaljplanen, denna bestämmelse innebär att underhåll, om- och
tillbyggnad av befintlig komplementbyggnad ska ske varsamt så att den ursprungliga karaktären bevaras.
Upphävande av områdesbestämmelser
Inom detaljplanens byggrätter för bostäder, besöksanläggning, teknisk anläggning samt inom område för
lokaltrafik upphävs områdesbestämmelserna som idag gäller för Sundet-Skämningared, Svanvik och AlingsåsHulabäck. Områdesbestämmelserna upphävs även inom de i plankartan skrafferade ytorna och därmed
upphävs områdesbestämmelserna i sin helhet.

Ekonomiska frågor
Exploateringsanläggningar
Allmänna anläggningar som behöver byggas för att genomföra planen är gata och allmänna VA-ledningar.
Nya gator finansieras av de privata fastighetsägarna som tilldelas byggrätter inom planområdet. Respektive
samfällighetsförening står för de kostnader som uppstår för redan befintliga gator, som till exempel breddning,
mötesplatser och ersättning för markupplåtelser.
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Anläggningar på kvartersmark eller på allmän plats med enskilt huvudmannaskap
Respektive fastighetsägare bekostar samtliga åtgärder som behöver utföras inom kvartersmark eller allmän
plats med enskilt huvudmannaskap. Det gäller t ex nya byggrätter, egna eller gemensamma infarter, eventuella
geotekniska utredningar eller förstärkningsåtgärder.
VA-ledningar
Kommunen upprättar verksamhetsområde för vatten- och spillvattenavloppsledningar och bygger ut samtliga
allmänna vatten- och spillvattenavloppsledningar fram till anslutningspunkt vid fastighetsgräns.
Utbyggnaden av vatten- och spillvattenavloppsledningar i området kommer att bekostas genom anläggningsavgifter enligt särskild områdestaxa. I anläggningsavgifter igår kostnaderna för överföringsledningarna som täcks
till 40 % av fastighetsägarna, medan skattefinansiering och VA-kollektivet täcker vardera 30 %.
Fastighetsbildningskostnader
Respektive fastighetsägare bekostar nödvändig fastighetsbildning.
Lantmäteriet beslutar om kostnadsfördelningen vid ombildandet av gemensamhetsanläggningar. Normalt
åläggs kostnaden de fastighetsägare som har nytta av åtgärden, i detta fall de fastighetsägare som får möjlighet
att bilda nya bostadstomter inom sin fastighet samt de samfällighetsföreningar som får nytta av breddning av
gata och fler mötesplatser.
De fastighetsägare som avstår mark har rätt till ersättning för den mark som avstås. Ersättningens storlek kan
ske genom överenskommelse mellan berörda fastighetsägare eller med hjälp av en värdering i lantmäteriförrättningen.
Ersättning för planskada
En fastighetsägare har rätt att nyttja sin fastighet i enlighet med pågående markanvändning. Skulle detaljplanen försvåra eller hindra pågående markanvändning kan fastighetsägaren ha rätt till ersättning. Ersättningen
baseras då på hur stor marknadsvärdesminskningen blir jämfört med tidigare markanvändning.

Tekniska frågor
Utredningar
Följande utredningar är underlag för detaljplanen:
Översiktlig studie och inventering, 2008-04-18
•
Geoteknisk utredning, 2014-09-30
•
Inventering av groddjur, 2015-04-24
•
Trafikutredning, 2018-04-24
•
Studie av mötesplatser, 2019-05-13
•
El-, teleledningar mm
Vattenfall Nät AB, Telia samt övriga nätägare ska kontaktas i god tid innan arbeten påbörjas som påverkar
deras anläggningar. Minst fyra månader innan några arbeten påbörjas i närheten av Telias anläggningar önskar
Telia AB att beställning har inkommit på eventuell undanflyttning.
Kostnader för omläggningar belastar de exploatörer som beställer ledningsflytt.
Massbalans
En massbalans ska eftersträvas för planområdet. Exploatör och entreprenör ansvarar för omhändertagande
samt att bygglov söks för tillfällig lagring av massor för omfördelning inom området.

FÄRGENS ÖSTRA STRAND

Sida 250 av 444

37

11. Administrativa frågor
Genomförandetid

Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har vunnit laga kraft.

PBL-version

Planarbetet påbörjades efter 2 januari 2015 och planeringen sker därför i enlighet med den nya version av planoch bygglagen (PBL) som gäller från och med detta datum.

Handläggning

Planläggningen sker med utökat förfarande. Skillnaden mot standardförfarandet är att en kungörelse görs
innan planarbetet inleds med ett samråd och att en samrådsredogörelse upprättas efter samrådet där samtliga
skriftliga synpunkter redovisas.
Efter ett granskningsskede upprättas sedan ett granskningsutlåtande och därefter antas planen av kommunfullmäktige / samhällsbyggnadsnämnden.

Planavgift

Kostnaderna för upprättandet av detaljplanen tas ut som planavgift enligt gällande taxa i samband med
bygglov.

Medverkande

Detaljplanen har utarbetats under medverkan av en plangrupp med representanter från samhällsbyggnadskontoret, kommunledningskontoret och miljöskyddskontoret.
Avsnitt 10 om genomförandet har tagits fram av exploateringsenheten vid Kommunledningskontoret.

Plan- och bygglovsavdelningen
Kristine Bayard
Planarkitekt
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Tf. Enhetschef för Planenheten
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§ 47 2019.019 MN

Upphävande av områdesbestämmelser (E 2019-1314)
Ärendebeskrivning
Syftet med upphävandet av områdesbestämmelserna är att ge möjlighet att pröva
tillbyggnader och komplementbyggnader för befintliga enbostadshus. En förutsättning för
utökad byggnadsarea är dock att en prövning för strandskydds-dispens kan beviljas eftersom
all bebyggelse i planområdet ligger inom område med strandskydd.
Planområdet ligger vid sjön Antens västra strand, söder om tätorten Gräfsnäs. Planområdet
är cirka 29,5 ha. Marken är privatägd.
Beredning
Strandskydd
1975 infördes strandskydd i lagstiftningen. Det råder strandskydd inom 300 m från
strandlinjen vid sjön Anten vilket innebär att all bebyggelse inom planområdet omfattas av
detta. Syftet med strandskyddet är att både tillgodose allmänhetens friluftsliv samt att bevara
goda livsvillkor för växt- och djurlivet.
Avlopp
Miljöskyddskontoret har haft tillsyn på alla avloppsanläggningar inom området som tillkommit
före 2015. Det finns inga anmärkningar noterade.
Natur
Planområdet består huvudsakligen av skogbeklädd kuperad terräng och till mindre del av
odlad mark. Vegetationen består till största delen av lövskog med högt naturvärde. Området
innehåller riksintresse för naturvård enligt miljöbalken samt riksintresse för friluftsliv.
Miljöskyddskontorets synpunkter
Strandskydd
Om ny- eller tillbyggnad planeras inom strandskyddat område måste strandskyddsdispens
sökas och en prövning sker då av om något särskilt skäl finns. I Miljöbalken 7 kap anges sex
särskilda skäl för att ge dispens från strandskyddet. För nybyggnad av bostadshus är troligen
inget av de skäl som anges möjligt att tillämpa i det nu aktuella området. För tillbyggnader
och komplementbyggnader görs en prövning där det är viktigt att den upplevda
hemfridszonen inte utökas. Byggande utan strandskyddsdispens är en typ av lagbrott som
aldrig preskriberas. Om dispens inte kan beviljas i efterhand innebär det att ny- eller
tillbyggnaden måste rivas.
Avlopp
Det krävs anmälan till Miljöskyddsnämnden vid väsentlig förändring av avloppsvattnets
mängd eller sammansättning (enligt Förordning till Miljöbalken 9 kap).
Natur
Området berörs av hänsynsnivå 2 enligt antaget naturvårdsprogram då området innehåller
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riksintresse för naturvård enligt miljöbalken samt riksintresse för friluftsliv.
Omfattande exploatering, såsom ny detaljplan, får inte förekomma i områden med
hänsynsnivå 2. Mindre omfattande exploateringar, såsom nya byggnader, bostadshus, mm.,
bör inte förekomma, men kan tillåtas om åtgärden tillgodoser starka allmänna intressen som
inte kan tillgodoses på andra sätt, och får bara ske om åtgärden kan utföras på ett sådant
sätt att utpekade värden inte påtagligt skadas. Även exploatering i närheten av områden med
hänsynsnivå 2 ska ske med hänsyn till naturvärden.
För de större områdena som utgör riksintressen för naturvården och friluftslivet gäller enligt
miljöbalken att de ska skyddas mot åtgärder som ”påtagligt kan skada natur- och
kulturmiljön”. Under förutsättning att detta villkor klaras kan möjligen en något mer
omfattande exploatering än för andra områden med hänsynsnivå 2 accepteras för mark med
riksintresse belägen intill samlad bebyggelse. Observera att ett område både kan vara av
riksintresse och dessutom omfattas av olika inventeringar eller skydd enligt hänsynsnivå 1
eller 2, då gäller inte detta undantag.
Beslut
Miljöskyddsnämnden ser inga hinder mot att upphäva OB 9 Områdesbestämmelser för
Sjöbäcken om hänsyn tas till ovan nämnda synpunkter.
Expedieras till
SBK
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§ 48 2019.024 MN

Behovsutredning 2020-2022
Ärendebeskrivning
Enligt miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ska det hos den operativa tillsynsmyndigheten
finnas en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt
miljöbalken. Utredningen ska avse en treårsperiod och den ska ses över årligen eller efter
behov. Ett register ska också föras över de verksamheter som behöver återkommande
tillsyn. Register för miljöskyddsnämndens tillsynsobjekt uppdateras kontinuerligt i kontorets
ärendehanteringssystem Miljöreda. Behovsutredningen täcker in såväl obligatoriska som
frivilliga uppgifter för kommunen och vilken tillsyn som slutligen ska genomföras beslutas i
den årliga tillsynsplanen. Utifrån behovsutredningen och registret ska tillsynsmyndigheten
inför varje verksamhetsår göra en samlad tillsynsplan.
I livsmedelslagen anges att kontrollmyndigheten ska ha den kompetens och de resurser som
krävs för att utföra kontroll så att lagstiftningen följs inom alla led i livsmedelsproduktionen.
Kontrollen ska vara utformad för att säkerställa likriktning och kvalitet. För att klara kraven i
lagstiftningen är det viktigt att den operativa kontrollmyndigheten beskriver behovet av
offentlig kontroll inom livsmedelskedjan. Kraven på kontrollen finns bland annat i EUparlamentets och Rådets förordning nr 882/2004. Den operativa kontrollmyndigheten ska ta
fram en årlig kontrollplan som ska fastställas av miljönämnden.
Förvaltningens yttrande
Miljöskyddsnämnden har det direkta ansvaret för att planera, genomföra och följa upp
myndighetsarbetet inom miljö, hälsoskydds och livsmedelsområdena. För att möjliggöra en
god och korrekt myndighetsutövning har kommunfullmäktige och kommunstyrelsen ansvar
för att se till att nämnden har tillräckliga resurser för att systematiskt kunna genomföra sitt
uppdrag. Den nu aktuella behovsutredningen gäller för 2019-2021 och godkändes av
nämnden i september 2018, MN § 55..
Bedömningen av resursbehovet för nämndens tillsyn och kontroll 2020-2022 baseras på
föregående behovsutredning, pågående verksamhet och den erfarenhet och kunskap som
finns hos nämnden och på förvaltningen om de lokala förhållandena. Tillsynen är inriktad på
att sträva efter att de nationella miljökvalitetsmålen, agenda 2030, vattendirektivet uppnås
samt att för livsmedelsområdet genomföra planerad, riskbaserad livsmedelskontroll. Hänsyn
tas även till inriktningen i kommunens flerårsstrategi.
Beslut
Arbetsutskottet lämnar inget förslag till beslut utan hänskjuter beslutet till nämnden.
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Inledning
Enligt miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ska det hos den operativa tillsynsmyndigheten finnas
en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken.
Utredningen ska avse en treårsperiod och den ska ses över årligen eller efter behov. Ett register
ska också föras över de verksamheter som behöver återkommande tillsyn. Register för
miljöskyddsnämndens tillsynsobjekt uppdateras kontinuerligt i kontorets ärendehanteringssystem
Ecos 2. Behovsutredningen täcker in såväl obligatoriska som frivilliga uppgifter för kommunen och
vilken tillsyn som slutligen ska genomföras beslutas i den årliga tillsynsplanen. Utifrån
behovsutredningen och registret ska tillsynsmyndigheten inför varje verksamhetsår göra en samlad
tillsynsplan. Det är miljöskyddsnämnden som beslutar om behovsutredning och tillsynsplan.
I livsmedelslagen anges att kontrollmyndigheten ska ha den kompetens och de resurser som krävs
för att utföra kontroll så att lagstiftningen följs inom alla led i livsmedelsproduktionen. Kontrollen ska
vara utformad för att säkerställa likriktning och kvalitet. För att klara kraven i lagstiftningen är det
viktigt att den operativa kontrollmyndigheten beskriver behovet av offentlig kontroll inom
livsmedelskedjan. Kraven på kontrollen finns bland annat i EU-parlamentets och Rådets förordning
nr 882/2004. Den operativa kontrollmyndigheten ska ta fram en årlig kontrollplan som ska fastställas
av miljöskyddsnämnden.
Behovsutredningen omfattar förutom den tillsyn och ärendehandläggning som ingår i
miljöskyddsnämndens
uppdragsområde
även
kommunoch
förvaltningsövergripande
arbetsuppgifter inklusive genomförande av åtgärdsprogram enligt Vattenförvaltningsförordningen
och frågor kopplade till den nybildade strategiska avdelningen på miljöskyddskontoret.
I dokumentet redovisas tillsynsbehovet som tid (timmar) och vid beräkningen av antalet behövda
tjänster har Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) schablon att en heltid kan leverera 1000
timmar tillsyn använts. Detta för att enkelt kunna relatera till hur många medarbetare det finns
behov av på miljöskyddskontoret. I behovsutredningen redovisas inga avvägningar eller
prioriteringar.
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Sammanfattning och bedömning
Bedömningen av resursbehovet för nämndens tillsyn och kontroll 2020-2022 baseras på
föregående behovsutredning, pågående verksamhet och den erfarenhet och kunskap som finns hos
nämnden och på förvaltningen om de lokala förhållandena. Tillsynen avser att de nationella,
regionala och lokala miljökvalitetsmålen, Agenda 2030
och vattenförvaltningsförordningen/vattendirektivet m.fl. förordningar och direktiv ska uppnås. Inom livsmedelsområdet
ska en planerad, riskbaserad livsmedelskontroll genomföras. Hänsyn tas till inriktningen i
kommunens flerårsstrategi och resurserna används så att lagkraven uppfyllts och så att
miljökontorets arbete resulterar i effektiva åtgärder och minimering av risker.
Att fortsätta inventera avlopp och fokusera på de anläggningar i södra delen av kommunen som
ännu inte fått tillsyn är ett arbete som syftar till att följa våra åtaganden i vattenförvaltningsförordningen/vattendirektivet och som bidrar till att följa miljökvalitetsmålen och Agenda 2030. Även
tillsynsarbetet inom lantbruk syftar till att minska övergödningen och eftersom antalet små
verksamheter ökat i kommunen och uppdraget numera omfattar verksamheter med fler än två
djurenheter innebär detta större insatser från miljöskyddskontorets sida. Även växtodling tillsynas
med avseende på tillförsel av växtskyddsmedel.
Inom miljöskydd ingår ett antal olika verksamhetsområden som köldmedia, förorenade områden,
kemikalier, avfall, cisterner, industrier, fordonstvättar m.m. De större verksamheterna som är
tillståndspliktiga (B) eller anmälningspliktiga (C) har regelbunden tillsyn med årlig avgift som bas. De
mindre verksamheterna (U) har fått mer regelbunden tillsyn de senaste åren och några har blivit
klassade och fått årlig avgift. Men tillsynen av små verksamheter är eftersatt och vi når långt ifrån
alla. Det är också svårt att få tillgång till uppdaterade register över de små verksamheterna i
kommunen och här behöver insatser göras för att få ett bra underlag till att prioritera och periodisera
denna tillsyn.
Genom att fortsätta arbeta med registren inom hälsoskyddsområdet erhålls en mer rättvisande bild
av behovet av tillsyn. Underlagen för kostnadstäckning vid tillsynsprojekt med timdebitering blir mer
tillförlitliga och årliga avgifter för hygieniska verksamheter och offentliga lokaler införs där så är
lämpligt vilket medför att medel för regelbunden tillsyn säkerställs. Hälsateamet har de senaste åren
fått rutin på att genomföra tillsyn i projektform vilket medfört att antalet utförda tillsynstimmar ökat.
Att få behålla samma mängd resurser är en förutsättning för att enheten ska kunna fullfölja det
arbete som är igång inom bland annat radon, undervisningslokaler och fastigheter.
I december 2019 träder den nya kontrollförordningen i kraft vilket medför flera större förändringar i
livsmedelskontrollen vilket kommer att medföra mer administrativt arbete men också ett behov av
översyn och anpassning av rutiner och arbetssätt under de kommande åren. Ett förslag på nytt
system för riskklassning och avgifter för livsmedelskontroll har under 2018 varit ute på remiss och
föreslås införas under 2021. Om förslaget antas i sin nuvarande utformning kommer det att medföra
betydande förändringar från och med 2022.
Behovet av resurser för uppgifterna ovan överstiger de resurser som finns till förfogande i dag vilket
innebär att prioriteringar men även resursförstärkningar inom vissa områden krävs. Under 2019 har
nämndens arbete med att förbättra kostnadstäckningen för utförd tillsyn fortsatt.
Det beräknade behovet av personella resurser under 2020 är ca 23,5 handläggartjänster och ca
4,5 administrativa tjänster. Under 2019 har budgeten tillåtit ca 19 handläggartjänster på
miljöskyddskontoret.
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Beräkning av resurser
Miljöskyddsnämnden använder sig av SKL:s modell för beräkning av planerbar tid. En
heltidsanställd i Alingsås kommun har en teoretiskt faktisk arbetstid på ca 1755 timmar per år när
helgdagar, klämdagar och tid för raster är borträknad. När egen och gemensam tid, möten
kompetensutveckling etc räknats bort så kvartstår runt 1000 timmar för tillsyn.

Verksamhetsområde
Miljöskydd
Lantbruk
Värmepump
Avlopp (inkl
dagvatten)

2020

2021

2022

6300

6385

6330

1143
410
6710

1098
410
6660

1098
410
6660

3450

3450

3450

4470

4620

4077

4520

3870

3870

27 000

26 490

25 900

Vattenförvaltningsförordningen
Åtgärd 1, 2, 5
Åtgärd 1, 2
Åtgärd 1
Åtgärd 3, 4, 5,
6, 7, 8
Åtgärd 6

Agenda
2030

Miljökvalitetsmål

Mål 6, 7,
4, 5, 8, 9,
12,13,
14,15
Mål 2
3, 4, 7, 8, 9, 10, 13
Mål 14
1, 8
Mål 6,
3, 4, 7, 8, 9, 10
13, 14
Mål 3,6, 2,4, 6,8,12,14, 15
9, 11, 15

Hälsa
Livsmedel
Administrativa
uppgifter

SUMMA (timmar,
avrundat till
tiotal)

Åtgärd 5

Mål 2, 6

Beräkning av personalresurser 2020

Miljöskydd
Lantbruk, avlopp,
värmepumpar, dagvatten
Hälsa
Livsmedel
Summa
Administrativa uppgifter

Befintlig personalresurs
2019
(=antal fasta tjänster)
5
7

Differens 2020

3
4
19
3,8
3

-0,5
-0,5
-3,6
-0,-7
-0,5 AC Miljöstrategisk
avd

Chefer
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Förutsättningar
Beskrivning av vårt ansvarsområde och vad som styr vår verksamhet
Miljöskyddsnämnden har det direkta ansvaret för att planera, genomföra och följa upp
myndighetsarbetet inom miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsområdena.
Kommunfullmäktiges direkta beställning av verksamhet för miljöskyddsnämnden finns i nämndens
reglemente, som också styr det dagliga arbetet parallellt med lagstiftning, kommunens
styrdokument och miljömålsdokument. Av flerårsstrategin som årligen antas finns de av
kommunfullmäktige prioriterade målen, uppdrag till nämnden, nämndens åtaganden samt ekonomin
sammanställda.
Nationella och lokala miljömål
Riksdagen har fastställt 16 nationella miljökvalitetsmål. Målen ska vara styrande och vägledande för
miljöarbetet i Sverige och skulle ursprungligen ha varit uppnådda år 2020 vilket de inte kommer att
vara. Miljökvalitetsmålen kommer dock även fortsättningsvis att vara styrande och vägledande för
hur de allmänna bestämmelserna i Miljöbalken ska tolkas och vara den målbild vi strävar mot.
De lokala miljömålen för Alingsås kommun antagna av kommunfullmäktige avser perioden 20112019. Detaljerade mål för perioden efter 2013 har inte tagits fram. Under 2020 kommer reviderade
lokala miljömål för Alingsås att formuleras för att beslutas i kommunfullmäktige under året.
Lagstiftning
Nämndens verksamhet styrs till övervägande del av lagstiftning. De lagar som främst styr
nämndens arbete är:
















Miljöbalken
Förordningar (nationella och från EU) och direktiv t.ex. Ramdirektivet för vatten, IED m.fl.
Livsmedelslagen
Förvaltningslagen
Kommunallagen
Offentlighets- och sekretesslagen
Personuppgiftslagen
Plan- och bygglagen
Regeringsformen
Skogsvårdslagen
Smittskyddslagen
Strålskyddslagen
Tobakslagen
Alkohollagen
EU:s tjänstedirektiv med tillhörande svensk förordning

Lagstiftningen är till stora delar nationell men inom vissa områden gäller EU-lagstiftningen direkt
utan att den har införlivats i den svenska. Det gäller framför allt inom livsmedelsområdet. Till lagarna
finns en rad följdförfattningar som utfärdas av regering och centrala verk. Dessutom utfärdas
förordningar av regeringen samt en rad föreskrifter, allmänna råd, riktlinjer och vägledningar av
Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Socialstyrelsen, Livsmedelsverket, Jordbruksverket,
Havs- och vattenmyndigheten m.fl. myndigheter.
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Omvärldsanalys
Alingsås är en expansiv kommun, vilket medför ett omfattande planarbete för nybyggnation.
Framtida utmaningar är bl.a. klimatförändringarna och de risker som tagits upp för Alingsås i MSB:s
(Myndigheten för Samhällskydd och beredskap) översvämningskartering. Tillgång både vad gäller
kvantitet och kvalitet på dricksvatten är en mycket aktuell fråga för landet i stort och att skydda
dricksvatten och vattenskyddsområden har hög prioritet även i Alingsås kommun. Göta älvs
vattenvårdförbunds undersökning av vattenkemi, biologi och miljögifter i Anten och Mjörn är ett
exempel på nya data som ger ökad kunskap och som utgör ett värdefullt underlag för vilka
miljöproblem som är viktiga att adressera.
Vattenförvaltningens åtgärdsprogram 2016-2021 innebär krav på berörda myndigheter att
säkerställa att åtgärderna verkligen kommer till stånd. För miljöskyddsnämnden innebär detta arbete
med tillsyn av enskilda avlopp, nya tillståndsansökningar för enskilda avlopp och fortsatt kontroll av
dagvatten samt tillsyn av lantbruk och miljöfarlig verksamhet. Kraven (de s.k. miljökvalitetsnormerna
i dessa åtgärdprogram) på att vattenkvalitén ska uppnå god status i Mjörn år 2021 och i Anten år
2027 innebär att stora resurser behöver läggas på inventering inklusive uppföljning och
tillståndsprövning av enskilda avlopp runt sjöarna och även tillsyn av lantbruk behövs för att uppnå
målen. Andra orsaker till att miljökvalitetsnormerna inte kan nås behöver identifieras och styra
arbetet i de delar som inte är direkt lagstyrda d.v.s. där flexibilitet finns.
Industriutsläppsdirektivet (IED) innebär rapporteringskrav och tillsyn sker vart tredje år av en
verksamhet. Att IED nu införlivas mer i den svenska lagstiftningen leder till en större
arbetsbelastning för miljöskyddskontoret inom arbetsområdet.
Energieffektivisering genom energitillsyn enligt miljöbalken har också tillkommit som en ny
komponent vid tillsyn inom miljöskydd och ställer krav på kompetensutveckling och framtagande av
tydligt kommunikationsmaterial. Tanken är att kombinera detta med ordinarie tillsyn. FN:s Agenda
2030 med de globala hållbarhetsmålen påverkar också Alingsås kommun. Kommunen som helhet
arbetar med att effektivisera sitt miljö- och klimatarbete med stöd av Agenda 2030 och
miljökvalitetsmålen.
Europaparlamentet har fattat beslut om en ny kontrollförordning för livsmedelskontrollen som
huvudsakligen ska tillämpas från och med den 14 december 2019. Detta medför ett behov av
översyn och anpassning av rutiner. De ökade kraven på samsyn och samordning inom
livsmedelskontrollen kommer också att ha en betydande påverkan de kommande åren. Ett större
fokus på att upptäcka och hantera fusk samt införandet av det nationella RASFF-systemet medför
att mer tid behöver skattefinansieras.
En stor del av miljöskyddsnämndens verksamhet är händelsestyrd och därmed svår att förutse och
planera, detta gäller t.ex. inkommande klagomålsärenden. Hanteringen av oförutsedda händelser
tar tid från planerad tillsyn och livsmedelskontroll men måste hanteras på ett korrekt sätt.
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Redovisning av behov
Avdelningen för miljö och vatten
Avdelningens arbete är i nuläget uppdelat i stort sett i 5 olika arbetsområden; avlopp, lantbruk,
värmepumpar, dagvatten och miljöskydd.
Energi och klimat

Tillsyn inom energi- och inomhusklimat har introducerats framförallt på objekt med fast årlig avgift.
Arbetet fortsätter under den kommande perioden och kommer att kräva extra insatser i form av
utbildning och kommunikationsinsatser.
Avlopp

I avloppsteamet arbetar inspektörerna med bland annat tillsyn på enskilda avloppsanläggningar,
tillståndsansökningar, även handläggning av ansökningar om tillstånd för inrättande av andra
toaletter än sådana som kräver tillstånd enligt miljöbalken, begäran om förlängt
slamtömningsintervall, klagomålsärenden, yttranden till olika instanser, deltagande i olika regionala
och lokala referensgrupper (som t.ex. vattensamordningsgruppen).
Handläggning av ansökningar och anmälningar gällande enskilda avloppsanläggningar med en
högsta belastning av 25 pe (personekvivalenter) är den klart dominerande arbetsuppgiften
tillsammans med tillsynen på avloppsanläggningar som 2019 till stor del utfördes i Färgens
avrinningsområde.
Under 2019 har fokus legat på tillsyn kring Färgens vattenskyddsområde och uppföljning av
bristfälliga avloppsanläggningar kring Anten. I början av 2019 genomfördes två informationsträffar
om avlopp. Informationsträffarna riktade sig till fastighetsägare som hade avloppsanläggningar som
behövde åtgärdas.
Enligt Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) bör man ha ett tillsynsintervall på 10 år på samtliga
avlopp, detta för att uppnå en åtgärdstakt på 5% vilket HaV anser att alla Sveriges kommuner ska
uppnå. Därför planeras det för fortsatt tillsyn på enskilda avlopp även när alla avlopp kring Anten fått
tillsynsbesök. Sammanlagt finns 4300 enskilda avlopp i kommunen. Därför bör den årliga
tillsynstakten inte understiga 430 tillsynsbesök per år.
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Aktivitet

2020

2021

2022

Avloppsansökningar
300 st
Tillsyn 430 st

2400

2400

2400

1720

1720

1720

Uppföljning av
tillsyn, ca 300 st
Förelägganden

1200

1200

1200

300

300

300

Klagomål

200

200

200

Allmänna frågor
samt
referensgrupper,
planering av tillsyn
och samsyn
Registervård

300

300

300

200

200

200

Tillsyn större
anläggningar 25-200
pe

40

40

40

SUMMA (timmar)

6360

6360

6360

Vattenförvaltningsförordningen
Åtgärd 3, 4, 5,
6, 7, 8

Agenda
2030

Miljökvalitetsmål

Mål 6,
13, 14

3, 4, 7, 8, 9, 10

I tabellen ovan räknar vi med att vi får in 300 stycken ansökningar om tillstånd på ett år.
Lantbruk

I det beslutade åtgärdsprogrammet enligt Vattenförvaltningsförordningen finns krav på att
kommunerna ska bedriva tillsyn så att:
a) utsläppen av kväve och fosfor från jordbruk och hästhållning minskas samt att
b) tillförseln av växtskyddsmedel minskar, detta innebär ökad tillsyn på lantbruk. Alingsås register
över lantbruk är eftersatt och behöver gås igenom och synkroniseras med Ecos.
Nästan hela kommunen är numera nitratkänsligt område (sedan 2014, ej Hemsjö och Ödenäs
församlingar) vilket ställer hårdare krav på verksamhetsutövarna bl.a. avseende lagring av gödsel i
förhållande till antal djur och beräkning av kväve/fosfor kvoter.
I kommunen finns numera endast ett fåtal större lantbruk meden antalet små verksamheter t.ex.
hästgårdar verkar ha ökat.
Miljöskyddskontoret planerar att under de kommande åren engagera sig i Miljösamverkans nätverk
för lantbruksfrågor inom Göteborgsregionen för att utbyta erfarenheter med andra kommuner och
ytterligare höja kvaliteten i arbetet.
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Aktivitet

DE = Djurenheter
˃2 – 10 DE
Antal objekt: ca 320 st
(tillsyn vart 6:e år)
˃10 – 30 DE
Antal objekt: 18 st
(tillsyn vart 5:e år)
˃ 30 – 100 DE
Antal objekt: 8 st
(tillsyn vart 3:e år)
˃ 100 – 400 DE
Antal objekt: 1
(tillsyn varje år)
Växtodlare ≤ 10 ha
Antal objekt: ca 750 st
(tillsyn vart 10:e år)
Växtodlare ˃ 10 – 100
ha
Antal objekt: ca 340 st
(tillsyn vart 7:e år)
Växtodlare ≥ 100 ha
Antal objekt: 23 st
(tillsyn vart 5:e år)
Animaliska biprodukter
Projekt: Tillsyn av
sprutförare
Ansökan
bekämpningsmedel i
VSO=
vattenskyddsområden
Klagomål
Allmänna frågor samt
referensgrupper,
planering av tillsyn och
samsyn
Registervård

2020

2021

2022

213

213

213

17

17

17

16

16

16

9

9

9

300

300

300

220

220

220

23

23

23

30
60

30
60

30
60

10

10

10

50
70

50
70

50
70

125

80

80

Vattenförvaltningsförordningen
Åtgärd 1, 2

Agenda
2030

Miljökvalitetsmål

Mål 2

3, 4, 7, 8, 9, 10,
13

SUMMA (timmar)
1143
1098
1098
Tillsynen har i tabellen ovan periodiserats och behovet är att varje objekt får tillsyn utifrån storlek på
verksamheten. Tillsynen är timbaserad för samtliga verksamheter inom lantbruk utom de som har
mer än 30 djurenheter. Vad gäller djurhållning så inkluderas verksamheter som har över 2
djurenheter även om de inte omfattas av jordbruksverkets föreskrifter.
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Dagvatten

Anläggningar för rening av dagvatten är anmälningspliktiga eftersom dagvatten betraktas som
avloppsvatten inom detaljplanelagt område. I dagsläget räknar vi med att 200 timmar går åt till
yttranden under plan- och bygglovsprocessen respektive anläggningsärenden. Under 2019 har
Miljösamverkan Västra Götaland tagit fram en vägledning för tillsyn. Detta kan underlätta tillsynen
av redan byggda anläggningar. En anpassning till ett förändrat klimat ställer krav på öppna och
hållbara dagvattenanläggningar. Ett projekt som sträcker sig över förvaltningsgränserna har startats
upp och en projektplan har tagits fram med målet att ta fram en dagvattenplan för Alingsås kommun
som ska beslutas av kommunfullmäktige under 2020. Det är viktigt att tillräckligt med resurser
avsätts för detta arbete och framtagande av dagvattenplan är också en åtgärd i vattenförvaltningens
åtgärdsprogram.
2020

2021

2022

Anmälan
150
dagvattenanläggningar
Allmänna frågor,
100
remisser, yttranden etc
Registervård
100

150

150

100

100

50

50

SUMMA (timmar)

300

300

350

Vattenförvaltningsförordningen
Vattendirektivet
Åtgärd 3, 4, 5,
6, 7, 8

Agenda
2030

Miljökvalitetsmål

Mål 6,
13, 14

3, 4, 7, 8, 9, 10

Värmepumpar

Vad gäller värmepumpar handlägger vi inkomna ansökningar/anmälningar samt även klagomål som
kan leda till oplanerad tillsyn. Utsläpp av borrkax från borrning är den största miljörisken och styrs
upp i anmälan och i beslut.
Aktivitet

2020

2021

2022

320

320

60
30

60
30

Vattendirektivet
Åtgärd 1

Anmälan /
320
ansökan
Klagomål/tillsyn 60
Registervård
30

Agenda
2030
Mål 14

Miljökvalitetsmål
1, 8

SUMMA
410
410
410
(timmar)
Vi räknar med att det kommer in 80 st anmälningar/ansökningar a 4 timmar de kommande åren.
Miljöskydd

Inom miljöskydd ingår ett antal olika verksamhetsområden som t.ex. köldmedia, förorenade
områden, kemikalier, avfall, cisterner, industrier och fordonstvättar.

Alingsås kommun, miljöskyddskontoret
Postadress: 441 81 Alingsås, Besöksadress: Sveagatan 12
Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-63 88 68,
E-post: miljo@alingsas.se Webbplats: www.alingsas.se

Sida 275 av 444

11(26)

Miljöfarlig verksamhet (MFV)

I tillsynen på miljöfarliga verksamheter ingår både stora och små verksamheter. De större
verksamheterna har beteckning B (tillståndspliktiga) eller C (anmälningspliktiga) och har i dagsläget
regelbunden tillsyn. De mindre verksamheterna (U-verksamheter) har vi börjat tillsyna mer
regelbundet de senaste åren men vi når långt ifrån alla. Vissa U-verksamheter har blivit klassade
och fått en årlig avgift. Det innebär att dessa U-verksamheter i framtiden kommer att omfattas av
regelbunden tillsyn. Tillsynen på mindre verksamheter är eftersatt och behöver fortsätta att
prioriteras och periodiseras. I denna tillsyn ingår t.ex. fordonstvättar, fordonsverksamheter,
mekaniska verksamheter, tankstationer, detaljhandel, cisterner, tandläkare, veterinärkliniker,
sjukhus m.m. Vad gäller U-verksamheter kommer verksamheter i vattenskyddsområden (VSO) att
prioriteras högst. Under 2019 har fordonstvättar klassats så att de som U-verksamheter nu betalar
årlig avgift. Arbetet kommer att fortsätta så att ytterligare branscher kommer att få årlig avgift i
framtiden.
Det krävs också ett arbete för att sätta upp och upprätthålla aktuella register över U-verksamheterna
eftersom verksamheter ofta tillkommer och faller bort i denna kategori. Detta kommer att göras i
samarbete med kommunens Uppströmsprojekt som även i andra delar är ett viktigt projekt för
arbetet med miljöfarlig verksamhet. Ett bra exempel är att Uppströmsprojektet har valt ut ett antal
prioriterade ämnen som har speciell relevans för Alingsås och som därför ska prioriteras i tillsynsoch kommunikationsinsatser.
Tillsyn kan också komma att behöva göras i relation till RoHS-direktivet (Restriction of the use of
certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment) som syftar till att minska
riskerna för människors hälsa och för miljön genom att ersätta och begränsa farliga kemiska ämnen
i elektrisk och elektronisk utrustning. Direktivet ska även förbättra möjligheten till lönsam och hållbar
materialåtervinning från avfall från elektrisk och elektronisk utrustning.
Kemikalieinspektionen kommer under 2021 att bedriva en tillsynskampanj av bekämpningsmedel i
detaljhandeln med vissa förberedelser under 2020. Alingsås kommun föreslås delta i detta projekt
där vi förutom ökad kunskap även kommer att få del av värdefullt material som kan användas i
framtida tillsyn.
Förorenade områden (FO)

Verksamheten består av tillsyn av förorenade områden enligt miljöbalken. Arbetsuppgifter inom
detta område är t.ex. handläggning av anmälningar om efterbehandling, granskning av förslag till
miljötekniska markundersökningar samt granskning av utförda undersökningar, tillsyn av
efterbehandlingsåtgärder, inventering och riskklassning enligt MIFO (Metodik för Inventering av
Förorenade Områden), tillsyn av misstänkt förorenade områden inklusive ansvarsutredningar,
föreläggande om utredningar samt föreläggande om åtgärder, sammanställningar och redovisningar
till länsstyrelsen.
Prioriteringarna under de kommande åren kommer att vara desamma som idag d.v.s. deponier,
fortsatt arbete med kemtvätt och andra verksamheter där klorerade lösningsmedel har använts,
anmälningar, FO i planprojekt, räddningstjänstens övningsplatser samt hantering av massor för
anläggningsändamål.
I dagsläget hanteras i första hand anmälningar om efterbehandling av förorenade områden. Då
många nya byggprojekt berör tidigare använda områden används nästan all tid inom området till
sådana ”akuta” ärenden bl.a. tillsyn av saneringar. Det finns också ett ökat tryck inom regionen att
mot betalning ta emot förorenade massor från stora byggprojekt såsom Västlänken vilket också
leder till behov av ökad tillsyn. Därutöver efterfrågas information och uppgifter i kommunala och
statliga utredningar av olika slag, exempelvis kommunala utvecklingsområden och inför statliga
infrastrukturprojekt..
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Cisterner

Under de två senaste åren har vi uppdaterat registret för cisterner (brandfarlig vara). Arbetet med
tillsyn av cisterner behöver fortsätta. Inom primära skyddszoner i vattenskyddsområden behövs
oftast tillstånd för hantering av brandfarlig vara och dessa behöver vi inventera och följa upp.
Tillsynen av cisterner är viktig för att minska riskerna för påverkan på miljön och människors hälsa
t.ex. kan omfattande skyfall leda till att mark eroderas och att cisterner som ligger nedgrävda går
sönder vilket resulterar i att olja eller diesel läcker ut. Det kan ta mycket tid och resurser att hitta
källan till föroreningen och konsekvenserna för miljön av utsläpp kan bli stora. Risk finns också för
att dricksvatten förorenas.
Köldmedia

Hantering av utrustning innehållande köldmedia är en viktig del av vår tillsyn. Köldmedia har en stor
klimatpåverkan och vikten av att främja en god hantering är stor. Även små utsläpp från trasiga
aggregat har en stor klimatpåverkan där vanligt förekommande utsläpp motsvarar ett utsläpp på
mer än 5 ton CO2e (koldioxidekvivalenter).
Under 2019 har drygt 100 årsrapporter skickats in till miljöskyddskontoret vilket är en ökning sedan
2017. Dock finns troligtvis ett mörkertal och det bör prioriteras att se till att få in fler rapporter under
de kommande åren. Ett register över köldmedieanläggningar förs och uppdateras kontinuerligt av
Miljöskyddskontoret. Registret omfattar bl.a. operatörernas årsrapporter, nyinstallationer och
skrotningar.
Lagstiftningen omfattande köldmedia har stärkts under de senaste åren och många överträdelser
har en tydlig miljösanktionsavgift kopplat till sig. Under 2020 är det viktigt att fortsätta arbetet med
att stötta och informera operatörer för köldmedieanläggningar i deras arbete med att minska
miljöpåverkan p.g.a. läckage.
Avfall

Avfallsobjekten ingår till stor del i B- och C- objekten som har regelbunden tillsyn. Avfallstillsyn ingår
även i tillsyn av U-verksamheter vilket är ett område där Miljöskyddskontoret lägger en del av sin tid.
Då det vid tillsyn framkommit att flertalet verksamhetsutövare saknar kunskap om avfallshantering
har det under 2019 tagits fram en broschyr gällande hantering av avfall. Denna kommer att lämnas
till verksamheterna vid tillsyn tillsammans med muntlig information.
Merparten av tiden i arbetet med avfall utgörs dock av övriga nedskräpningsklagomål. Det finns
idag en del oavslutade nedskräpningsärenden där vi inväntar komplettering från sakägaren. Vi
kommer under 2019-2020 att se över våra interna rutiner och mallar för att kunna effektivisera
handläggningen av dessa klagomål som tar mycket tid. Under 2019 har skrivbordstillsyn gällande
transport av farligt avfall kommit igång och detta arbete planeras fortsätta även under 2020.
Nya svenska författningsförändringar om tillsyn av verksamheter som yrkesmässigt samlar in eller
transporterar avfall har införts under 2019 och Miljöskyddskontoret behöver utvärdera vad detta kan
innebära i utökade arbetsuppgifter under 2020-2022.
Kemikalier

Under 2018 och 2019 har Miljöskyddskontoret arbetat med tillsyn enligt CLP (förordning som
innehåller regler för klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter), REACH
(förordning som bl.a. innehåller regler om registrering av ämnen, förbud eller andra restriktioner för
ämnen, krav på tillstånd för särskilt farliga ämnen samt regler om att informera kunder) och tillsyn av
biocidbehandlade varor. Tillsyn av frisörer med fokus på kemikaliehantering och avfall har också
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utförts. Tillsynen av REACH och biocidbehandlade varor har varit en del av ett samverkansprojekt
som drivs av Kemikalieinspektionen.
Under de kommande åren finns bl.a. behov av att ta fram rutiner för hur släckvatten ska hanteras
inom tillsynen och därefter ska tillsyn genomföras. Släckvatten har en stor negativ miljöpåverkan
eftersom det innehåller PFAS (högfluorerade ämnen) och när mer vägledning finns på plats
framöver är detta något som behöver prioriteras i tillsynsarbetet. PFAS kan bl.a. leda till allvarliga
föroreningar av dricksvatten. Miljöskyddskontoret planerar som ett led i detta arbete att delta i ett
projekt under 2020-2021 om släckvatten inom ramen för Miljösamverkan men nivån på
engagemanget bestäms av resurstillgång och prioriteringar.
Naturvårdsverket har under 2019 uppdaterat vägledning för konstgräsplaner vad gäller bl.a.
gummigranulat. Detta öppnar upp för tillsyn där krav kan ställas på verksamhetsutövaren att ta fram,
redovisa och uppdatera åtgärdsplaner för att minska svinnet av mikroplaster och andra föroreningar
på kommunens konstgräsplaner. Det vore önskvärt att ta fram en övergripande handlingsplan med
åtgärder för att minimera spridning av gummigranulat från kommunens konstgräsplaner men detta
ligger utanför ramen för tillsynsarbetet men det skulle kunna drivas av den miljöstrategiska
avdelningen på miljöskyddskontoret.
Tid behöver också avsättas under de kommande åren för att hantera anmälan om spridning av
bekämpningsmedel.
Område

B-objekt MFV (årlig
avgift)
C-objekt MFV (årlig
avgift)
Timdebiterade B- och
C-objekt
Anmälan C-objekt (t.ex.
tillfällig verksamhet
som krossning)
U-objekt timavgift
U-objekt årlig avgift
Nedlagda deponier
Inventering PCB
Anmälan förorenade
områden
Inventering förorenade
områden och övriga
ärenden som ej är
anmälningsärenden
t.ex. avfall för
anläggningsändamål
och hantering av FO i
plan- och
bygglovsskeden

Antal

2020 2021 2022

23 st

625

700

800

93 st

815

900

1000

100

100

100

15-25 st

300

300

300

˃ 100 st
15→115st
Ca 7 st
340 st
Ca 10 st

750
250
250
100
100

750
275
250
0
100

750
300
250
0
100

350

350

350
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Klagomål
Komposter
Rivningsärenden
Producentansvar och
återvinning (t.ex.
hantering av däck, pant
m.m.)
Köldmedia årsrapport
Anmälan köldmedia
(inkl
miljösanktionsavgifter)
Cisterner
Oljeavskiljare
Inkomna anmälningar
för spridning av
bekämpningsmedel
Projekt 3 st
Kommunikation och
rådgivning
Registervård
Planering av tillsyn,
samsyn, inrapportering
till myndigheter,
överklagan och MSA
(miljösanktionsavgift)
Allmänna frågor,
referensgrupper,
remissyttranden
SUMMA (timmar)

130 st

260 st
Ca 10 st

500

500

500

10
80
50

10
80
50

10
80
50

260

270

280

30

30

30

100
250
30

100
250
30

100
250
30

600
200

600
200

600
200

200
200

200
200

100
200

150

150

150

6300 6385 6330
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Avdelningen Livsmedel och Hälsa
Hälsa

Hälsateamet arbetar med hälsoskydd, radon, fysisk planering och strandskydd utifrån miljöbalken
och dess bestämmelser samt tobakslagen och strålskyddslagen.
Arbetet utgår ifrån de nationella, regionala och lokala miljömålen ”God bebyggd miljö”, ”Giftfri miljö”,
”Frisk luft”, ”Säker strålmiljö”, Ett rikt växt- och djurliv”, ”Levande sjöar och vattendrag”, ”Levande
skogar”. Dessutom arbetar teamet utifrån följande globala mål för hållbar utveckling i agenda 2030:
”3 Hälsa och välbefinnande”, ”6 Rent vatten och sannitet”, ”9 Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur”, ”11 Hållbara städer och samhällen” och ”15 Ekosystem och biologisk mångfald”.
Teamet utför tillsyn av hygienlokaler, undervisningslokaler, offentliga lokaler, bostäder, strandskydd
samt handlägger ansökningar, anmälningar och klagomål inom området.
Tillsynsregistren för hygienlokaler och offentliga lokaler är svåra att hålla uppdaterade och ger
därför inte en korrekt bild av resursbehovet. Arbetet med att skapa ett ändamålsenligt
tillsynsregister på hälsoskyddsområdet behöver vara ständigt pågående. Ett aktuellt register ger
mer relevanta underlag för beräkning av kostnadstäckning vid projekttillsyn.
Andra arbetsområden är miljöövervakning av luft med bland annat återkommande provtagning på
fem platser, övergripande bullerfrågor (främst trafikbuller), deltagande i kommunens planarbete och
bygglovgranskning. Dessutom hanterar teamet remisser från exempelvis polisen gällande offentlig
tillställning.
Årliga avgifter baserad på SKL:s taxemodell tas ut för verksamheter kopplade till undervisning och
”stickande och skärande” verksamheter. Under 2019 riskklassas bassängbaden så att årliga
avgifter kan tas ut från och med 2020. Med årliga avgifter skapas andra förutsättningar för
regelbunden planerad tillsyn.
Teamet lägger en del av sin tid på att hantera klagomål på bostäder. Ett förebyggande arbete med
fastighetsägare har pågått sedan 2017 . Tillsynen behöver fortsätta även framöver men med lite
ändrad inriktning.
Tillsynen av radon i bostäder och undervisningslokaler har under flera år nedprioriterats varför det
inte är troligt att regeringens miljömål att radonhalten i alla bostäder ska vara lägre än 200Bq/m3
senast 2020 kommer att uppnås i Alingsås. Under 2018 lades stora resurser på att återuppta
tillsynen varför det är ytterst viktigt att resurser avsätts för fortsatt arbete och uppföljning de
kommande åren.
I kommunen finns ett stort behov av arbete med nya detaljplaner. Rutinerna för planprocessen har
setts över och för att ytterligare öka framtagningstakten av nya planer har flera planarkitekter
anställts. Sammantaget innebär detta ett större deltagande för miljöskyddskontoret i varje plan vid
framtagandet och att fler planer ska behandlas av nämnden.
Tillsyn av strandskyddet har under många år inte prioriteras men under 2019har en nystart skett.
Det är viktigt att denna tillsyn kan fortgå och vara kontinuerlig framöver. . Förutom hantering av
klagomål bör en aktiv och uppsökande tillsyn bedrivas. Alingsås kommun har ca 54 mil strandlinje
som omfattas av strandskydd. En stor del av dessa områden är obebyggda eller glest bebyggda.
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För andra områden är exploateringsgraden hög. Där man hittar felaktigheter kan man förvänta sig
långdragen ärendehantering.
Resursbehovet för tillsyn av rökfria miljöer finns redovisat för sig. Detta då det är en egen
lagstiftning och nämnden inte kan finansiera tillsynen med avgifter varför det krävs att skattemedel
avsätts för tillsynen. Resursbehovet har ökat markant från och med 1 juli 2019 då ny lagstiftning på
området trädde i kraft.
Kommunerna är skyldiga att kontrollera luftkvalitén för att skydda människors hälsa samt
naturmiljön. Kontrollerna syftar till att följa upp miljökvalitetsnormer, följa upp miljömål, ge
information till allmänheten och tjäna som underlag för planeringsprocesser. Kontrollerna i Alingsås
sker genom mätningar och beräkningar i samverkan med Göteborgs Luftvårdsprogram och Luft i
Väst. Hanteringen lokalt i Alingsås sköts av miljöskyddskontoret som också sammanställer och
rapportera resultaten.
Tillsynen av naturreservat, naturminnen och fågelskyddsområden har under flera år nedprioriterats.
Under 2019 genomförs ett mindre projekt rörande naturminnen vilket är första insatsen inom
området på många år. Miljöskyddskontoret gör bedömningen att regelbunden tillsyn inom
naturvårdsområdet bör ske under en följd av år.
I kommunen finns en politisk vilja att inrätta fler naturreservat varför det också kan ses som
angeläget att tillsyna hur de skyddsområden som redan finns sköts.
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2020
Aktivitet
Tillsyn hygienlokaler (årlig
avg)
Tillsyn hygienlokaler (tim
avg)
Tillsyn offentliga lokaler
(årlig avg)
Tillsyn offentliga lokaler (tim
avg)
Fysisk planering

2021

2022

70

70

70

100

100

100

440

440

440

100

100

100

750

750

750

Strandskydd

520

520

520

Fastigheter klagomål &
tillsyn

450

450

450

Radon
Ärenden anmälan
Ärenden klagomål

250
50
150

250
50
150

250
50
150

Ärenden remisser
Registervård

150
100

150
100

150
100

Luftövervakning

80

80

80

Agenda
2030
Mål 3

Miljökvalitetsmål

Mål 3

Giftfri miljö

Mål 3 och
6

Giftfri miljö

Mål 3 och
6
Mål 9 och
11
Mål 15

Giftfri miljö

Giftfri miljö

God bebyggd miljö

Ett rikt växt och
djurliv, Levande
sjöar och
vattendrag
Mål 3 och Giftfri miljö och God
6
bebyggd miljö
Säker strålmiljö

Mål 3

Mål 9 och
11
Mål 11
och 15

Tillsyn naturreservat,
naturminnen och
fågelskyddsområden

200

200

200

Rökfria miljöer
Utbildning MN

150
40

150
40

150
40

3450 3450

3450

Mål 3

SUMMA (timmar)
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Livsmedel

Livsmedelsteamet arbetar med planerad och oplanerad livsmedelskontroll utifrån den nationella
planen för kontroll i livsmedelskedjan, den av miljöskyddsnämnden antagna kontrollplanen samt de
nationella målen för den offentliga livsmedelskontrollen. Målen för livsmedelskontrollen utgår från de
övergripande målen med EU:s livsmedelslagstiftning; att skydda människors och djurs hälsa och
växters sundhet och att värna konsumenternas intressen samt att se till att den inre marknaden
fungerar effektivt.
Bestämmelser som styr livsmedelskontrollen finns i livsmedelslagstiftningen som i stor utsträckning
är gemensam för hela EU. I förordning 882/2004 om offentlig kontroll finns krav på att varje
medlemsstat ska utforma en flerårig nationell kontrollplan.
Den offentliga livsmedelskontrollen ska genomföras regelbundet och vara riskbaserad, rättsäker,
ändamålsenlig och effektiv d.v.s. resurserna ska användas där de behövs och riktas dit de ger bäst
effekt, så att målen i lagstiftningen uppnås. Kontrollen ska vara oberoende från ekonomiska eller
andra intressen. Det ska finnas tillräckligt med kompetent personal som har tillgång till bra
hjälpmedel och laboratorieresurser. Den offentliga kontrollen ska leva upp till den kontrolltid och
besöksfrekvens som fastställs i Miljöskyddsnämndens kontrollplan för livsmedel. De anläggningar
som endast har en halv till två timmars årlig kontrolltid får glesare kontrollbesök dvs besöks inte
varje år. Alla anläggningar ska dock inom en 3-5-årsperiod ha fått den kontrolltid de tilldelats och
betalar för.
Exempel på arbetsuppgifter är planerad och oplanerad kontroll, registrering av nya verksamheter,
föreläggande och förbud samt omvärldsbevakning och samordning med andra kontrollmyndigheter.
Teamet hanterar remisser, inkomna RASFF och utreder klagomål, misstänka matförgiftningar och
smittspårning. Administrativt arbete såsom risk- och erfarenhetsklassning och rapportering till
Livsmedelsverket och Smileypremiering utförs. Teamet ansvarar också för att ta fram och uppdatera
beredskapsplan för livsmedel och dricksvatten.
Frågor inom livsmedels- och dricksvattenområdet besvaras och ibland genomförs
informationsinsatser. För att medverka till en likvärdig tillsyn i hela livsmedelskedjan deltar
inspektörerna i lokala, regionala och nationella arbetsgrupper och projektarbeten. Tid behövs också
för intern kalibrering och samsyn samt omvärldsbevakning.
Miljöskyddsnämnden svarar för den operativa offentliga kontrollen vid ca 400
livsmedelsanläggningar. Den årliga kontrolltiden för dessa anläggningar är ca 1300 timmar.
Sedan 2017 finns nationella operativa mål för livsmedelskontrollen beslutade av Livsmedelverket.
För perioden 2020-2022 finns nya antagna mål som kommer att styra inriktningen på kontrollen.
Europaparlamentet har fattat beslut om en ny kontrollförordning som huvudsakligen ska tillämpas
från och med den 14 december 2019. Detta medför ett behov av översyn och anpassning av rutiner
och arbetssätt under de kommande tre åren. Den nya kontrollförordningen innebär bland annat
ökade krav på internrevisioner, offentliggörande av kontrollrapporter, kompetensutvecklingsplan
samt provtagningsplan.
Det nya iRASFF-systemet som infördes i mars 2018 medför att antalet larm ökat markant varför
ytterligare resurser i form av tid finansierad av skattemedel behöver finnas. Kontrollens fokus på
kontroll av livsmedelsfusk ökar och kommer sannolikt att ta allt fler timmar i anspråk. Tid som delvis
behöver finansieras av skattepengar.
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Förslag på ny riskklassningsmodell diskuteras och enligt senaste förslaget ska den nya modellen
införas under 2021 för att gälla från och med 2022. Förslaget medför en större förändring i antalet
timmar planerad kontroll. Miljöskyddskontoret har dock i nuläget valt att inte ta hänsyn till förslaget
då det ännu är väldigt oklart om och i så fall när det träder ikraft.
Sedan oktober 2017 gäller nya dricksvattenföreskrifter med bland annat mer omfattande krav på
HACCP och andra förutsättningar för bedömning av omfattningen på provtagning. Det nuvarande
avgiftssystemet ger i nuläget inte helt täckning för den tid kontrollen av dricksvattenanläggningar tar.
Aktivitet

Planerad kontroll
Extra offentlig kontroll
Registrering
Kontrollskuld
Samverkan intern och
externt*
Projekt
Kontrollrelaterat
administrativt arbete
Misstänkt
matförgiftning/Klagomål
Tillfälliga verksamheter
Remisser
Kontrollstöd
RASFF
Beredskapsplan
Informations till
livsmedelsföretagare
Upprätthållande Smiley
Enskilda vattentäkter
Utbildning MN
SUMMA (timmar)

2020

2021

2022

1600
80
100
100

1600
80
100
100

1000
80
100
100

820
100

820
100

820
100

950

1085

840

100
50
40
50
100
30

100
50
40
50
150
20

100
50
40
50
150
20

160
40
10
40

160
40
10
40

160
40
10
40

4620

4075

4470

Vatten
direktivet
Åtgärd 5

Agenda
2030
Mål 2 &
6

Miljökvalitetsmål
Grundvatten av
god kvalitet

*I denna tid ingår planering, samsyn intern, i regionen, länet och landet. Finansieras via kontrollavgifter.
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Alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Sedan 1 juli 2019 ansvarar miljöskyddsnämnden för kommunens hantering av serveringstillstånd,
tillstånd för handel med tobak samt tillsyn av försäljning av folköl och receptfria läkemedel.
Syftet med lagstiftningarna gällande alkohol, tobak och receptfria läkemedel är att verka skyddande
för människors hälsa och de ställer krav på hur försäljning får ske.
Servering av alkohol, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker kräver tillstånd. Serveringstillstånd
kan meddelas för servering till allmänheten eller till slutet sällskap och kan vara stadigvarande eller
tillfälligt. Miljöskyddsnämnden har tillsynsansvar för efterlevnaden av bestämmelserna för servering
av alkoholdrycker.
Sedan 1 juli 2019 är det tillståndsplikt för handel med tobak vilket innebär att handel med
tobaksvaror endast får bedrivas av den som har tillstånd för sådan handel.
Butiker som säljer ett brett sortiment med livsmedel och matserveringar får sälja folköl när de
registrerat sig hos miljöskyddskontoret.
Den som vill sälja receptfria läkemedel ska anmäla detta till Läkemedelsverket som sedan i sin tur
underrättar kommunen om de inkomna anmälningarna så att tillsyn kan utföras för att kontrollera att
lagen följs.
Då detta verksamhetsområde är helt nytt för miljöskyddskontoret är det svårt att uppskatta behovet
av resurser. Det vi med säkerhet vet är antalet anläggningar som i nuläget finns per område samt
vilken tidsåtgång andra kommuner beräknat för olika moment. Ett mer erfarenhetsbaserat underlag
kan redovisas först 2020 när erfarenhet om antalet händelser och tidsåtgången för dem har kunnat
mätas.
Aktivitet

2020

2021 2022

Agenda 2030
Mål 3

Tillsyn serveringstillstånd
Tillsyn folköl, tobak & receptfria
läkemedel
Restaurangrapporter
Ansökningar, anmälningar och
ändringar
Samverkan intern och externt
Tillsynsrelaterat administrativt
arbete
Information till VU*
Utbildning MN
SUMMA (timmar)

309

309

309

401
85

401
85

401
85

430
120

430
120

430
120

73
200
40

73
200
40

73
200
40

1618

1618 1618
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Miljöstrategiska avdelningen
Under 2019 har en ny avdelning, den miljöstrategiska, inrättats vid miljöskyddskontoret. Här har vi
samlat kommunekolog, miljöstrateg, energi- och klimatrådgivare samt miljöingenjör.
Flera av medarbetarna vid den miljöstrategiska avdelningen, men även andra medarbetare
vid miljöskyddskontoret, berörs av och är involverade i kommunens arbete med de lokala
miljömålen, framtagandet av ett miljöstrategiskt program för Alingsås kommun, kommunens
arbete med Agenda 2030 och andra kommungemensamma strategiska arbeten.
Miljöskyddskontoret har en viktig roll i det långsiktiga miljöarbetet och ska bidrar till att
skapa en helhetssyn för en hållbar utveckling av Alingsås.
Med mer resurser skulle det strategiska och förebyggande arbetet inom miljö, hälsa och hållbarhet
kunna ökas. Behovet av inventeringar för att säkerställa att skyddsvärda områden bevaras är stort.
Sådana projekt kan delfinansieras genom bidrag men kräver också att delar av kostnaden bekostas
av kommunen själva.
Kommunekolog

Kommunekologen representerar Alingsås kommun i Säveåns vattenråd och ansvarar för den
kommunövergripande vattensamordningsgruppen.
För närvarande finns flera pågående Lona-projekt som Alingsås kommun är inblandade i och de
samordnas och projektleds av kommunekologen. Att genom projekt delfinansierade med Lonabidrag öka kunskapen om och skyddet av naturvärden i kommunen är en möjlighet som Alingsås
kommunen bör utnyttja mer. Listan på vad som behöver inventeras kan göras lång. Om bidrag söks
och beviljas skulle man kunna inventera tex invasiva främmande arter, rödlistade och fridlysta
växter, lavar, mossor, svampar eller insekter eller arter inom potentiella reservatsområden.
Kommunekologen sammarbetar med kommunens planavdelning när så behövs. Detta för att ge
ekologens perspektiv i de planer som tas fram. Med den tillväxttakt som kommunen önskar kommer
antalet planer troligen öka och denna del i ekologens uppdrag att öka. Även vid ärenden gällande
strandskyddsdispenser är kommunekologen en resurs som samhällsbyggnadsnämnden kan
behöva.
Under 2019 har en naturvårdsgrupp som samlar och samordnar kommunens naturvårdsarbete
bildats och det är kommunekologen som är sammankallande.
Miljöskyddsnämnden har i flerårsstrategi 2019-2021 fått i uppdrag att genomföra en utredning om
inrättande av ett nytt naturreservat. Om detta arbete resulterar i ytterligare uppdrag för att inrätta ett
nytt naturreservat kommer många timmars arbete krävas de kommande åren.
Kommunekologen svarar på många remisser och enkäter som inkommer till kommunen.
Miljöstrateg

Alingsås kommun har en miljöstrateg som jobbar på uppdrag av kommunstyrelsen. I miljöstrategens
uppdrag ingår att utveckla, samordna och följa upp det kommunövergripande arbetet med ekologisk
hållbarhet samt utveckla kommunens förmåga att styra och leda mot insatser som främjar en
ekologiskt hållbar samhällsutveckling.
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Miljöstrategen leder processen med att ta fram kommunens ekologiska hållbarhetsanalys. Den
utgör, tillsammans med en social hållbarhetsanalys, ett komplement till kommunens ordinarie
årsredovisning samt ett underlag för kommunens budgetarbete.
Tillsammans med MR-strateg och folkhälsostrateg ska miljöstrategen driva och samordna
kommunens arbete med Agenda 2030.
Miljöstrategen är en stödresurs i förvaltningarnas och de kommunala bolagens arbete inom alla
aspekter av dimensionen ekologisk hållbarhet, ger råd och stöd och medverkar i framtagande av
strategier och planer.
De närmaste åren kommer miljöstrategens arbete att fokusera på att revidera miljömålen och leda
processen med att ta fram ett miljöstrategiskt program för Alingsås kommun. Det arbetet kommer att
göras med tydlig koppling till Agenda 2030.
Miljöingenjör

Miljöingenjören har ett brett uppdrag, främst inriktat på att stödja andra förvaltningar inom
kommunen,
främst
samhällsbyggnadsförvaltningen
och
exploateringsenheten
på
kommunledningskontoret.
Miljöingenjören ansvarar för samhällsbyggnadsförvaltningens övergripande miljöarbete och är ett
stöd till förvaltningsledning och dess respektive avdelningar. I detta arbete ingår att vara drivande
inom miljöområdet, stödja eller leda olika projekt samt implementera och förbättra
miljöledningssystemet. Ett exempel på projekt som miljöingenjören är knuten till är
uppströmsprojektet som drivs på uppdrag av kretsloppsavdelningen.
Under 2019 har miljöingenjören arbetat med upphandling av ett nytt kemikaliehanteringssystem.
Detta kommer i första hand att användas av SBK men i förlängningen även av andra förvaltningar.
Kemikaliehanteringssystem ger förutsättningar för ett långsiktigt hållbarhetsarbete med en
genomtänkt kemikaliehantering.
Arbetet för exploateringsenheten rör främst frågor kring förorenad mark. I uppdraget ingår också
omvärldsbevakning inom området. De gamla kommunala deponierna i Lycke och Mjölsered upptar i
dagsläget miljöingenjörens tid då dessa behöver åtgärdas.
De kommande åren behöver miljöingenjören fokusera på samhällsbyggnadskontorets interna
miljöarbete, bland annat för att utarbeta miljöledningssystem och förankra rutiner i verksamheten.
Arbetet med förorenad mark kommer pågå även de kommande åren då åtgärder av gamla
kommunala deponier ska planeras och utföras. När arbetet med Agenda 2030 ska implementeras
ute i verksamheterna behöver miljöingenjören ta en aktiv roll.
Energi- och klimatrådgivare

Kommunens energi- och klimatrådgivare tillhör sedan februari 2019 miljöskyddskontoret. Tjänsten
finansieras av Energimyndigheten och pengarna räcker för att täcka en halvtidstjänst.
Energimyndigheten specificerar till viss del energi- och klimatrådgivarens uppdrag som för
närvarande bland annat ska inrikta sig på att öka intresset för och kunnandet om solel.
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Energi- och klimatrådgivaren erbjuder kostnadsfri, kommersiellt oberoende rådgivning till företag,
organisationer och privatpersoner inom Alingsås kommun. Rådgivning sker inom bland annat
uppvärmning, isolering, ventilation, kyla, varmvatten, belysning, dränering, tillbyggnation,
elanvändning och transporter.
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Administrativa uppgifter
Administration
Kontorets administratörer tillhör sedan första september 2019 organisatoriskt miljöskyddskontoret.
Administratörerna diarieför, expedierar, fakturerar, konterar och arkiverar. De arbetar med
uppföljning av verksamheten genom att ta fram uppgifter till Insikt och kontorets internrevision.
Nämndsekreterare är fortfarande placerad under samhällsbyggnadskontoret och arbetar 50 % med
miljöskyddsnämnden.
Behoven av resurser för administration ökar i takt med ökat krav på planering, dokumentation och
uppföljning. Rätt mängd administrativa resurser är en förutsättning för ett väl fungerande och
rättsäkert kontor.
Miljöskyddsnämndens arkiv har begränsad kapacitet. En genomgång av arkivet påbörjades 2013,
varvid det konstaterades att ärenden behöver gallras (rensas ut) och gamla handlingar som inte
behövs i det dagliga arbetet köras till centralarkivet. Under 2016 och 2017 har en del arbete gjorts
för att strukturera upp i arkivet. Det finns dock en stor del kvar att göra.
Kommunövergripande uppgifter
Miljöskyddskontoret ska biträda kommunledningskontoret vid kommunens övergripande
miljöplanering, exempelvis, miljöredovisning, miljöindikatorer, miljöbokslut och utredningar kopplade
till utvecklingsområden m.m. Kontoret ger också miljökompetensstöd till andra nämnder och
förvaltningar, i första hand kommunstyrelsen. Nämnden har i uppdrag av kommunfullmäktige att
driva ett miljöforum för politiker och medverka vid kommunenes krisplanering. Nämnden är även
aktiv i Näringslivsforum och dialogen med verksamhetsutövarna är en viktig komponent i arbetet.
Organisation och ledarskap
Det har under flera år varit Miljöskyddsnämndens intention att samla all miljökompetens under
Miljöskyddskontoret. Under våren 2019 har fler tjänster flyttats till Miljöskyddskontoret från andra
förvaltningar.
De tjänster som nu finns under Miljöskyddskontoret är, förutom inspektörer, olika strateger som
jobbar kommunövergripande. De tjänster som från våren 2019 flyttats till Miljöskyddskontoret är
miljöingenjör (som flyttats från f.d. Tekniska förvaltningen från 1/1 2019), energi- och
klimatrådgivning (som flyttats från exploateringsavdelningen på Kommunledningskontoret från 1/2
2019) samt miljöstrateg (som flyttades från exploateringsavdelning på Kommunledningskontoret 1/4
2019).
En ny avdelning har skapats, den miljöstrategiska avdelning, som samlar all personal som till stora
delar av sina tjänster jobbar kommunövergripande och strategiskt (dvs inte som inspektörer). Det
finns många fördelar med en ny avdelning. Dels att myndighetsutövningen särskiljs från andra
delar, och därmed tydliggörs våra olika roller både internt men också externt. Tydligheten vart vilka
frågor hör hemma blir enklare både inom förvaltningen men även inom kommunen.
Idagsläget saknas resurser för en chef på denna avdelning, ca 50% räknar vi med att detta uppdrag
tar. Att det finns en närvarande chef som kan stötta och vägleda ser vi som en nyckel till framgång
även i dessa frågor som ofta är komplexa då flera förvaltningar och avdelningar blir berörda i
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arbetet på olika sätt.

Aktivitet

2019

2020

2021

Uppföljning av verksamheten
(Insikt, utsökning uppgifter för uppföljning, internrevision)
Administration
(diarieföring, expediering, fakturering, arkivering mm)
Implementering av nytt ärendehanteringssystem
Nämndarbete
Miljöövervakning
Verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete
Utveckling och införande av e-tjänster
Miljöplanering (inklusive miljömålsarbete)
Miljöbokslut
Utbildning MN

200

200

200

2800
500
500
100
200
200
80
40
200

2800
0
500
100
200
200
80
40
50

2800
0
500
100
200
200
80
40
50

SUMMA (timmar)

4820

4170

4170

Siffrorna i denna tabell är en uppskattning då flera av tjänsterna inte legat under miljöskyddskontoret. Detta
gör också att det kan bli ett annat resultat i nästa behovsutredning.
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Miljöskyddsnämndens arbetsutskott
Protokoll
2019-09-17

§ 49 2019.022 MN

Årlig granskning 2019
Ärendebeskrivning
Revisorerna ska enligt kommunallagen och god revisionssed årligen granska all verksamhet.
I den grundläggande granskningen ingår att bedöma centrala styrning- och ledningsfrågor,
likaså är nämndens och styrelsens omvärldsanalys och riskbedömningar av stort intresse för
revisorerna.
Bifogat frågeformulär - innehållande frågor om mål och måluppfyllelse, ekonomistyrning,
intern kontroll och riskanalys - utgör underlag i denna granskning. Frågorna utgör även
underlag inför revisorernas träffar med nämndpresidierna, vilka sker under september,
oktober och november..
Förvaltningen har upprättat förslag till svar på revisionens frågor. Se bilaga för frågor och
svar.
Beslut
Nämnden antar förvaltningens yttrande som sitt och överlämnar detta till revisorerna.
Expedieras till
Kommunrevisionen, KPMG

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Sida292
1 avav1444

Utdragsbestyrkande

Grundläggande granskning
2019
Alingsås kommun
Nämnd/styrelse: Miljöskyddsnämnden
© 2019 KPMG AB, a Swedish limited liability company
and a member firm of the KPMG network of independent member firms
affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved.
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Information
Revisorerna ska enligt kommunallagen och god revisionssed årligen granska all verksamhet.
I den grundläggande granskningen ingår att bedöma centrala styrning- och ledningsfrågor avseende
verksamhet, ekonomi och intern kontroll. Likaså är nämndens och styrelsens omvärldsanalys och
riskbedömningar av stort intresse för revisorerna. Bifogade frågor är tänkt att utgöra underlag i denna
granskning. Frågorna är också tänkt att utgöra underlag inför revisorernas träffar med nämnder och styrelse.
Presentationen och svaren ska kunna härledas till revisionsbevis som styrker svaret, d.v.s. verifieras genom
dokument, protokoll mm.
Svaren med tillhörande bilagor skickas senast (se datum nedan) till: viktoria.bernstam@kpmg.se.
Svarsdatumen är satta utifrån nämndens första sammanträde under hösten.
Kommunstyrelsen:
Miljöskyddsnämnden:
Samhällsbyggnadsnämnden:
Socialnämnden:
Vård- och omsorgsnämnden:
Barn- och ungdomsnämnden:
Kultur- och utbildningsnämnden:

2019-08-26
2019-08-30
2019-09-03
2019-09-03
2019-09-04
2019-10-01
2019-10-01

Vänligen numrera bilagorna i enlighet med frågenumren i enkäten.
Om du har frågor är du välkommen att maila uppdragsledare: viktoria.bernstam@kpmg.se

© 2019 KPMG AB, a Swedish limited liability company
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affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved.
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Kommentarer

Bilaga

Har nämnden/styrelsen fastställt mål som är tydligt
kopplade till KF:s mål?

Nämndens flerårsstrategi 2019-2021

2

1.2

Har nämnden/styrelsen formulerat målen så att de är
mätbara?

Ja se nämndens uppdrag samt internkontroll som
finns i flerårsstrategin

2

1.3

Följer nämnden/styrelsen upp hur målen utvecklas under
året?

I vårbokslut, delårsbokslut samt årsbokslut.

3, 4, 5

1.4

Har nämnden/styrelsen beslutat om åtgärder vid brister i
måluppfyllelsen?

I uppdragen så ska de uppfyllas antingen under året
eller under planperioden. Vid risk för att inte uppfylla
ska det rapporteras med plan till ks. När det gäller
brister i internkontroll eller risker som kräver
omedelbar åtgärd finns rutin i delårsuppföljningarna
och då krävs e3n plan omedelbart, vi ser inga sådana
risker.

1

Mål och måluppfyllelse

1.1

Ja

Ja

2

Ekonomistyrning

2.1

Har nämnden/styrelsen fastställt en budget i balans?

2.2

Följer nämnden/styrelsen upp ekonomin och upprättar
prognoser tillräckligt under året?

Nej

Nej

Delvis

Delvis

Vet
ej

Vet
ej

© 2019 KPMG AB, a Swedish limited liability company
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Kommentarer

Bilaga

Vi gör behovsutredning, tillsyns- och
verksamhetsplan samt en flerårsstrategi samt
ekonomiska rapport till nämnden varje månad för att
säkerställa ekonomi i balans.
Prognoser görs varje kvartal, månadsrapport till
nämnden samt uppföljning i vår, delårs och
årsbokslut.

2-7

3, 4, 5

2.3

Har nämnden/styrelsen fattat beslut om tillräckliga
åtgärder för att uppnå budget?

Ja, enligt gällande flerårsstrategi för nämnden samt
tilldelade resurser i tillsyns och verksamhetsplanen.

2.4

Har nämnden/styrelsen redovisat en konsekvensanalys
till KF i de fall budget inte anses stå i relation till
uppdraget?

Ja om det skulle behövas, har inte behövts göras.

3

Intern kontroll

3.1

Finns det en fastställd årlig plan för uppföljning av den
interna kontrollen?

3.2

Genomförs årliga risk- och väsentlighetsanalyser?

3.3

Är nämnden/styrelsen delaktig i risk- och
väsentlighetsanalysen som ligger till grund för planen?

3.4

Rapporteras resultat från arbetet med intern kontroll till
nämnden/styrelsen

3.5

Hur ofta sker rapportering till nämnden/styrelsen?

3.6

Fattas beslut eller ges direktiv vid konstaterade
avvikelser/brister

Ja

Nej

Delvis

Vet
ej

Ja

Kommentarer

Bilaga

Ja, tydligt när och vem som ska följa upp och när.
Uppföljning redovisas varje tertial i samband med
boksluten. Internkontrollplanen finns i nämndens
flerårsstrategi.
Ja, den senaste genomfördes på utökat au den 20 aug
2019.
Ja, i år hade vi utökat au där en representant från
varje parti var inbjudna, sedan redovisades detta på
nämnden där också kommentarer kunde inhämtas
från nämnden, detta för att alla ska känna igen sig i
risk- och väsentlighetsanalysen.
Ja vid vår, delårs och årsbokslut.

2

Ekonomi varje månad, internkontroll vid vår, delårs
och årsbokslut.
Finns avvikelse/brist skulle det diskuteras på
au/nämnd och ges direktiv i vad som behöver göras.

3-5

*Vänligen bifoga risk- och väsentlighetsanalyser & internkontrollplaner för åren 2018 och 2019.

© 2019 KPMG AB, a Swedish limited liability company
and a member firm of the KPMG network of independent member firms
affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved.
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2, 7

9
9

3-5

4

Riskanalys

Ange minst fem övergripande risker

Bilaga

4.1

Redogör för nämndens/styrelsens övergripande
riskanalys och de risker som finns inom
verksamhetsområdet kommande år, (ange minst 5
risker).

Vid senaste risk- och väsentlighetsanalys kom risker som personalbrist, tufft
ekonomiskt läge framöver, risk för ökade översvämningar, torka, plast i naturen,
kemikalier som fraktas över gränserna (hur ska vi kunna kontrollera dem), förorenade
massor som transporteras runt i regionen.

9

Bilagor:
1) Miljöskyddsnämndens flerårsstrategi 2018-2020
2) Miljöskyddsnämndens flerårsstrategi 2019-2021
3) Vårbokslut 2019
4) Delårsbokslut 2019 (Antas 2019-09-24)
5) Årsbokslut 2018
6) Behovsutredning 2019 (Antas 2019-09-24)
7) Tillsyns- och verksamhetsplan 2019
8) Risk- och väsentlighetsanalys 2018
9) Risk- och väsentlighetsanalys 2019

© 2019 KPMG AB, a Swedish limited liability company
and a member firm of the KPMG network of independent member firms
affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved.
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Miljöskyddsnämndens flerårsstrategi 2018-2020
Beslutad av MN § 5, 2018 (MR 2018-0042)

Verksamhet
Huvudsaklig verksamhet
Miljöskyddsnämndens huvudsakliga uppgift är att skapa en hälsosam och god miljö idag
såväl som för kommande generationer. Framförallt görs detta genom tillsyn och kontroll
utifrån miljöbalken och livsmedelslagstiftningen men miljöskyddsnämnden arbetar också
strategiskt med miljö- och naturfrågor. Nämnden ansvarar för miljöövervakningen för luft
och nämnden tar också ett stort antal vattenprover varje år för att kunna följa upp
förändringar i vattenkvaliten. Utöver detta ordnar miljöskyddsnämnden miljöpolitiskt forum
och samordnar Anten-Mjörn kommitténs arbete. Miljöskyddsnämnden är också delaktig i
detaljplanprocessen och andra miljöstrategiska projekt inom kommunen. Det
miljöstrategiska arbetet kan inte avgiftsfinansieras och nämnden kan därför inte alltid delta
i den utsträckning nämnden önskar.
Från 2017 återfinns också kommunekologtjänsten inom miljöskyddskontoret vilket innebär
att nämndens ansvarsområden utökats till att även gälla natur- och vattenvård.
Under året planeras minst två miljöpolitiska forum där alla politiker inom organisationen
bjuds in till seminarium med olika miljö- och hållbarhetsinriktningar.
Nämnden fastställer varje år en tillsyns- och verksamhetsplan samt kontrollplan för
livsmedel som tydligare beskriver hur tillgängliga resurser fördelas under året och vilka
prioriteringar nämnden beslutar om inom ramen för myndighetsutövningen.
Nämnden kommer succesivt att arbeta mot en mer förebyggande tillsyn/kontroll.
Under 2018 kommer nämnden prioritera tillsynen mot icke anmälningspliktiga
verksamheter, enskilda avlopp samt radon. Nämnden kommer också fokusera på energioch klimatfrågan och kommer bland annat göra tillsyn med dessa frågor i fokus.

Åtaganden och nyckeltal
Miljöskyddsnämnden har i Alingsås flerårsstrategi för 2018-2020 fått riktade uppdrag att
arbeta mot, samtidigt som det finns ett antal fokus områden och mål där nämnden kan
bidra genom särskilda åtaganden. Miljöskyddsnämnden har arbetat fram åtaganden
kopplade till ett flertal av de prioriterade målen. Miljöskyddsnämnden har i den antagna
väsentlighets- och riskanalysen identifierat ytterligare områden att arbeta med. Utöver de
åtaganden som beskrivs nedan antar miljöskyddsnämnden varje år en detaljerad plan för
hur nämndens resurser ska prioriteras. Då nämnden saknar resurser till allt som
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lagstiftningen föreskriver ska utföras framgår också tydligt vilka delar nämnden väljer att
prioritera ned.

Särskilt fokus
1.
Särskilt fokus: Arbetet med digitalisering ska intensifieras i den egna organisationen.
MN:s åtagande: Miljöskyddsnämnden åtar sig att arbeta för ett nytt
ärendehanteringssystem där möjlighet att koppla på e-tjänster ska finnas
Miljöskyddsnämnden åtar sig att arbeta vidare med de under 2017 år identifierade
processer för digitalisering:
 Verksamhetsutövarna ska kunna anmäla och ansöka om olika beslut digitalt.
 Systematisera inrapportering av uppgifter och möjliggöra uttag av statistik.
 SKL:s digitala tjänst Serverat.
MK:s åtagande: Under 2018 ska nytt ärendehanteringssystem upphandlas.
Miljöskyddskontoret åtar sig att arbeta vidare med de under 2017 identifierade processer
för digitalisering:
 Verksamhetsutövarna ska kunna anmäla och ansöka om olika beslut digitalt.
 Systematisera inrapportering av uppgifter och möjliggöra uttag av statistik
 SKL:s digitala tjänst Serverat
Nyckeltal: Genomförd upphandling, Antal digitaliserade processer
2.
Särskilt fokus: Dialog kommunnäringsliv ska förbättras genom fler och riktade
företagsbesök.
MN:s åtagande: Miljöskyddsnämnden åtar sig att öka dialogen med näringslivet genom
branschinriktad information/dialog.
MK:s åtagande: Varje år bjuds minst två branschinriktningar till
information/dialog/utbildning.
Nyckeltal: Antal inbjudna branscher
3.
Särskilt fokus: Förstärk miljöarbetet genom tydlig koppling till de nationella miljömålen.
MN:s åtagande: Miljöskyddsnämnden åtar sig att tydligt koppla varje del i tillsyns- och
kontrollplanen till de nationella miljömålen och/eller Agenda 2030
MK:s åtagande: Miljöskyddskontoret ska koppla tillsynsprojekt mot de nationella
miljömålen och/eller Agenda 2030
Nyckeltal: Andelen projekt kopplade till de nationella miljömålen/Agenda 2030
2
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4.
Prioriterat mål: I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet.
Styrindikator: Medborgarnas upplevelse av bemötande och tillgänglighet i kommunen
ska förbättras
MN:s åtagande: Miljöskyddsnämnden åtar sig att öka möjligheten för medborgarna att
komma i kontakt med tjänstemän från miljöskyddskontoret.
MK:s åtagande: Miljöskyddskontoret kommer att anordna informationsträff gällande
enskilda avlopp
Nyckeltal: Antal informationsträffar, enskilda avlopp
5.
Prioriterat mål: I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet
Styrindikator: Sjukfrånvaron i kommunen ska minska
MN:s åtagande: Miljöskyddsnämnden åtar sig att verka för att bibehålla en låg
sjukfrånvaro inom miljöskyddskontoret
MK:s åtagande: Miljöskyddskontoret åtar sig att verka för att bibehålla en låg sjukfrånvaro
Nyckeltal: Minskad /oförsämrad sjukfrånvaro
6.
Prioriterat mål: I Alingsås råder god ekonomisk hushållning grundad på effektiv
resursanvändning
Styrindikator: Nettokostnader skall inte öka snabbare än summan av skatteintäkter och
generella stadsbidrag
MN:s åtagande: Miljöskyddsnämnden ska arbeta för att få en ökad självfinansieringsgrad
av myndighetsutövningen
MK:s åtagande: Miljöskyddskontoret åtar sig att arbeta för en ökad debiteringsgrad i varje
enskilt myndighetsärende
Nyckeltal: Ökade avgiftsintäkter
7.
Prioriterat mål: I Alingsås finns goda möjligheter till arbete och företagande
Styrindikator: Medborgarnas upplevelse av arbetsmöjligheterna i kommunen ska
förbättras
MN:s åtagande: Miljöskyddsnämnden åtar sig att arbeta aktivt för att ta emot praktikanter
som en del i att klara framtidens rekryteringsbehov.
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MK:s åtagande: Under 2018 ska miljöskyddskontoret ta emot minst en praktikant.
Nyckeltal: Antal praktikanter

Uppdrag från kommunfullmäktige
8.
Uppdrag: Miljöskyddsnämnden ges i uppdrag att tillsammans med lantbrukare och andra
externa aktörer aktivt arbeta för minskat läckage av närsalter i Mellbyån och Anten.
Särskilt fokus: Förstärk miljöarbetet genom tydlig koppling till de nationella miljömålen.
Förstärka arbetet med vattenfrågorna utifrån EU:s vattendirektiv.
MN:s åtagande: Miljöskyddsnämnden åtar sig att öka dialogen med fastighetsägare i
anslutning till Mellbyån.
Miljöskyddsnämnden åtar sig att arbeta för bättre status avseende fosfor, kväve och
bakterier för samtliga ytvatten i Alingsås genom tillsyn av enskilda avloppsanläggningar.
MK:s åtagande: Miljöskyddskontoret åtar sig att bjuda in LRF:s kommungrupp i Alingsås
till möte under 2018.
Miljöskyddskontorets åtagande: Under 2018 fortsätter tillsynen av enskilda avlopp i Antens
avrinningsområde.

Nyckeltal: Genomförda möte, Åtgärdade avlopp inom Antens avrinningsområde

Internkontrollplan
Se bilaga.

Omedelbar åtgärd
Väsentlighets- och riskanalysen medförde inga omedelbara åtgärder utan nämnden
kommer att fokusera på mer långsiktiga lösningar.
I miljöskyddsnämndens väsentlighets- och riskanalys som antogs under för 2018 pekar
nämnden ut några områden där åtaganden behövs.
9.
4
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Risken för ökat ”extremväder” i form av stormar, översvämningar mm ökar. För nämndens
del ökar arbetsbelastningen i samband med dessa förändringar. Risk för störning av miljön
i samband med detta är också överhängande.
MN:s åtagande: Miljöskyddsnämnden uppdrar åt miljöskyddskontoret att under 2018
utföra minst ett tillsynsprojekt där frågan om hur man hanterar
extremväder/översvämningsrisk finns med.
10.
Otydlig ansvarsfördelning
Reglementet är otydligt, vem ansvarar för vilka delar och har resurser avsatts till detta.
Risk finns att dubbelarbete utförs och eller att vissa delar ”faller mellan stolarna”.
MN:s åtagande: Miljöskyddsnämnden åtar sig att under 2018 tillskriva kommunstyrelsen
om behovet av en översyn av reglementet.
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Ekonomi
Ekonomiska ramar

Belopp i tkr
Verksamhetens intäkter
Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänster
Gemensamma resurser

Budget Budget
2017
2018
8407

8 230

-856

-877

Plan
2019

8 419
0
-15897 -14 666 -13 980
0
0
-897

Plan
2020
8 613
0
-14 302
0
-918

-2959

-3813

-3901

-3 990

-444

-1 863

-1 906

-1 950

-1397

-1239

-1267

-1 297

varav k öp av tjänster

-530

-207

-212

-217

varav övriga k ostnader

-588

-504

-516

-527

118

65

66

68

-1123

-1 281

-1 310

-1 341

Verksamhetens kostnader

-20 717 -20 572 -20 022

-20 482

Verksamhetens
nettokostnader

-12 310 -12 342 -11 603

-11 869

varav personalk ostnader
varav lok alhyror

Utdebitering personalkostn.
Övriga kostnader

Kommunbidrag
Årets resultat

12310
0

12 342
0

11 603
0

11 870
0

Miljöskyddsnämnden arbetar kontinuerligt med att öka effektiviteten samtidigt som
debiteringsgraden behöver öka. Avgiftsfinansieringen har de senaste åren ökat markant
och detta är ett arbete som kommer fortgå under de närmsta åren. För 2018 minskar
personalkostnaderna i förhållande till 2017 medan kostnaderna för de gemensamma
resurserna ökar. Detta beror på den organisationsförändring som genomfördes 2017 då
administratörerna på miljöskyddskontoret flyttades till Samhällsbyggnadskontoret.
Under 2018 kommer nämnden behöva se över timkostnaden inom både
livsmedelslagstiftningen och miljöbalken. Timkostnaden har inte setts över under de
senaste tre åren. Förändringar har skett både organisatoriskt och lönemässigt vilket gör
att dessa behöver beräknas igen.
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Investeringsbudget
Tkr
Expansionsinvestering
Namn på investering
-varav exploatering
Namn på investering
Imageinvestering
Namn på investering
Reinvestering
Ärendehanteringssystem
Anpassningsinvestering
Namn på investering
Totalt utgifter

Budget
2017

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

Plan
2021

Plan
2022

500

0

500

0

0

0

0

Under 2017 arbetade miljöskyddskontoret ihop med samhällsbyggnadskontoret med att
upphandla ett nytt ärendehanteringssystem. Förfarandet beräknas bli klart under första
kvartalet 2018 och målet är att installation ska ske under hösten 2018.

Personal
Personal- och kompetensförsörjning
Miljöskyddskontoret har under 2017 haft en förhållandevis hög personalomsättning (20%)
och hälften av de som valt att sluta har gått till det privata och den andra halvan till annan
kommun.
Vi har en planering inför kommande pensionsavgångar och ser i samband med dessa
över eventuella framtida förändringar i kompetens.
Vi försöker att bidra till att fler personer ges möjlighet till sysselsättning och vi har just nu
två personer, som hjälper till med enklare uppgifter, från arbetsmarknadsenheten på plats
på Sveagatan.
Vid genomförandet av handlingsplan Effekt, behöver Samhällsbyggnadskontorets
organisation förändras då det finns risk att samtliga arbetsuppgifter inte flyttar med de
roller som kommer att centraliseras. Detta kommer i så fall att påverka
miljöskyddskontoret ekonomiskt då dess tjänster köps av Samhällsbyggnadskontoret.
Kontoret kommer att behöva samverka med tillsammans med Sveagatans andra
förvaltningar när det kommer till digitalisering. Inte minst när det kommer till nytt
ärendehanteringssystem.
7
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Vid nyrekrytering av inspektörer gäller att vi fortsatt har ett fåtal sökande med rätt
kompetens, men vi har under 2017 trots detta lyckats rekrytera kompetenta medarbetare.

Andel timavlönade
Inom miljöskyddskontoret finns idag ingen timavlönad personal.

Framtida åtgärder
Miljöskyddskontoret har tillsammans med Samhällsbyggnadskontoret och Tekniska
förvaltningen en grupp, ”Attraktiva Sveagatan”, för att stärka det lokala arbetet för en
bättre arbetsmiljö. Gruppen består av fackliga representanter, HR-konsult samt chefer.
Gruppens uppdrag och konstellation ger stora möjligheter till lokalt arbete genom dialog till
såväl en bättre arbetsmiljö som en mer attraktiv arbetsplats.
Kontorets arbete med kompetensförsörjningsplan har inte kunnat färdigställas under 2017,
då flertalet andra angelägna processer har behövt prioriteras. Arbetet behöver dock
fortsätta under 2018.
Miljöskyddskontoret har jobbat med att starta upp kvalitetssäkring i rekryteringsprocessen
och detta kommer fortsätta att utvecklas under året.
Kontoret kommer också att ha ett fortsatt fokus på rehabiliteringsarbete och friskfaktorer.
Framförallt friskfaktorer är något som behöver diskuteras lokalt på t.ex. APT då dessa kan
variera mellan olika arbetsgrupper. Vi kommer också fokusera på personliga mål kopplat
till verksamhetens mål och aktivt följa upp och jobba med medarbetarenkäten och
handlingsplan kopplat till denna, chefer tillsammans med medarbetare och skyddsombud.

Löner
Vi ser att marknaden just nu gör att lönerna drivs upp för inspektörer.

Arbetsmiljö
Arbetsmiljön är oerhört viktig för att miljöskyddsnämnden ska kunna behålla och rekrytera
kompetent personal. Det är viktigt att fortsatt arbeta tillsammans inom kontoret och mellan
avdelningarna.

Sjukfrånvaro
Åtagande för sjukfrånvaro finns, se åtagande. Då miljöskyddskontoret medarbetarmässigt
inte är en så stor förvaltning slår en långtidssjukskrivning hårt i den totala
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sjukskrivningsstatistiken. Det är därför viktigt att titta på både korttidsfrånvaro,
långtidsfrånvaro och den totala frånvaron.
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Bilaga 1 Internkontrollplan

Identifierad risk

Område

Process

Riskvärde

Vad ska kontrolleras?

Metod

Ansvarig

Uppföljning

Hur ska kontrollen
genomföras?

Vem genomför
kontrollen

När följs
kontrollen upp?

5% av leverantörsfakturorna för
perioden ska slumpvis kontrolleras

Manuell stickkontroll

Administratör

Vårbokslut,
Delårsbokslut,
Årsbokslut

ekonomi
verksamhet
medborgare
medarbetare
Följer ej ramavtal

Ekonomi

Leverantörsfakturorna
ska kontrolleras så de
följer de ramavtal som
finns i kommunen

Risk för dålig återkoppling

Medborgare

Alla som inkommer med en
ansökan/anmälan ska inom tre
arbetsdagar dagar få
bekräftelse på mottaget
ärende samt info om
handläggare.

5 % av alla inkomna
ansökningar/anmälningar ska slumpvis
kontrolleras

Manuell stickkontroll

Administratör

Vårbokslut,
Delårsbokslut,
Årsbokslut

Risk för kontrollskuld

Verksamhet

Nämnden ska tydligt kunna
visa hur mycket tillsyn/kontroll
varje verksamhet betalt för
och hur mycket tid som
faktiskt lagts på respektive
verksamhet

Eventuella kontroll- och eller
tillsynsskulder ska redovisas årligen till
nämnden per verksamhet och för både
miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll

Alla verksamheter
med årliga avgifter
kontrolleras med
avseende på
tillsynstid.
Kontrollskulder
rapporteras i lista
med verksamhet
och skuld i timmar

Avdelningschef

Bokslut

Risk för minskad
rättssäkerhet

Verksamhet

Beslut som tas på delegation
ska expedieras senast dagen
efter

5 % av alla beslut ska kontrolleras så
expedieringen uppfyller målet

Manuell stickkontroll

Administratör

Vårbokslut,
Delårsbokslut,
Årsbokslut

Risk för längre
handläggningstider

Medborgare

Inom miljöbalken har vi
vanligtvis 6 veckor på oss att
fatta beslut efter det att
ärendet är komplett

5 % av alla tillstånd för enskilda avlopp
ska kontrolleras så
handläggningstiden inte överstiger 6
veckor

Manuell stickkontroll

Avdelningschef

Vårbokslut,
Delårsbokslut,
Årsbokslut

8
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Risk för att nämndens
synpunkter inte kommer
med i ett tidigt skede i
planprocessen

Verksamhet

Enligt planprocessen för
Alingsås kommun ska
miljöskyddskontoret komma in
i ett tidigt skede i
planprocessen

9

Andelen nystartade planprocesser där
miljöskyddskontoret kommit med i ett
tidigt skede

Manuell kontroll

Avdelningschef

Vårbokslut,
Delårsbokslut,
Årsbokslut

Risk att mer tid läggs på
utredningar istället för
planerad kontroll

Verksamhet

Antalet RASFF har ökat de
senaste åren vilket medför att
handläggare på livsmedel
behöver lägga mer tid på att
utreda dessa

9

Antalet RASFF

Manuell kontroll

Avdelningschef

Vårbokslut,
Delårsbokslut,
Årsbokslut

Risk att
miljöskyddsnämnden får
mer att tillsyna i samband
med kommunens tillväxt

Verksamhet/

I takt med att kommunen
växer startas mer
skolor/försklor, ny miljöfarlig
verksamhet etablerar sig mm
vilket innebär att nämndens
tillsynsansvar ökar

8

Antalet nya skolor/förskolor

Manuell kontroll

Avdelningschef

Årsbokslut

Risk för hot/våld i samband
med myndighetsutövning

Medarbetare

Myndighetsutövningen innebär
att tunga beslut ibland behöver
kommuniceras

8

Nya medarbetare ska introduceras i
kontorets plan för hot och våld

Manuell kontroll

Avdelningschef

Årsbokslut

Risk att rättssäkerheten
försämras

Verksamhet/

Minskar de administrativa
resurserna där diarieföring och
expediering av ärenden/beslut
sker ökar risk för felhantering

4

5 % av de expedierade besluten ska
kontrolleras så nämnden lyckats delge
rätt person

Manuell stickkontroll

Administratör

Vårbokslut,
Delårsbokslut,
Årsbokslut

Medarbetare/
Ekonomi

Medborgare
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4

3

12

Åtagande finns kopplat till detta i flerårsstrategin för 2018-2020.

4

3

12

Ja, uppdrag från nämnden finns att se över möjligheterna att minska
sårbarheten. Miljöinspektörer är prioriterade i 2018 års löneöversyn.
MN får löpande info om hur bemanningen ser ut.

3

4

12

Internkontrollpunkt. MN prioriterar tydligt i tillsyns- och
verksamhetsplanerna. Uppföljning av planerna sker 2 ggr per år.

3

3

9

Åtagande finns kopplat till detta i flerårsstrategin för 2018-2020.
Prioriteringar beslutas om i verksamhets- och tillsynsplanen. MN/Mk
omvärldsbevakar och utbildar sig kontinuerligt.

3

3

9

Internkontrollpunkt

Risk/
väsentlighet

Risk och
väsentlighet

Digitalisering (Ex. Ärendehanteringssystem).
Ökar möjlighet till effektivisering.
Kan behöva ökade resurser till att börja med.
Risk att vi hamnar efter i samhällsutvecklingen och arbetar
ineffektivt.
Kompetensförsörjning/Rekrytering
Utan personal kan uppdraget inte genomföras. Handläggarna
har specialinriktningar vilket innebär att organisationen blir
sårbar vid frånvaro. Svårrekryterat område innebär att lönerna
behöver ses över.
Utvecklingsområden
Ökad arbetsinsats. Minskade resurser kan medföra att MN ej
är med i ett tidigt skede vilket skulle påverka projektens
tidsperspektiv negativt
Klimatförändringar (Extrema väderförhållanden)
Ökad krisberedskap. Snabba förändringar innebär ofta att
samhället inte hunnit med vilket skapar problem för miljön som
MN värnar om.
Planprocessen
Viktigt att miljöaspekterna kommer med i ett tidigt skede. Risk
att ev miljöproblematik upptäcks för sent vilket kan stå
exploatören dyrt.
Kommer MN in sent (som remiss istället) debiteras inte MN:s
medverkan. Fungerar planprocessen kommer MK in i ett tidigt
skede. Däremot behöver detta förtydligas när det gäller
byggherredriven planprocess.

Hantering
(åtagande, internkontrollpunkt, omedelbar åtgärd)

Risk/
sannolikhet

Risk – beskrivning

12
Sida 309 av 444

Antalet RASFF/smittskyddsärenden ökar
MK lägger större andel tid på utredningar istället för kontroller.
Resurserna går åt till att utreda istället för kontroller
Uppföljning av kommunens miljömål, EU:s vattendirektiv mm.
MN har ett ansvar enligt reglementet för kommunens
övergripande miljö- och hälsoskyddsfrågor. Risk finns att
miljömålen, EU:s vattendirektiv mm för kommunen som
organisation inte följs upp tillräckligt och att MN saknar
resurser för denna uppföljning.
Otydlig ansvarsfördelning
Reglementet är otydligt, vem ansvarar för vilka delar och har
resurser avsatts till detta. Risk finns att dubbelarbete utförs
och eller att vissa delar ”faller mellan stolarna”
Myndighetsutövning
Arbetsförhållanden på acceptabel nivå. Rollen kan innebära
enskilda medarbetare hamnar i en riskfylld position eller hotas
på annat sätt. Kopplas även till sociala medier.
Tillväxt
Ökad verksamhet inom MN. Risk att tillsynen på nya objekt
inte hinns med. Ex. skolor/förskolor/infrastrukturprojekt,
industrier mm. MN arbetar för att tillsynen ska bli mer
avgiftsfinansierad.
Minskad ram
Minskad ram innebär tuffa prioriteringar och effektiviseringar.
Risk att de förebyggande insatserna blir nedprioriterade
Risk att det inom myndighetsdelen skapas längre
handläggningstider mm
Naturvård/Artinventering (ny)
Kontoret saknar idag ett övergripande perspektiv på bland
annat rödlistade arter (extra viktigt för utvecklingsområdena).
Inventeras inte utvecklingsområden i tid finns risk att arter
missgynnas när kommunen utvecklas.

3

2

3

9

Internkontrollpunkt. Uppföljning sker i vår- och delårsbokslut.

3

3

9

Finns åtagande i flerårsstrategin 2018-2020. Prioriteringar beslutas
om i verksamhets- och tillsynsplanen. Finns en
vattensamordningsgrupp som driver vattenfrågor.

3

3

9

Finns åtagande i flerårsstrategin 2018-2020.

2

4

8

Internkontrollpunkt. Rutin vid arbete som kan medföra risk för hot och
våld finns.

4

2

8

Internkontrollpunkt. Prioriteringar beslutas om i verksamhets- och
tillsynsplanen

3

2

6

Internkontrollpunkt.
MN prioriterar inför varje nytt år, beslutas om i verksamhets- och
tillsynsplanen.
MN:s verksamhet följs upp i samband med vår- och delårsbokslut
samt ekonomisk uppföljning varje nämnd.
Nej (beslut om att söka externa medel för hasselmusinventering
finns)

3

6
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ABC
Ökade möjlighetar att tillsammans arbeta förebyggande.
Möjlighet att ABC skapar forum där Sveagatan kan delta i
förbyggande syfte
Förändringar i lagstiftningarna
Ökade verksamhetsområden inom MN. Ökat arbete utan
möjlighet till debitering innebär tuffa prioriteringar om extra
medel inte tillskjuts
Remisser
Möjlighet att påverka men kan med minskad ram ökar risken
för nedprioritering. Övermyndigheterna beslutar om saker som
påverkar Alingsås negativt
Kommunalförbund (eller liknande)
Både möjligheter och risker
Ökade avstånd till ”kunderna”. Positivt med nämnd/förbund
som enbart fokuserar på miljöfrågor
Minskade resurser till avloppsprojektet (Projekt generellt)
Minskade resurser medför att MN måste prioritera. Projektet
drar ut på tiden. Ökade taxor inom området
Ökat fokus på individen
Mer klagomål. Risk att MN behöver lägga mer resurser på
inkomna ärenden istället för att själv planera verksamheten
EFFEKT (ny)
Stödresurser centraliseras. Om stödresurser centraliseras
finns risk att stödet inte levereras i samma omfattning som
tjänsterna idag innefattar.
Uppföljning av miljökvalitetsnormer (MKN)
MK mäter och sammanställer resultat av luft- och
vattenprovtagning. Används för prioriteringar i tillsynen och i
kommunens fysiska planering. Risk för otillräckliga
ekonomiska och personella resurser. Risk för att vi inte lever
upp till lagkrav eller miljömål.

2

2

4

Ja delvis, miljöskyddskontoret är med i miljönätverket som drivs av
ABC.

4

1

4

Omvärldsbevakning sker löpande av MK

2

2

4

MN beslutar i ärenden som rör remisser av större betydelse för
kommunen och dessinvånare

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

Följs upp i tillsyns- och verksamhetsplanerna

Prioriteringar beslutas om i verksamhets- och tillsynsplanen.
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Rättssäkerhet
2
Nödvändigt att administrera verksamheten i enlighet med
lagstiftningen. Minskade resurser slår ofta mot de
administrativa delarna vilket kan medför minskad
rättssäkerhet.
Kommunikation (ny)
2
MN/MK behöver aktivt arbeta med att få ut information. Risk
att kommuninvånare och näringsliv inte ser allt det positiva
som görs eller har möjlighet att ta del av förebyggande
information.
Bättre återkoppling MN (ny)
2
Nämndens ansvar gäller och styrning och uppföljning är viktigt.
Risk att centrala beslut och beslut från övermyndigheter inte
kommer till MNs kännedom.
Externa bidrag
3
Kan öka MN:s verksamhetsområden. Chans att utföra mer
nytta för miljön. Möjligheten ökar med tydliga mål för
ekologtjänsten i verksamhetsplanen 2018
Förklaring Risk:
1.Osannolik: risken för att fel ska uppstå är praktiskt taget obefintlig
2.Mindre sannolik: risken för att fels ska uppstå är mycket liten
3.Möjlig: det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå
4.Sannolik: det är mycket troligt att fel ska uppstå

2

4

2

4

2

4

Meddelanden av denna karaktär följs upp vid varje nämnd.

3

MN:s verksamhet följs upp i samband med vår- och delårsbokslut
samt ekonomisk uppföljning varje nämnd.

1

Internkontrollpunkt. Risken är delvis omhändertagen, resurser
kommer behöva sättas av i samband med införandet av nytt
ärendehanteringssystem

Förklaring Väsentlighetsgrad:
1.Försumbar: är obetydlig för de olika intressenterna och
kommunen
2.Lindrig: uppfattas som liten av såväl intressenter som
kommunen
3.Kännbar: uppfattas som besvärande av såväl intressenter som
kommunen
4.Allvarlig:är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa

Förklaring Hantering:
Att ta ställning till hur riskerna ska hanteras. När riskinventering och värdering är gjord ska nödvändiga åtgärder identifieras.
Riskvärde 1-4 Åtgärder bedöms ej nödvändiga.
Riskvärde 6-12
Alternativ 1: Bedöms vara delar av verksamheten där förändring/utveckling är nödvändig för att nå politisk avsiktsförklaring samt prioriterade mål med indikatorer.
Formuleras som åtagande i nämndens flerårsstrategi.
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Alternativ 2: Bedöms vara delar av verksamheten där den värderade risken ska åtgärdas/hållas under uppsikt. Återfinns i nämndens internkontrollplan.
Riskvärde 16 Bedöms vara delar av verksamheten där den värderade risken måste åtgärdas direkt. Formuleras som omedelbar åtgärd i nämndens
flerårsstrategi.
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Miljöskyddsnämndens flerårsstrategi 2019-2021
MN §14, 2019 (MR 2019-0107)

1
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Verksamhet
Nämnden tar sin utgångspunkt dels i ”Flerårsstrategi 2019-2021” beslutad i
kommunfullmäktige 2018-12-12, § 226 dels i övrig verksamhetsstyrning1, det vill säga
nämndens reglemente med huvuduppdrag, styrande dokument från kommunfullmäktige,
kommunstyrelse, nämnd eller förvaltning samt statliga lagar, förordningar och föreskrifter.

Huvudsaklig verksamhet
Miljöskyddsnämndens huvudsakliga uppgift är att skapa en hälsosam och god miljö idag såväl som
för kommande generationer. Framförallt görs detta genom tillsyn och kontroll utifrån miljöbalken
och livsmedelslagstiftningen men miljöskyddsnämnden arbetar också strategiskt med miljö- och
naturfrågor. Nämnden ansvarar för miljöövervakningen för luft och nämnden tar också ett stort antal
vattenprover varje år för att kunna följa upp förändringar i vattenkvaliten. Utöver detta ordnar
miljöskyddsnämnden miljöpolitiskt forum som riktar sig till politiker i kommunen.
Miljöskyddsnämnden är också delaktig i detaljplanprocessen och andra miljöstrategiska projekt inom
kommunen. Det miljöstrategiska arbetet kan inte avgiftsfinansieras och nämnden kan därför inte
alltid delta i den utsträckning nämnden önskar.
Från 2017 återfinns också kommunekologtjänsten inom miljöskyddskontoret vilket innebär att
nämndens ansvarsområden utökats till att även gälla natur- och vattenvård.
Under året planeras två miljöpolitiska forum där alla politiker inom organisationen bjuds in till
seminarium med olika miljö- och hållbarhetsinriktningar.
Nämnden fastställer varje år en tillsyns- och verksamhetsplan samt kontrollplan för livsmedel som
tydligare beskriver hur tillgängliga resurser fördelas under året och vilka prioriteringar nämnden
beslutar om inom ramen för myndighetsutövningen.
Nämnden kommer succesivt att arbeta mot en mer förebyggande tillsyn/kontroll.
Inför 2019 kommer nämnden prioritera tillsynen mot icke anmälningspliktiga verksamheter, enskilda
avlopp samt radon. Nämnden kommer också fokusera på energi- och klimatfrågan och kommer
bland annat göra tillsyn med dessa frågor i fokus.

Åtaganden och nyckeltal
1.
Prioriterat mål:

I Alingsås finns goda möjligheter till arbete och företagande

Indikator:

Kommunens näringslivsranking ska förbättras

Åtagande:

Miljöskyddsnämnden åtar sig att öka dialogen med näringslivet genom
branschinriktad information/dialog.

1

Övrig verksamhetsstyrning enligt Styrmodell Alingsås kommun
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Nyckeltal:

Antal inbjudna branscher

2.
Prioriterat mål:

I Alingsås finns goda möjligheter till arbete och företagande

Indikator:

Kommunens näringslivsranking ska förbättras

Åtagande:

Miljöskyddsnämnden åtar sig att arbeta aktivt för att ta emot praktikanter
som en del i att klara framtidens rekryteringsbehov.

Nyckeltal:

Antal praktikanter

3.
Prioriterat mål:

I Alingsås finns det attraktiva boendemiljöer

Indikator:

Medborgarnas nöjdhet med att bo och leva i kommunen ska bibehållas
eller förbättras

Åtagande:

Miljöskyddsnämnden åtar sig att jobba förebyggande med
bostadsklagomål genom tillsyn av fastighetsägare till flerfamiljshus.

Nyckeltal:

Antal tillsynsinsatser

4.
Prioriterat mål:

I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet

Indikator:

Sjukfrånvaron i kommunen ska minska

Åtagande:

Miljöskyddsnämnden åtar sig att verka för att bibehålla låg sjukfrånvaro
inom miljöskyddskontoret.

Nyckeltal:

Antal insatser för god arbetsmiljö.

Arbetsplaner
Varje år antar miljöskyddsnämnden en kontrollplan för livsmedel och en tillsyns- och
verksamhetsplan för hela miljöskyddskontoret. I dessa dokument beskrivs vilket arbete som
kontoret avser att utföra under året.

Uppdrag
Miljöskyddsnämnden har fått medel för att genomföra en utredning kring inrättande av nytt
naturreservat, detta kommer utredas under året.

Internkontrollplan
Se bilaga 1.
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Omedelbar åtgärd
Ingen omedelbar åtgärd har identifierats.

Ekonomi
Ekonomiska ramar
Belopp i tkr
Verksamhetens intäkter
Personalkostnader
Lokalhyror

Budget
2019
8 676

Plan
2020

Plan
2021

8 817

8 961

-15 576 -15 328

-15 428

-4

-4

-5

-5 087

-4 899

-4 621

-539

-548

-557

Verksamhetens kostnader -21 207 -20 779

-20 611

Verksamhetens
nettokostnader

-12 531 -11 963

-11 650

12 531 11 963

11 650

Köp av tjänster
Övriga kostnader

Kommunbidrag
Årets resultat

0

0

0

Miljöskyddsnämnden arbetar kontinuerligt med att öka effektiviteten och debiteringsgraden.
Avgiftsfinansieringen har de senaste åren ökat markant och detta är ett arbete som kommer
fortgå under de närmsta åren.

Budget 2019
Kommunbidraget höjs tillfälligt med 1 000 tkr avseende inventering av enskilda avlopp.
Kommunbidraget höjs tillfälligt med 250 tkr avseende utredning kring inrättande av nytt
naturreservat.
Kommunbidraget sänkt permanent med 226 tkr avseende verkställd hyressänkning.

Plan 2020
Kommunbidraget höjs tillfälligt med 500 tkr avseende inventering av enskilda avlopp.

Plan 2021
Inga tillfälliga eller permanenta ramökningar är beslutade.
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Investeringsbudget
Tkr

Budge t
2019

Plan
2020

Plan
2021

Plan
2022

Plan
2023

Expansionsinvestering

Imageinvestering
Reinvestering
Ärendehanteringssystem

650

Anpassningsinvestering
Totalt utgifter

650

0

0

0

0

Under 2017 arbetade miljöskyddskontoret ihop med samhällsbyggnadskontoret med att
upphandla ett nytt ärendehanteringssystem. Förfarandet blev klart under våren 2018 och
målet var att installation skulle ske under hösten 2018. Då tidsplanen förskjutits kommer
investeringen att göras i början på 2019.

Personal
En utmaning som under våren 2019 kommer att påverka kontoret är införande av nytt
ärendehanteringssystem.
NMI för kontoret ligger på 3,8 2018 vilket är en höjning från 3,6 2017. Svarsfrekvensen är
fortsatt mycket hög vilket get hög tillförlitlighet i de svar som givits och som kontoret arbetar
vidare med i sina handlingsplaner.

Utnyttja tekniken
Grunden för all kompetensutveckling är dialogen mellan chef och medarbetare där individens
förutsättningar och utvecklingsbehov för att fullfölja sin del av nämndens måluppfyllese
analyseras. Målkedjan tydliggörs i årlig Medarbetaröverenskommelse mellan chef och
medarbetare. Kompetensutveckling planeras där in individuellt och när så behövs även för
hela grupper. Att lära i det dagliga arbetet tillsammans med en kollega eller att delta på en
utbildning, båda kan vara väl så givande.
Naturlig inlärning och nyttjande av ny teknik sker under 2019 i och med att nytt
ärendehanteringssystem implementeras. I detta arbete krävs även en aktiv
omväldsbevakning och ett lärande
Att ändra våra beteenden kan ta tid, där är vi olika som individer. Grunden är att ett tydligt
mål finns och att vi för en kontinuerlig dialog om vikten av beteendeförändringar internt. Att
följa upp målen strukturerat är även viktigt för framgång. Vi tar in influenser från omvärlden
för att stärka oss i att förändringar är nödvändiga.
Miljöskyddskontoret kommer under början av 2019 att börja använda en digitaliserad
kundmottagning vilket gör att medarbetarna möter medborgare med hjälp av tekniken på ett
nytt sätt.
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Antalet pensionsavgångar är jämnt fördelade framöver med en om året utifrån att
medarbetarna väljer att gå vid 65 års ålder. Hur den enskilde medarbetaren önskar göra
fångar närmaste chef upp i medarbetarsamtalet så en planerad ev. ersättningsrekrytering
och planderad kompetensöverföring kan genomföras.
Alla kön

2020

2021

2022

1

1

1

Kvinna
Man

1
1

1

De yrkeskategorier som finns inom kontoret är främst miljöskyddsinspektörer och chefer. Till
kontoret hör även kommunekologen och sedan 2019 Miljöingenjör och energi- och
klimatrådgivare (feb 2019). Från och med våren 2019 är chefsbemanningen fulltalig.

Förläng arbetslivet
Som arbetsgivare möjliggör vi att medarbetare kan arbeta efter 65 års ålder för dem som
önskar, det är en vinst både för den enskilde och för organisationen om arbetslivet kan
förlängas.
Utifrån den fysiska arbetsmiljöronden samt den psykiska och sociala skyddsronden gör
cheferna handlingsplaner i samarbete med sina anställda och skyddsombud. De åtgärder
som där tas upp ska genomföras och följas upp, det samlade resultatet ska säkerställa en
hållbar arbetsmiljö och attraktiva villkor på arbetsplatsen.
Cheferna arbetar aktivt med medarbetarsamtal, vid behov även rehabiliteringssamtal, vilket
möjliggör att önskemål om insatser för att förlänga arbetslivet för medarbetaren fångas upp.
Att kunna påverka sin arbetstid ger goda förutsättningar för en hållbar balans mellan arbete
och fritid. Alla anställda erbjuds flextid och några väljer att arbeta deltid. Att arbeta med att
göra nämndens mål konkreta och förtydliga ansvarsområden för grupper och individer ger
också en trygghet i det dagliga arbetet som möjliggör anställdas chanser att förlänga
arbetslivet.
Resultatrapporterna från 2018 års medarbetarenkät visar att Nöjd medarbetarindex, NMI,
ökar från 3,6 2017 till 3,8. Resultaten är generellt höga så ett stort fokus ligger på att jobba
vidare med de friskfaktorer som redan finns. Handlingsplanen från 2017 ska följas upp och
kompletteras utefter resultatet från 2018. Enligt prioriteringsmatrisen är det främst området
Arbetsorganisation som behöver tas upp, för att därigenom ge effekt på områdena
Arbetsbelastning, Återhämtning och Attraktiv arbetsgivare.

Få fler att jobba mer
Utgångsläget för alla tjänster är heltid, önskar sedan den anställde att gå ner i tid beviljas det
i möjligaste mån. Att ha balans i livet mellan arbete och fritid är viktigt både för den enskilde
och för nämnden som arbetsgivare.
Praktikanter tas in i mån av möjlighet att erbjuda handledare. Minst någon praktikant tas
emot årligen.
Miljöskyddskontoret deltar aktivt i kommunens arbete med ”Förenkla helt enkelt” och tar det
arbetet vidare inom respektive avdelning. Genom det påbörjade digitaliseringsarbetet har vi
påbörjat en förändringsresa som vi tror kommer leda till förändringar i nuvarande arbetssätt.
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Vi uppmuntrar anställda som idag arbetar deltid att gå upp på heltid om verksamheten så
tillåter och medarbetaren önskar. Majoriteten av de som arbetar deltid idag har själv valt det
av personliga orsaker.
Arbetad tid går ner något från 2017 till 2018 (från drygt 25 heltidstjänster 2017 till knappt 23
2018), sjukfrånvaron har samtidigt ökar något och övertiden ligger fortsatt lågt.
För att få fler att jobba ett längre arbetsliv och även heltid sker en fortsatt satsning på
friskfaktorer utifrån handlingsplanen för Medarbetarenkäten för att därigenom höja NMI.
Samtliga tjänster är på heltid, där har ingen förändring skett sedan tidigare. Några
medarbetare har valt att gå ner i tid av personliga orsaker, denna typ av ledighet beviljas
utifrån verksamheten krav årligen.
Övertidsarbete har förekommit i mycket liten omfattning under åren så även 2018.
Planeringen av verksamheten görs strukturerat och kan hanteras under normal arbetstid i
regel.

Attraktiv arbetsgivare
För att attrahera personal arbetar vi t ex med en förvaltningsgemensam aktivitet årligen för
Sveagatans förvaltningar. Syftet är att lära känna kollegor på andra enheter och för att få en
ännu bättre kännedom om olika verksamheter inom förvaltningarna. I arbetet med ”Förenkla
helt enkelt” är en del att hänvisa kommuninnevånare rätt, vilket förutsätter god person- och
verksamhetskännedom. En mindre lokal partsammansatt grupp ”Attraktiva Sveagatan”,
arbetar för att stärka oss i att bli en attraktivare arbetsgivare.
Under 2019 införs medarbetaröverenskommelsen.
Cheferna har utbildats i kommunens rekryteringsprocess och HR konsult deltar i varje
rekryteringsprocess. Vid chefsrekrytering inbjuds fackliga representanter in till att medverka i
processen i ett tidigt skede.
För att kvalitetssäkra introduktionen har en gemensam rutin tagits fram, vilken rekryterande
chef ansvarar för att komplettera med det som specifikt krävs för aktuell befattning.
För att analysera löneglidningen görs en analys årligen tillsammans med HR strateg och
Förvaltningschef.
För att stärka medarbetarskapet och ledarkapet arbetar vi aktivt med
medarbetaröverenskommelsen. Även APT är ett viktigt samverkansorgan för enheten. Där
ligger en viktig grund för tillit och engagemang för att tillsammans uppfylla det mål som
nämnden satt.
Att aktivt arbeta med friskfaktorer per enhet, höja kvalitén på APT och medarbetarsamtal
förväntas ge positiv effekt i medarbetarenkäter under kommande period och högre NMI.
Medarbetarnas engagemang förväntas öka ytterligare med denna satsning och därmed
trivseln på arbetet.
Nöjd medarbetarindex, NMI ,har ökat, från 3,6 till 3,8 2018. Engagerade medarbetare och nu
inför 2019 tillsatt chefstjänst har givit en bra grund att arbeta vidare med. Vi påverkas
ständigt av förändringar som vi lär oss av och utvecklas. Att än mer medvetet arbeta med att
bryta ner nämndens mål till avdelning och grupp/individ ger tydlighet i den vardagliga
prioriteringen och på sikt en lägre sjukfrånvaro.
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Chefen har ett avslutningssamtal med medarbetaren som slutar för att dels fånga upp tankar
om tiden hos oss men också vad som är viktigt att föra vidare till ersättaren. Har vi något
som vi kan göra bättre som arbetsgivare?
Vi har mycket att vinna på att locka till oss rätt kompetens då vi får vakanser, vi berikas av
olikheter och att lära av varandra i en stimulerande miljö. Trivs medarbetarna stannar de och
gör karriärväg inom kommunen om det finns möjligheter.
Personalomsättningen har sjunkit vilket är bra för stabiliteten i arbetsgruppen och
kompetensöverföringen kollegor emellan. De rekryteringar som gjorts har vi haft möjlighet att
fullfölja med undantag av några tjänster till Plan och Bygglovsavdelningen. Där är behovet
större än tillgänglig kompetent arbetskraft som marknaden ser ut nu.
Antalet medarbetare i snitt inom SBK är knappt 10 st. 2018. Det är en hanterbar nivå som vi
önskar behålla för att ge cheferna möjlighet att stötta sina medarbetare och bedriva ett aktivt
arbetsmiljöarbete.
Under 2019 har sjukfrånvaron ökat något jämfört med 2017, det är främst några medarbetare
som varit sjuka vid ett ökat antal tillfällen under året. Cheferna arbetar efter kommunens rutin
Från frisk till frisk där en anpassad rehabilitering kan arbetas fram utefter varje enskild
medarbetares behov och organisationens försutsättningar. Under året har
chefsbemanningen varit optimal då tf chefskap inom och utanför kontoret påverkat
resurserna. Från våren 2019 är chefsbemanningen fulltalig vilket ger goda förutsättningar i
framtida arbetet.
De interna karriärmöjligheterna är få beroende på förvaltningens storlek.
I den konjunktur som råder nu är det svårt att undvika en löneglidning när
ersättningsrekryteringar göras.
MK har en jämn könsfördelning, 58 % kvinnor och 42 % män. Lönestrukturen har nu
påverkats av att flera äldre och erfarna medarbetare gått i pension. Ersättningsrekryteringar
har gjorts men inte med samma erfarenhet. Lönekartläggningen visar att kvinnornas
medianlön ligger något lägre än männens (96%) och att lönespridningen inom MK minskat
något, vilket påverkats av satsningar i löneöversynen samt nylönesättning under 2018.

Arbetsmiljö och sjukfrånvaro
Vårt huvudsakliga arbetsmiljömål är minskad sjukfrånvaro genom ett fortsätt arbete med att
förbättra kvalitén i medarbetarsamtalet. Ett planerat arbete med den fysisk och psykiska
arbetsmiljön läggs in i ett årshjul och följs på APT.
Med ökat rehabiliteringsarbete och därmed ökad frisknärvaro kan arbetet ske enligt planering
och medför därmed inte omprioriteringar som i slutändan sliter på både personal och
verksamheten. Planerade kompetenshöjande åtgärder kan genomföras enligt plan och
arbetsmiljön förbättras och därmed till att vi blir en attraktiv arbetsgivare.
Målvärdet är minskad sjukfrånvaro. Att ytterligare förtydliga roller kommer att ske naturligt då
medarbetaröverenskommelserna startar, vilket ger en trygghet i vad som förväntas och även
kan påverka sjuktalen i någon mån.
Kontorets medarbetarenkätens ger generellt sett ett mycket positivt för 2018.
Prioriteringsmatrisen visar på behovet av aktiviterer som stöttar utvecklingen av
arbetsorganisationen. Områdena arbetsbelastning, återhämtning och attraktiv arbetsgivare
påverkas indirekt positivt av åtgärder inom arbetsorganisationen. När alla har en tydlig
8
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prioritering som följs upp på APT och i medarbetaröverenskommelsen blir det en viktig
parameter för att sänka sjuktalet.
För att minska sjukfrånvaron sker utöver tydligt målarbete ett fortsatt aktivt
rehabiliteringsarbete som följer kommunens riktlinjer i syfte att stötta medarbetare på bästa
sätt för tidig återgång i arbete. Samarbete med företagshälsovården sker vid behov.
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Bilaga 1
Identifierad risk

Område

Process

Riskvärde

Vad ska kontrolleras?

Metod

Ansvarig

Uppföljning

Hur ska kontrollen
genomföras?

Vem genomför
kontrollen

När följs
kontrollen upp?

5% av leverantörsfakturorna för
perioden ska slumpvis kontrolleras

Manuell stickkontroll

Administratör

Vårbokslut,
Delårsbokslut,
Årsbokslut

Ekonomi
verksamhet
medborgare
medarbetare
Leverantörsfakturorna
ska kontrolleras så de
följer de ramavtal som
finns i kommunen

Följer ej ramavtal

Ekonomi

Risk för dålig återkoppling

Medborgare

Alla som inkommer med en
ansökan/anmälan ska inom tre
arbetsdagar dagar få
bekräftelse på mottaget
ärende samt info om
handläggare.

5 % av alla inkomna
ansökningar/anmälningar ska slumpvis
kontrolleras

Manuell stickkontroll

Administratör

Vårbokslut,
Delårsbokslut,
Årsbokslut

Risk för kontrollskuld

Verksamhet

Nämnden ska tydligt kunna
visa hur mycket tillsyn/kontroll
varje verksamhet betalt för
och hur mycket tid som
faktiskt lagts på respektive
verksamhet

Eventuella kontroll- och eller
tillsynsskulder ska redovisas årligen till
nämnden per verksamhet och för både
miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll

Alla verksamheter
med årliga avgifter
kontrolleras med
avseende på
tillsynstid.
Kontrollskulder
rapporteras i lista
med verksamhet
och skuld i timmar

Avdelningschef

Bokslut

Risk för minskad
rättssäkerhet

Verksamhet

Beslut som tas på delegation
ska expedieras senast dagen
efter

5 % av alla beslut ska kontrolleras så
expedieringen uppfyller målet

Manuell stickkontroll

Administratör

Vårbokslut,
Delårsbokslut,
Årsbokslut

Risk för längre
handläggningstider

Medborgare

Inom miljöbalken har vi
vanligtvis 6 veckor på oss att
fatta beslut efter det att
ärendet är komplett

8

5 % av alla tillstånd för enskilda avlopp
ska kontrolleras så
handläggningstiden inte överstiger 6
veckor

Manuell stickkontroll

Avdelningschef

Vårbokslut,
Delårsbokslut,
Årsbokslut

Risk att mer tid läggs på
utredningar istället för
planerad kontroll

Verksamhet

Antalet RASFF har ökat de
senaste åren vilket medför att
handläggare behöver lägga
mer tid på att utreda dessa

9

Antalet RASFF

Manuell kontroll

Avdelningschef

Vårbokslut,
Delårsbokslut,
Årsbokslut

Risk för hot/våld i samband
med myndighetsutövning

Medarbetare

Myndighetsutövningen innebär
att tunga beslut ibland behöver
kommuniceras

8

Nya medarbetare ska introduceras i
kontorets plan för hot och våld

Manuell kontroll

Avdelningschef

Årsbokslut

Risk att rättssäkerheten
försämras

Verksamhet/

Minskar de administrativa
resurserna där diarieföring och
expediering av ärenden/beslut
sker ökar risk för felhantering

4

5 % av de expedierade besluten ska
kontrolleras så nämnden lyckats delge
rätt person

Manuell stickkontroll

Administratör

Vårbokslut,
Delårsbokslut,
Årsbokslut

Medborgare
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Risk och
väsentlighet

Risk/
Väsentlighet

Risk/
sannolikhet

Risk – beskrivning

Hantering
(åtagande, internkontrollpunkt, omedelbar åtgärd)

Minskad ram
Minskad ram innebär tuffa prioriteringar och effektiviseringar.
Risk att de förebyggande insatserna blir nedprioriterade
Risk att det inom myndighetsdelen skapas längre
handläggningstider mm
Externa bidrag
Kan öka MN:s verksamhetsområden. Chans att utföra mer
nytta för miljön. Möjligheten ökar med tydliga mål för
ekologtjänsten i verksamhetsplanen 2018
Digitalisering (Ex. Ärendehanteringssystem).
Ökar möjlighet till effektivisering.
Kan behöva ökade resurser till att börja med.
Risk att vi hamnar efter i samhällsutvecklingen och arbetar
ineffektivt.
Förändringar i lagstiftningarna
Ökade verksamhetsområden inom MN. Ökat arbete utan
möjlighet till debitering innebär tuffa prioriteringar om extra
medel inte tillskjuts

3

2

6

Internkontrollpunkt.
MN prioriterar inför varje nytt år, beslutas om i verksamhets- och tillsynsplanen.
MN:s verksamhet följs upp i samband med vår- och delårsbokslut samt
ekonomisk uppföljning varje nämnd.

3

1

3

MN:s verksamhet följs upp i samband med vår- och delårsbokslut samt
ekonomisk uppföljning varje nämnd.

3

1

3

MN:s verksamhet följs upp i samband med vår- och delårsbokslut samt
ekonomisk uppföljning varje nämnd.

4

1

4

Omvärldsbevakning sker löpande av MK

Klimatförändringar (Extrema väderförhållanden)
Ökad krisberedskap. Snabba förändringar innebär ofta att
samhället inte hunnit med vilket skapar problem för miljön
som MN värnar om
Minskade resurser till avloppsprojektet (Projekt generellt)
Minskade resurser medför att MN måste prioritera. Projektet
drar ut på tiden. Ökade taxor inom området
Planprocessen
Viktigt att miljöaspekterna kommer med i ett tidigt skede. Risk
att ev miljöproblematik upptäcks för sent vilket kan stå
exploatören dyrt.

3

3

9

Prioriteringar beslutas om i verksamhets- och tillsynsplanen. MN/Mk
omvärldsbevakar och utbildar sig kontinuerligt.

2

2

4

3

3

9

Prioriteringar beslutas om i verksamhets- och tillsynsplanen
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Kommer MN in sent (som remiss istället) debiteras inte MN:s
medverkan. Fungerar planprocessen kommer MK in i ett tidigt
skede. Däremot behöver detta förtydligas när det gäller
byggherredriven planprocess.
Tillväxt
Ökad verksamhet inom MN. Risk att tillsynen på nya objekt
inte hinns med. Ex. skolor/förskolor/infrastrukturprojekt,
industrier mm. MN arbetar för att tillsynen ska bli mer
avgiftsfinansierad.
Antalet RASFF/smittskyddsärenden ökar
MK lägger större andel tid på utredningar istället för
kontroller. Resurserna går åt till att utreda istället för
kontroller
Ökat fokus på individen
Mer klagomål. Risk att MN behöver lägga mer resurser på
inkomna ärenden istället för att själv planera verksamheten
Myndighetsutövning
Arbetsförhållanden på acceptabel nivå. Rollen kan innebära
enskilda medarbetare hamnar i en riskfylld position eller hotas
på annat sätt. Kopplas även till sociala medier.
Uppföljning av miljökvalitetsnormer (MKN)
MK mäter och sammanställer resultat av luft- och
vattenprovtagning. Används för prioriteringar i tillsynen och i
kommunens fysiska planering. Risk för otillräckliga ekonomiska
och personella resurser. Risk för att vi inte lever upp till lagkrav
eller miljömål.
Rättssäkerhet
Nödvändigt att administrera verksamheten i enlighet med
lagstiftningen. Minskade resurser slår ofta mot de
administrativa delarna vilket kan medför minskad
rättssäkerhet.
Uppföljning av kommunens miljömål, EU:s vattendirektiv mm.
MN har ett ansvar enligt reglementet för kommunens
övergripande miljö- och hälsoskyddsfrågor. Risk finns att
miljömålen, EU:s vattendirektiv mm för kommunen som
organisation inte följs upp tillräckligt och att MN saknar

4

2

8

Internkontrollpunkt. Prioriteringar beslutas om i verksamhets- och tillsynsplanen

3

3

9

Internkontrollpunkt. Uppföljning sker i vår- och delårsbokslut.

2

2

4

Följs upp i tillsyns- och verksamhetsplanerna

2

4

8

Internkontrollpunkt. Rutin vid arbete som kan medföra risk för hot och våld
finns.

2

2

4

Prioriteringar beslutas om i verksamhets- och tillsynsplanen.

2

2

4

Internkontrollpunkt. Risken är delvis omhändertagen, resurser kommer behöva
sättas av i samband med införandet av nytt ärendehanteringssystem

3

3

9

Prioriteringar beslutas om i verksamhets- och tillsynsplanen. Finns en
vattensamordningsgrupp som driver vattenfrågor.
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resurser för denna uppföljning.
Kompetensförsörjning/Rekrytering
3
3
9
Miljöinspektörer är prioriterade i 2019 års löneöversyn.
Utan personal kan uppdraget inte genomföras. Handläggarna
har specialinriktningar vilket innebär att organisationen blir
sårbar vid frånvaro. Svårrekryterat område innebär att lönerna
behöver ses över.
Kommunikation
3
2
6
MN/MK behöver aktivt arbeta med att få ut information. Risk
att kommuninvånare och näringsliv inte ser allt det positiva
som görs eller har möjlighet att ta del av förebyggande
information.
Förklaring Risk:
Förklaring Väsentlighetsgrad:
1.Osannolik: risken för att fel ska uppstå är praktiskt taget obefintlig
1.Försumbar: är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen
2.Mindre sannolik: risken för att fels ska uppstå är mycket liten
2.Lindrig: uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen
3.Möjlig: det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå
3.Kännbar: uppfattas som besvärande av såväl intressenter som kommunen
4.Sannolik: det är mycket troligt att fel ska uppstå
4.Allvarlig:är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa
Förklaring Hantering:
Att ta ställning till hur riskerna ska hanteras. När riskinventering och värdering är gjord ska nödvändiga åtgärder identifieras.
Riskvärde 1-4 Åtgärder bedöms ej nödvändiga.
Riskvärde 6-12 Alternativ 1: Bedöms vara delar av verksamheten där förändring/utveckling är nödvändig för att nå politisk avsiktsförklaring samt prioriterade mål med
indikatorer. Formuleras som åtagande i nämndens flerårsstrategi.
Alternativ 2: Bedöms vara delar av verksamheten där den värderade risken ska åtgärdas/hållas under uppsikt. Återfinns i nämndens internkontrollplan.
Riskvärde 16 Bedöms vara delar av verksamheten där den värderade risken måste åtgärdas direkt. Formuleras som omedelbar åtgärd i nämndens flerårsstrategi.
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Vårbokslut 2019 - Miljöskyddsnämnden
2019-05-06

Beslutad 2019-05-14, MN §32
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Verksamhet

Huvudsaklig verksamhet
Miljöskyddsnämndens huvudsakliga uppgift är att skapa en hälsosam och god miljö idag
såväl som för kommande generationer. Framförallt görs detta genom tillsyn och kontroll
utifrån miljöbalken och livsmedelslagstiftningen men nämnden arbetar också strategiskt
med miljöfrågor. Nämnden ansvarar för miljöövervakningen av luft. Nämnden tar också ett
stort antal vattenprover varje år för att kunna följa upp förändringar i vattenkvaliten.
Nämnden är delaktig i planprocessen och andra miljöstrategiska projekt inom kommunen.
Nämnden ansvarar också för kommunens strategiska arbete utifrån EU:s vattendirektiv.
Enligt beslut i kommunstyrelsen 5 februari 2018 § 4 ska samtliga nämnder redogöra för
sin plan för och sitt arbete med demokratifrågor. Kontoret har under februari och mars haft
två stora möten om avloppstillsyn som vi kommer att utföra i Färgens område. Syftet med
mötena var att i god tid informera och svara på frågor.
Ekolog
En upphandling av ramavtal med naturvärdeskonsulter har gjorts. Nästa steg är att
inventera de för inrättande av nytt naturreservat utpekade områden. Syftet med
inventeringen är att få en uppfattning om vilka värden som finns i dag. Brev om
inventeringen kommer att gå ut till samtliga markägare som berörs av ett eventuellt
inrättande av ett nytt naturreservat.
En förvaltningsöverskridande naturvårdsgrupp har startats upp under våren 2019. Hittills
har två möten hållits, och under dessa har gruppen identifierat behovet av att ta fram en
grönplan som beskriver tätortens grönytor och behovet av att bevara och utveckla
grönstrukturer. Det har även förts en dialog kring medborgardialogträff och vad dialogen
ska handla om.
Vattensamordningsgruppen har haft två möten hittills under 2019. Gruppen är något
modifierad sedan föregående år, med några nya deltagare, bl.a. har en
exploateringsingenjör tillkommit vilket är positivt. Gruppen har diskuterat behovet av en
klimatanpassningsstrategi, vad den bör syfta till och vem/vilka som eventuellt skulle kunna
vara ansvarig för olika delar i en sådan plan. Det förs en dialog över förvaltningsgränserna
gällande vattenprovtagningar och olika projekt, men också gällande framtagning av olika
strategier och planer och hur dessa kopplas till varandra eller skiljer sig ifrån varandra.
Energi- och klimatrådgivning
Under Framtidsveckan 2019 deltog Alingsås kommuns Energi- och klimatrådgivning vid
tre arrangemang. Det var vid en föreläsning för verkstadsföretag med rubriken ”Tryckluft –
Till vilket pris?” Företagare fick information om hur de kan spara stora mängder energi och
pengar genom att ta tryckluft på större allvar. I samarbete med BRF Snickaren i Alingsås
ordnades ett studiebesök om solenergi för bostadsrättsföreningar och ett öppet hus för
privatpersoner om solceller hölls i biblioteket.
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Livsmedel
Under årets första tertial har bland annat butiker, pizzerior, gatukök, hemkunskap
mottagningskök, tillagningskök och restauranger besökts. Av de 161 planerade
livsmedelskontrollerna har 119 genomförts (74%). Under tertialet har 7 extra offentliga
kontroller genomförts. 17 nya verksamheter har registrerats.
Fokusområden har bland annat varit innehåll av/kunskap om allergener, spårbarhet,
rengöring och material i kontakt med livsmedel. Generellt sett kan sägas att fokusområde
innehåll av/kunskap om allergener är viktig. Här har vi stött på, vid flertal tillfällen, att det
inte är helt självklart att svara rätt på vad maten innehåller även om många
verksamhetsutövare är duktiga. Gällande spårbarhet är det vanligt förekommande att de
får skicka in följesedlar i efterhand då de inte har de på plats i verksamheten, och det har
funnits produkter som inte går att knyta an till någon följesedel. Material i kontakt med
livsmedel är ett område som är svårt att kontrollera. Vi har hållit oss på en basnivå och
inte ställt alltför höga orimliga krav på de mindre verksamheterna.
Två inspektörer deltog vid den nordiska tillsynskonferensen i Malmö.
Livsmedelsinspektörer har också deltagit vid länsmöte och GR:s livsmedelsnätverk samt
varit på studiebesök vid vattenverk i Lerums kommun.
Hälsoskydd
Hälsateamet har under tertialet genomfört tillsyn av flertalet förskolor och skolor i
kommunen. Tillsynsprojektet för förskolor är inriktad på barnens fysiska miljö. Tillsynen av
skolor är under våren inriktad på uppföljning av förra årets tillsyn. Ett nytt tillsynsprojekt för
skolor är planerat inför hösten 2019. Hälsateamet har också genomfört tillsyn av
fastighetsägare i Alingsås kommun där fokus legat på inomhusmiljö och egenkontroll.
Målet för tillsynen av fastighetsägare är att kontrollera ca 20 stycken fastighetsägare.
Arbetet med radon pågår och granskning av de begärda mätrapporterna sker kontinuerligt
med att de inkommer. Planeringen av tillsynen kring nagelvård är påbörjad.
Hälsateamet bedriver en mer aktiv strandskyddstillsyn där vi följer upp fjolårens
inventeringsinsats kring Sävelången. Ett regionalt strandskyddstillsynsprojekt planeras
och genomförs under året.
Projektet Naturminnen är också planerad och påbörjad. Syftet med projektet är att lämna
förslag till beslut för inrättande av fem nya naturminnen.
Hälsateamet arbetar också aktivt med inkommande klagomål.
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Miljöskydd
Tillsynen för de icke anmälningspliktiga verksamheterna har påbörjats, i samband med
tillsynen fortsätter handläggarna att uppdatera registret för U-objekt, detta för att få en mer
komplett bild av vilka verksamheter som finns i kommunen.
Handläggare från miljöskyddsteamet har också varit delaktiga i det uppströmsarbete som
VA-avdelningen inom tekniska förvaltningen påbörjade 2017 och som har löpt på under
2018 och nu även under 2019.
Flera handläggare är också delaktiga i införandet av vårt nya ärendehanteringssystem.
Processen är i gång och en grupp har bildats som tittar på olika delar bland annat mallar.
Under våren har miljöskyddsteamet genomfört inspektioner, detta som en del i ett
nationellt projekt med kemikalieinspektionen. Projektets fokus är information om farliga
ämnen i varor. Miljöskyddskontoret kontrollerar biocidbehandlade varor och information
om ämnen på kandidatförteckningen. Syftet med inspektionerna är att öka företagens
medvetenhet om de regler som finns rörande information om farliga ämnen i varor.
Information om farliga ämnen i varor är viktigt för att konsumenter ska kunna göra
medvetna val när de handlar.
Enskilda avlopp
Tillsynen av enskilda avlopp har kommit igång. Under våren har miljöskyddskontoret haft
två informationsträffar för kommuninvånare där kontoret berättat att tillsyn kommer att
genomföras.

Åtaganden
Nedan följer nämndens åtaganden. När det gäller nyckeltalen så presenteras under
rubriken utfall, det senaste värdet. I de flesta fall är detta detsamma som värdet för 2018
eftersom inget nytt värde tagits fram under 2019.
VISION

ALINGSÅS ÄR VÄSTSVERIGES VACKRASTE KULTURSTAD I EN LEVANDE BYGD. GENOM
NYTÄNKANDE, ENGAGEMANG OCH TILLGÄNGLIGHET SKAPAR VI LIVSKVALITET FÖR
ALLA.

PRIORITERAT MÅL

2. I ALINGSÅS FINNS GODA MÖJLIGHETER TILL ARBETE OCH FÖRETAGANDE
4
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INDIKATOR
2.3 KOMMUNENS NÄRINGSLIVSRANKING SKA FÖRBÄTTRAS
NÄMNDENS ÅTAGANDE
ÖKA DIALOGEN MED NÄRINGSLIVET GENOM BRANSCHINRIKTAD INFORMATION/DIALOG
Bedömning
Delvis uppfyllt
Kommentar:
Miljöskyddskontoret har haft 2 dialogmöten med fastighetsägare för enskilda avlopp. Dessa var mycket
givande och vi informerade om vad det innebär att miljöskyddskontoret tillsynar enskilda
avloppsanläggningar.
Åtagandet bedöms genomföras under 2019.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

2018

Antal inbjudna
branscher

2

2

4

ARBETA AKTIVT FÖR ATT TA EMOT PRAKTIKANTER SOM EN DEL I ATT KLARA FRAMTIDENS
REKRYTERINGSBEHOV
Bedömning
Helt uppfyllt
Kommentar:
Miljöskyddskontoret har tagit emot en praktikant. Detta var mycket givande både för kontoret och
praktikanten. Åtagandet bedöms som helt uppfyllt.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

2018

Antal praktikanter

1

1

2

5
Sida 331 av 444

3. I ALINGSÅS FINNS DET ATTRAKTIVA BOENDEMÖJLIGHETER
INDIKATOR
3.2 MEDBORGARNAS NÖJDHET MED ATT BO OCH LEVA I KOMMUNEN SKALL BIBEHÅLLAS
ELLER FÖRBÄTTRAS
NÄMNDENS ÅTAGANDE
JOBBA FÖREBYGGANDE MED BOSTADSKLAGOMÅL GENOM TILLSYN AV FASTIGHETSÄGARE
TILL FLERFAMILJSHUS
Bedömning
Delvis uppfyllt
Kommentar:
Ett nytt tillsynsprojekt för skolor är planerat inför hösten 2019. Hälsateamet har också genomfört tillsyn av
fastighetsägare i Alingsås kommun där fokus legat på inomhusmiljö och egenkontroll. Målet för tillsynen av
fastighetsägare är att kontrollera ca 20 stycken fastighetsägare.
Åtagandet bedöms genomföras under 2019.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

Antal tillsynsinsatser

9

16

6
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2018

5. I ALINGSÅS BYGGER VÄLFÄRDEN PÅ GOD SERVICE, HÖG KVALITET OCH
TILLGÄNGLIGHET
INDIKATOR
5.4 SJUKFRÅNVARON I KOMMUNEN SKA MINSKA
NÄMNDENS ÅTAGANDE
VERKA FÖR ATT BIBEHÅLLA LÅG SJUKFRÅNVARO INOM MILJÖSKYDDSKONTORET
Bedömning
Delvis uppfyllt
Kommentar:
Aktiviteter som genomförts under perioden för att påverka arbetsmiljön positivt är ett par halvdagar med
temat återkoppling/feedback samt hur möten blir meningsfulla. En dialogövning runt hur vi blir bättre på att
hålla isär arbete och fritid har också genomförts.
Åtagandet bedöms genomföras under 2019.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

Antal insatser för god
arbetsmiljö

3

5

7
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2018

Uppdrag
Kommunfullmäktige beslutade i samband med flerårsstrategi 2019-2021 om uppdrag till
nämnderna. Uppdragen är årsvisa och förväntas genomföras under innevarande år.
Nedan följer nämndens tilldelade uppdrag.

SAMTLIGA NÄMNDER FÅR I UPPDRAG ATT FLER PERSONER MED LÖNESTÖD SKA
ANSTÄLLAS I DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN SAMT FÖLJA UPP UTFALLET
ÅRLIGEN
Status
Påbörjad
Kommentar:
Miljöskyddskontoret har påbörjat arbetet med att se över frågan och kommer fortsätta med detta under
hösten.
Uppdraget bedöms genomföras under 2019

SAMTLIGA NÄMNDER FÅR I UPPDRAG ATT ÖKA EXTERN MEDFINANSIERING,
EXEMPELVIS FRÅN EU, OM DET INTE MEDFÖR BESTÅENDE KOSTNADER
Status
Ej påbörjad
Kommentar:
Under våren har Miljöskyddskontoret lagt mycket tid på att implementera ärendehanteringssystemet vilket
gjort att tid inte funnits för att söka externa medel.
Uppdraget bedöms genomföras under 2019.
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SAMTLIGA NÄMNDER OCH BOLAGSSTYRELSER GES I UPPDRAG ATT SE ÖVER SIN
VERKSAMHET UR ETT INTEGRATIONSPERSPEKTIV I SYFTE ATT FÖRESLÅ LÄMPLIGA
INSATSER I KOMMUNENS SAMLADE INTEGRATIONSARBETE
Status
Ej påbörjad
Kommentar:
Detta arbete ska påbörjas under hösten.
Uppdraget bedöms genomföras under 2019.

SAMTLIGA NÄMNDER GES I UPPDRAG ATT AKTIVT VERKA FÖR OCH GENOMFÖRA
FLERÅRSSTRATEGINS UTPEKADE VILJA
ERKA FÖR OCH GENOMFÖRA FLERÅRSSTRATEGINS UTPEKADE VILJA
Status
Delvis uppfyllt
Kommentar:
Nämnden strävar efter en ekonomi i balans samt att utföra effektiv verksamhet och nämnden följer
flerårsstrategins utpekade vilja. Ekonomiuppföljningar redovisas till nämnden löpande.
Uppdraget bedöms genomföras under 2019.
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SAMTLIGA NÄMNDER GES I UPPDRAG ATT REDUCERA SIN CENTRALA
ADMINISTRATION OCH FÖRESLÅ MÖJLIGHETER TILL FÖRVALTNINGSÖVERGRIPANDE
EFFEKTIVISERINGAR
Status
Delvis uppfyllt
Kommentar:
Ett samarbete över förvaltningsgränserna har pågått under en längre tid på Sveagatan där administration
och ekonomi organisatoriskt är placerade under Samhällsbyggnadskontoret.
En obemannad reception med bokningsterminalen Svea är färdigställd.
Implementering av Förenkla helt enkelt.
Uppdraget bedöms genomföras under 2019.

SAMTLIGA NÄMNDER GES I UPPDRAG ATT STÄRKA OCH UTVECKLA DEMOKRATIN OCH
I LÄMPLIGA FORMER ANVÄNDA SIG AV MEDBORGARDIALOG
Status
Delvis uppfyllt.
Kommentar:
Miljöskyddsnämnden har ännu inte hittat projekt där det i år är lämpligt att använda sig av
medborgardialog. Däremot har nämnden använt sig av tex hemsida för att få ut information och för att få in
synpunkter på bland annat naturvårdsprogrammet för Alingsås kommun. Även nämndens åtagande att öka
dialogen med näringslivet ligger i linje med detta.
Uppdraget bedöms genomföras under 2019.
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SAMTLIGA NÄMNDER GES I UPPDRAG ATT TA FRAM EN STRATEGI FÖR HUR DIGITALA
LÖSNINGAR GENOM EXEMPELVIS ARTIFICIELL INTELLIGENS KAN INFÖRAS I SYFTE ATT
MINSKA ADMINISTRATIONEN
Status
Påbörjad
Kommentar:
Miljöskyddskontoret har precis infört ett nytt ärendehanteringssystem Ecos, i detta system finns
möjligheten att jobba mer digitalt än tidigare. Just nu pågår implementering och utveckling av systemet där
det även ingår att ta fram en plan för hur kontoret ska kunna jobba mer digitalt och utnyttja de digitala
tjänster som finns. Även ett digitalt närarkiv håller på att utredas för att minska pappersförbrukningen.
Uppdraget bedöms genomföras under 2019.
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Övriga uppdrag

MILJÖSKYDDSNÄMNDEN HAR FÅTT MEDEL FÖR ATT GENOMFÖRA EN UTREDNING
KRING INRÄTTANDE AV NYTT NATURRESERVAT, DETTA KOMMER UTREDAS UNDER
ÅRET.
Status
Påbörjad
Kommentar:
En upphandling av ramavtal med naturvärdeskonsulter har gjorts. Nästa steg är att inventera de för
inrättande av nytt naturreservat utpekade områden. Syftet med inventeringen är att få en uppfattning om
vilka värden som finns i dag. Brev om inventeringen kommer att gå ut till samtliga markägare som berörs av
ett eventuellt inrättande av ett nytt naturreservat.
Uppdraget bedöms genomföras under 2019

Intern kontroll
Beslutade internkontrollpunkter bedöms utifrån följande:
Kontrollen genomfördes utan anmärkning/med acceptabel anmärkning
Kontrollen genomfördes med anmärkning



5 % av leverantörsfakturorna för perioden ska slumpvis kontrolleras – 98 st
leverantörsfakturor har betalats. 5 st kontrollerades och alla stämde enligt de avtal
kommunen har.
5 % av alla inkomna ansökningar/anmälningar ska slumpvis kontrolleras – 105 st
ansökningar/anmälningar har inkommit. 5 st kontrollerades. Alla har fått svar
genom mail, brev eller samtal inom tre dagar.



5 % av alla beslut ska kontrolleras så expedieringen uppfyller målet - 201 st beslut
har registrerats. 10 st beslut kontrollerades. Alla beslut skickades inom rätt
intervall.
5 % av de expedierade besluten ska kontrolleras så nämnden lyckats delge rätt
person – 201 st beslut har registrerats. 10 st beslut kontrollerades. Alla
delgivningskvitton har kommit in från rätt person.
12
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5 % av alla tillstånd för enskilda avlopp ska kontrolleras så handläggningstiden inte
överstiger 6 veckor – 4 tillstånd kontrollerades och klarade handläggningstiden på
6 veckor
Antalet RASFF (Rapid Alarm) – 6 RASFF har kommit in under första tertialet1

Omedelbar åtgärd
Inga omedelbara åtgärder.

RASFF är EU:s system för snabb varning om livsmedel som utgör eller kan antas utgöra en risk för
människors hälsa.
1
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Ekonomi

Sammanfattning
Miljöskyddsnämnden prognosticerar ett nollresultat. Prognosen för investeringen i ett nytt
ärendehanteringssystem följer budget.

Drift
Belopp i tkr

Verksamhetens intäkter

Budget Vårbokslut
2019
2019

Prognos
helår

Avvikelse
prognos/budget
2019

Vårbokslut
2018

Differens
2018/2019

8 676

2 318

9 029

353

2202

116

-15 576
-4
-5 084
-543

-4 655
-4
-1 403
99

-15 802
-4
-5 208
-546

-226
0
-124
-3

-4356
-4
-1509
-170

Verksamhetens kostnader -21 207

-5 963

-21 560

-353

-6 039

-299
0
106
269
0
76

Verksamhetens
nettokostnader

-12 531

-3 645

-12 531

0

-3 837

192

Kommunbidrag

12 531

4 177

12 531

0
0

4114

63
0

0

532

0

0

277

255

Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänster
Övriga kostnader

Årets resultat

Årsprognos och eventuella åtgärder
Miljöskyddsnämnden prognostiserar ett nollresultat för 2019.
Intäkterna förväntas bli 353 tkr högre än budgeterat på grund av att tjänsten som
kommunens Energi- och klimatrådgivare under året har flyttat till Miljöskyddsnämnden från
Kommunstyrelsen. Finansiering av tjänsten sker genom bidrag av Energimyndigheten.
Personalkostnader förväntas bli 226 tkr högre än budgeterat på grund av bl a flytt av
personal (se intäkter) och inrättande av ny tjänst.
Köp av tjänster beräknas bli 124 tkr högre än budgeterat. Flytten av Energi- och
klimatrådgivaren innebär ökade kostnader. Kostnaden för gemensamma resurser, som
numera ingår i den här posten, beräknas bli ca 67 tkr högre än budget.
Övriga kostnader följer budget.
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Förklaring till resultatet
Intäkterna per den 30 april är lägre än en linjärt periodiserad budget. Detta beror
framförallt på att flertalet ärenden pågår inom alla områden men debitering sker först när
ärendet är avslutat eller när det gått till beslut.
Personalkostnaderna per den 30 april är lägre än en linjärt periodiserad budget. Detta
beror vakanta tjänster.
Köp av tjänst per den 30 april är lägre än en linjärt periodiserad budget. Kostnaden för
konsulttjänster kommer senare under året.
Övriga kostnader per den 30 april är lägre än en linjärt periodiserad budget. Fr om 2019
ingår posten utdebitering personal här som är en ”minskad kostnad”, vilket ger ett lägre
utfall.
Jämförelse mellan årets och föregående års resultat
Intäkterna är högre 2019 främst på grund av bidrag från Energimyndigheten.
Personalkostnaderna är högre 2019 på grund av flytt av personal till
miljöskyddskontoret.
Kostnaden för Köp av tjänst är lägre 2019. Detta beror framförallt på lägre kostnader för
gemensamma resurser på Sveagatan.
Övriga kostnader är lägre 2019. Fr o m 2019 ingår posten utdebitering personal här. Det
är en ”minskad kostnad” vilket gör att utfallet blir lägre.

Investeringar
Tkr

Budget
2019

Vårbokslut Prognos
2019
helår

Expansionsinvestering

Avvikelse
Vårbokslut Differens
prognos/budget 2018
2018/2019
2019
0
0
0
0

-varav exploatering
Imageinvestering
Reinvestering
Ärendehanteringssystem

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
650

0

650

0

0

0

Anpassningsinvestering

0

0
0

Totalt utgifter

0
0

650

0

650

0

Investeringsutgiften för nytt ärendehanteringssystem förväntas blir enligt budget.
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0

Personal

Personal och kompetensförsörjning
Personalsammansättning

Antal personer

Antal
anställningar

Antal
årsarbetare

Medelålder

Månadsavlönad
Sysselsättningsgrad
(snitt)

28

28

27,5

43,6

98%

Administration

4

4

3,5

50,0

88%

Teknikarbete

24

24

24,0

42,6

100%

2019, jan-apr
Summa/snitt

Antalet årsarbetare har ökat med två stycken då tjänster flyttats från andra förvaltningar till
Miljöskyddskontoret, det rör sig om Miljöingenjör och Energirådgivare under denna period.
Under denna period har ingen rekrytering skett, de senast anställda har introducerats väl i
sina arbetsuppgifter och kontorets verksamhet.
Den nya mallen för Medarbetaröverenskommelse används nu i samtalen som hålls mellan
medarbetare och chef. Där framkommer vad den enskilde individen behöver utveckla för
att höja sin kompetens samt dennes del i nämndens mål och åtaganden för året. Med
tydlig koppling mellan enskilda medarbetares mål till nämndens, ges en tydlighet i rollen
för var och en vilket förväntas ge positiv effekt.
Andel timavlönade
Ej aktuellt för Miljöskyddskontoret.
Andel delade turer
Det finns inga delade turer inom Miljöskyddskontoret.

Arbetsmiljö
Miljöskyddskontoret arbetar med trivsel- och friskfaktorer. Det är viktigt att fortsätta att
arbeta tillsammans inom kontoret och mellan avdelningarna för att skapa en positiv
arbetsmiljö.
Se även åtagande 4 för genomförda aktiviteter.

Arbetsskador och tillbud
Antalet anmälningar har ökat något vilket är positivt i sig, båda anmälningarna har med
händelser på kontoret att göra. Ett fall i trappan och en stark lukt inomhus som kom utifrån.
Inga händelser förknippat med besök hos verksamhetsutövare har inkommit. De
anmälningar som inkommit har åtgärdats i enlighet med fastslagen rutin.
Tabell, antal anmälda tillbud och arbetsskador
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Typ

2018

2019

Differens 2018-2019

Tillbud

0

1

+1

Arbetsskador

0

1

+1

Sjukfrånvaro2
Sjukfrånvaro tom april innebär vissa eftersläpningar och ett korrekt resultat tom april kan
påvisas först i slutet av maj.
Sjukfrånvaron har sjunkit något vilket främst är relaterat till enstaka personer. Då kontoret
har så pass få anställda blir procenttalen på mindre grupper väldigt högt. Under 2019 har
vi inte längre någon långtidssjukskriven medarbetare vilket är den stora förändringen.
Cheferna följer rutinen Från frisk till frisk i syfte att tidigt fånga upp om arbetsgivaren kan
göra eventuella anpassningar för att medarbetaren ska kunna återgå i arbete alternativt ej
insjukna igen.

Tabell, sjukfrånvaro i %
2018

2019 Differens 2018-2019

1-14 dagar

3,4

3,8

+0,2

1-59 dagar

0

3,9

+3,9

> 60 dagar

4,3

1

-3,3

< 29 år

3,8

2,3

-1,5

30-39 år

3,1

5

+1,9

40-49 år

3,9

3,1

-0,8

50-55 år

4,1

23,9

+19,8

24,9

4,8

-20,1

> 56 år

2

Redovisningen omfattar månadsavlönad personal.
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Delårbokslut Miljöskyddsnämnden
2019

Sida 344 av 444

Verksamhet

Huvudsaklig verksamhet
Miljöskyddsnämndens huvudsakliga uppgift är att skapa en hälsosam och god miljö idag
såväl som för kommande generationer. Framförallt görs detta genom tillsyn och kontroll
utifrån miljöbalken och livsmedelslagstiftningen men nämnden arbetar också strategiskt
med miljöfrågor. Nämnden ansvarar för miljöövervakningen av luft. Nämnden tar också ett
stort antal vattenprover varje år för att kunna följa upp förändringar i vattenkvaliten.
Nämnden är delaktig i planprocessen och andra miljöstrategiska projekt inom kommunen.
Nämnden ansvarar också för kommunens strategiska arbete utifrån EU:s vattendirektiv.
Enligt beslut i kommunstyrelsen 5 februari 2018 § 4 ska samtliga nämnder redogöra för
sin plan för och sitt arbete med demokratifrågor. Kontoret har under februari och mars haft
två stora möten om avloppstillsyn som vi kommer att utföra i Färgens område. Syftet med
mötena var att i god tid informera och svara på frågor.

Ekolog
Naturvårdsprogrammet har antagits av Miljöskyddsnämnden och Del 1 ”Mål, strategier
och åtgärdsplan 2020-2025” har sänts vidare till KS/KF för antagande.
Naturvårdskonsulter är ute och inventerar bl.a. kärlväxter, insekter och svampar i två
områden som är utpekade som förslag till nytt naturreservat. Syftet med inventeringen är
att få en uppfattning om vilka värden som finns i dag. Brev om inventeringen har gått ut till
samtliga markägare i området runt Ekåsaryd som berörs av ett eventuellt inrättande av ett
nytt naturreservat.
Den förvaltningsöverskridande naturvårdsgruppen har under våren 2019 träffats tre
gånger, då har dialog skett runt grönplan som underlag till FÖP Staden,
medborgardialogträff, samt vad är på gång inom kommunens olika förvaltningar när det
gäller naturvårdsfrågorna.
Vattensamordningsgruppen har under våren 2019 haft tre möten. Gruppen har diskuterat
behovet av en klimatanpassningsstrategi. Det förs en dialog över förvaltningsgränserna
gällande vattenprovtagningar och olika projekt, men också gällande framtagning av olika
strategier och planer och hur dessa kopplar till varandra eller skiljer sig ifrån varandra,
bland annat en workshop om dagvattenplanen.
Tillsynsprojekt och inrättande av nya naturminnen har gått in i en samrådsfas med de
fastighetsägare som berörs av urvalet av potentiella träd.
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Livsmedel
Under årets andra tertial har branscherna butiker med beredning, bagerier, dricksvattenanläggningar, fiskhandlare, gatukök, restauranger, sushi, säsongsverksamheter (lägergårdar, sommarcaféer), tillagningskök, skola/förskola, mottagningskök, skola/förskola
besökts.
93% av de kontroller som planerade för jan-aug är genomförda och 66% av årets alla
planerade kontroller är genomförda under årets två första tertialer.
Antal planerade kontroller under 2019:
Antal planerade kontroller (T1&2):
Antal genomförda kontroller (T1&2):
Antal extra offentliga kontroller (T1&2):

400st
286st
266st
15st

Rengöring är ett fokusområde som alltid har behov av kontroll, särskilt i restauranger,
sushirestauranger, gatukök, bagerier och fiskhandlare och som i många fall följts upp
genom extra offentlig kontroll.
Inspektioner har även gjorts på Potatisfestivalens matmarknad, där fokus låg på att se till
att vagnarna hade tillgång till rinnande vatten och tvål för handtvätt, samt att de höll bra
temperaturer på sina livsmedel. Många av vagnarna behövde vidta åtgärder under
inspektionen. En vagn stängdes pga. sina brister i förvaring, hantering och kunskaper i
livsmedelshygien och matsäkerhet.
Inspektioner gjorde även under Gothia Cup i de tre serveringskök som användes. Fokus
låg på att kontrollera personlig hygien, rengöring, kontroll av temperaturer och hantering
av specialkost.
Under den andra tertialen har vi arbetat med att få in och granska faroanalyser och
undersökningsprogram för att fastställa dessa för dricksvattenanläggningarna, vilket har
varit tidskrävande. De flesta anläggningarna har haft ett platsbesök. Kunskapen om den
egna anläggningen och dess beredningssteg, samt hur analysresultat ska tolkas har varit
varierande. Många av de mindre anläggningarna har inte följt tidigare fastställt
provtagningsprogram med rätt frekvens på provtagningen och bedömningen av
analysresultat misstolkas lätt.
Iakttagelser har gjorts gällande utbildning för vikarier i skol- och förskolekök.
Utbildningstillfällen för nya vikarier har under året varit få, vilket medför att vikarierna inte
känner till rutiner för personlig hygien.
Under senare delen av sommaren har det inkommit ett antal misstänkta fall av
matförgiftningar på olika anläggningar, men inget har kunnat härledas ha orsakats av
restaurangerna.
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Kunskapen om allergener har förbättrats avsevärt efter förra årets kontroll hos
sushirestauranger.
Hälsoskydd
Hälsateamet har under första halvan av året genomfört tillsyn av samtliga förskolor och
skolor. Tillsynsprojektet för förskolor inriktade sig på barnens fysiska miljö. Tillsynen av
skolor var under våren inriktad på uppföljning av förra årets tillsyn samt städ och hygien i
undervisningslokalerna. Ett nytt informationsmöte för skolor är planerat inför hösten 2019.
Hälsateamet har under våren också genomfört tillsyn av fastighetsägare i Alingsås
kommun där fokus legat på inomhusmiljö och egenkontroll. Målet för tillsynen av
fastighetsägare var att kontrollera ca 20 stycken fastighetsägare. Resultatet av tillsynen
på fastighetsägarens egenkontroll blev att 15 stycken fastighetsägare tillsynades.
Arbetet med radon pågår och granskning av de begärda mätrapporterna sker kontinuerligt
med att de inkommer. Påminnelser om mätningar som inte inkommit ska skickas ut och
nya uppmaningar om att mäta planeras att skickas inför hösten.
Tillsynen av nagelvård genomförds under våren. Under den planerade projekttiden
utfördes sju inspektioner. Ytterligare tre kommer att besökas senare under hösten då
inspektion hos dessa inte var möjlig under den planerade projekttiden .
Hälsateamet bedriver en mer aktiv strandskyddstillsyn där vi följer upp fjolårens
inventeringsinsats kring Sävelången. Ett regionalt strandskyddstillsynsprojekt planeras
och genomförs under året. En inventering av en ny sträcka gjordes under försommaren,
sträckan som inventerades var områdena Lycksaligheten, Saxebäcken, Björkekärr och
Simmenäs. Inventeringen fokuserades från strandlinjen och 100 meter inåt land, dock är
strandskyddet runt Mjörn utökat till 300 meter.
Projektet Naturminnen är aktivt och en inventering av eventuella nya skyddsvärda träd är
genomförd. Syftet med projektet är att lämna förslag till beslut för inrättande av fem nya
naturminnen.
Strandbadstillsynen har fungerat bra under sommaren. Det har dock varit otjänligt vatten
på vissa badplatser under sommaren. Dialogen mellan Miljöskyddskontoret och Kulturoch
utbildningsförvaltningen
har
skett
under
badsäsongen.
Kulturoch
utbildningsförvaltningen har vidtagit åtgärder för att minska hälsorisken vid otjänlig vatten i
badplatserna.
Under augusti månad påbörjades tillsynen av gym och solarier i Alingsås kommun. Det
finns ca 16 stycken anläggningar att besöka varav några har både gym och solarium på
samma ställe eller endast det ena. Tillsynen fokuserar på egenkontroll utifrån miljöbalken
och dess tillhörande förordningar men även utifrån den nya strålskyddslagen och dess nya
krav på åldersgräns för solarium på 18 år.
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Under hösten ska tillsyn av kommunens bassängbad ske. Fokus för tillsynen kommer vara
verksamheternas egenkontroll och reningsmetoder för bassänger, samt hygien i
bassängbadens lokaler. Det finns ca 6 stycken anläggningar, varav en är Nolhaga
parkbad.
Tillsyn av tatuerare i Alingsås kommun ska ske under hösten.
Hälsateamet arbetar aktivt med klagomål på boendemiljö, buller, samt mycket annat.
Teamet arbetar också med tips på olovliga byggnationer inom strandskyddat område.

Tillsyn av serveringstillstånd, tobak, folköl och receptria läkemedel
Den 1 juli övertog miljöskyddsnämnden avsvaret för prövning och tillsyn av
serveringstillstånd, tobak, folköl och receptfri läkemedel.
Under de två första månaderna har tre ansökningar om tillstånd att sälja tobak inkommit.
Mycket tid har använts för att ställa om organisationen för hantering av dessa frågor på
miljöskyddskontoret och här kvarstår mycket arbete.
En planering för tillsyn under hösten finns och med start i september utbildas ytterligare
två medarbetare för tillsyn och prövning av alkoholtillstånd.

Miljöskydd
I tillsynen av miljöfarliga verksamheter ingår både stora och små verksamheter. De större
verksamheterna som är tillståndspliktiga (B) eller anmälningspliktiga (C) har regelbunden
tillsyn som genomförs framförallt under hösten. De mindre verksamheterna (U) började vi
tillsyna mer regelbundet 2017 men vi når långt ifrån alla. Under våren har tillsynen
fokuserat på U-verksamheter där vissa verksamheter nu också blivit klassade och fått en
årlig avgift. Fortsatt arbete innefattar att uppdatera registret för U-objekt, prioritera var
insatser ska göras samt införa periodisering av tillsynen där så är lämpligt. I denna tillsyn
ingår fordonstvättar, fordonsverksamheter, mekaniska verksamheter, tankstationer,
detaljhandel, cisterner, tandläkare, veterinärkliniker, sjukhus m.m.
Inom förorenade områden (FO) har fokus under 2018-2019 legat på kemtvättar och andra
verksamheter som hanterat klorerade lösningsmedel, infrastrukturprojekt, anmälningar,
FO i planprojekt, deponier, räddningstjänstens övningsplatser samt hantering av massor
för anläggningsändamål.
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Under 2018 och 2019 har vårt register för cisterner (brandfarlig vara) uppdaterats. Arbetet
med tillsyn av cisterner behöver fortsätta. Inom primära skyddszoner i
vattenskyddsområden behövs oftast tillstånd för hantering av brandfarlig vara och dessa
behöver vi inventera och följa upp. Tillsynen av cisterner är viktig för att minska riskerna
för påverkan på miljön och människors hälsa t.ex. kan stora skyfall göra att cisterner går
sönder och olja eller diesel läcker ut. Det kan krävas mycket resurser för att hitta källan till
föroreningen och konsekvenserna för miljön kan bli stora. Risk finns också för att
dricksvatten kan förorenas.
Hantering av utrustning innehållande köldmedia är en viktig del av vår tillsyn. Köldmedia
har en betydande klimatpåverkan och det är av stor vikt att främja en god hantering. Även
små utsläpp från trasiga aggregat har klimatpåverkan, där vanligt förekommande utsläpp
motsvarar ett utsläpp på mer än 5 ton CO2e (koldioxidekvivalenter). Under 2019 har drygt
100 årsrapporter skickats in till miljöskyddskontoret, vilket är en ökning sedan 2017. Dock
finns troligtvis ett mörkertal och vi bör prioritera att finna dessa idag för oss okända
verksamheter. Ett register över köldmedieanläggningar förs och uppdateras kontinuerligt.
Registret omfattar bl.a. operatörernas årsrapporter, nyinstallationer och skrotningar.
Miljöskyddskontoret har under 2019 arbetat med tillsyn av verksamheter som har
anmält/har tillstånd att transportera farligt avfall. Denna tillsyn väntas fortsätta under 2020.
I tillsyn av både U-verksamheter, C-verksamheter och B-verksamheter ingår tillsyn av
avfallshantering och miljöskyddskontoret arbetar således regelbundet med tillsyn av farligt
avfall. I rivningsärenden ingår även tillsyn av avfallshantering och att följa upp att tillsyn
hanteras på rätt sätt utifrån lagstiftningen. En del tillsynsarbete av verksamheter som
återanvänder avfall för anläggningsändamål har förekommit under året.
Avfallsobjekten ingår till stor del i B- och C- objekten med regelbunden tillsyn. Avfallstillsyn
ingår även i tillsyn av U-verksamheter. Då det vid tillsyn framkommit att flertalet
verksamhetsutövare saknar kunskap inom detta område har vi under 2019 tagit fram en
broschyr gällande avfallshantering. Denna kommer att överlämnas till verksamheterna vid
tillsyn tillsammans med muntlig information och även finnas tillgänglig på vår hemsida.
Största arbetsbelastningen vad gäller avfall utgörs dock av övriga nedskräpningsklagomål.
Här finns idag en del oavslutade nedskräpningsärenden där vi inväntar komplettering från
sakägaren och under 2019-2020 behöver vi återigen se över våra interna rutiner för att
försöka effektivisera handläggningen ytterligare. Under 2019 har även viss
skrivbordstillsyn gällande transport av farligt avfall kommit igång och detta planeras
fortsätta under 2020.
Miljöskyddskontoret har även arbetat med rivningsärenden under året, både som
remissinstans och i egna tillsynsärenden som tillkommit på grund av miljöskyddskontorets
roll som remissinstans.
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Inom området kemikalier har miljöskyddskontoret under våren genomfört tillsyn av REACH
och biocidbehandlade varor i kommunen. Projektet är ett samverkans-projekt med
Kemikalieinspektionen och vi har hittills under 2019 besökt 32 verksamheter i projektet.
Syftet med inspektionerna är att öka företagens medvetenhet om de regler som finns
rörande information om farliga ämnen i varor. Detta är viktigt för att konsumenter ska
kunna göra medvetna val när de handlar. Tillsynen inkluderade dessutom fem stickprov av
varor som analyserades m.a.p. farliga ämnen. Resultatet blev bland annat att en av
varorna från Alingsås som analyserades fick försäljningsförbud.

Enskilda avlopp
Under det första halvåret har tillsynen av enskilda avlopp främst bedrivits i Färgens
vattenskyddsområden och kring Olofsered i södra delen av kommunen. Uppföljningar av
bristfälliga avlopp har genomförts i Antens avrinningsområde. Under våren har
miljöskyddskontoret haft två informationsträffar för fastighetsägare i kommunen. På
mötena informerade kontoret om vad man ska tänka på när man åtgärdar sin
avloppsanläggning. Under informationsmötena gick miljöskyddskontoret även igenom hur
ansökningsprocessen går till när man söker tillstånd för en ny avloppsanläggning.
Handläggare från miljöskyddskontoret har även deltagit i en arbetsgrupp som tar fram
förslag till en ny VA-utbyggnadsplan. Arbetsgruppen leds av Kretsloppsavdelningen men
miljöskyddskontoret är med för att bidra med information om enskilda avlopp.
I övrigt har arbetet under våren gått ut på att handlägga de ansökningar om enskilda
avlopp som har inkommit till förvaltningen
Under det första halvåret har:




102 tillsynbesök på enskilda avlopp genomförts
130 ansökningar om att anlägga enskilda avlopp inkommit
127 delegationsbeslut tagits gällande enskilda avlopp (främst tillstånd till
nyanläggande)

Värmepumpar
Miljöskyddskontoret har under året hanterat de anmälningar om installation av
värmepumpar som lämnats in. Sökanden har fått ett skriftligt beslut i samtliga ärenden.
35 anmälningar om att installera värmepump har inkommit till förvaltningen.
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Dagvatten
Ett projekt som sträcker sig över förvaltningsgränserna har startats upp och en projektplan
har tagits fram med målet att ta fram en dagvattenplan för Alingsås kommun som ska
beslutas av kommunfullmäktige under 2020. Under första halvåret har det mesta av
arbetet med dagvatten från miljöskyddskontorets sida fokuserat på deltagande i
dagvattenprojektet.
Miljöskyddskontoret har även yttrat sig i planärenden där dagvattenfrågor har behandlats
och deltagit i plangupper för att lämna synpunkter på dagvattenhanteringen i planer.
Anläggningar för rening av dagvatten är anmälningspliktiga eftersom dagvatten betraktas
som avloppsvatten inom detaljplanelagt område. I dagsläget räknar vi med att 200 timmar
går åt till yttranden under plan- och bygglovsprocessen respektive anmälningsärenden.
Under 2019 har Miljösamverkan Västra Götaland tagit fram en vägledning för tillsyn. Den
kan underlätta tillsynen av redan byggda anläggningar. En anpassning till ett förändrat
klimat ställer krav på öppna och hållbara dagvattenanläggningar.

Åtaganden och nyckeltal
Nämndens åtaganden sträcker sig över planperioden men ska vara möjliga att följa upp
löpande tillsammans med relevanta nyckeltal. Prognos för nämndens åtaganden görs
utifrån följande kvalificering:
Åtagandet bedöms genomföras under 2019
Åtagandet bedöms ej genomföras under 2019
Enligt bedömning i Hypergene

Åtaganden
Nedan följer nämndens åtaganden. När det gäller nyckeltalen så presenteras under
rubriken utfall, det senaste värdet. I de flesta fall är detta detsamma som värdet för 2018
eftersom inget nytt värde tagits fram under 2019.

VISION

ALINGSÅS ÄR VÄSTSVERIGES VACKRASTE KULTURSTAD I EN LEVANDE BYGD. GENOM
NYTÄNKANDE, ENGAGEMANG OCH TILLGÄNGLIGHET SKAPAR VI LIVSKVALITET FÖR
ALLA.
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PRIORITERAT MÅL

2. I ALINGSÅS FINNS GODA MÖJLIGHETER TILL ARBETE OCH FÖRETAGANDE
INDIKATOR
2.3 KOMMUNENS NÄRINGSLIVSRANKING SKA FÖRBÄTTRAS
NÄMNDENS ÅTAGANDE
ÖKA DIALOGEN MED NÄRINGSLIVET GENOM BRANSCHINRIKTAD INFORMATION/DIALOG
Bedömning
Helt uppfyllt
Kommentar:
Miljöskyddskontoret har haft 2 dialogmöten med fastighetsägare för enskilda avlopp. Dessa var mycket
givande och vi informerade om vad det innebär att miljöskyddskontoret tillsynar enskilda
avloppsanläggningar.
Åtagandet bedöms genomföras under 2019.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

2018

Antal inbjudna
branscher

2

2

4

ARBETA AKTIVT FÖR ATT TA EMOT PRAKTIKANTER SOM EN DEL I ATT KLARA FRAMTIDENS
REKRYTERINGSBEHOV
Bedömning
Helt uppfyllt
Kommentar:
Miljöskyddskontoret har tagit emot en praktikant. Detta var mycket givande både för kontoret och
praktikanten. Åtagandet bedöms som helt uppfyllt.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

2018
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Antal praktikanter

1

1

2

10
Sida 353 av 444

3. I ALINGSÅS FINNS DET ATTRAKTIVA BOENDEMÖJLIGHETER
INDIKATOR
3.2 MEDBORGARNAS NÖJDHET MED ATT BO OCH LEVA I KOMMUNEN SKALL BIBEHÅLLAS
ELLER FÖRBÄTTRAS
NÄMNDENS ÅTAGANDE
JOBBA FÖREBYGGANDE MED BOSTADSKLAGOMÅL GENOM TILLSYN AV FASTIGHETSÄGARE
TILL FLERFAMILJSHUS
Bedömning
Helt uppfyllt
Kommentar:
Hälsateamet har under våren också genomfört tillsyn av fastighetsägare i Alingsås kommun där fokus legat
på inomhusmiljö och egenkontroll. Målet för tillsynen av fastighetsägare var att kontrollera ca 20 stycken
fastighetsägare. Resultatet av tillsynen på fastighetsägarens egenkontroll blev att 15 stycken fastighetsägare
tillsynades.

Åtagandet bedöms som helt uppfyllt.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

Antal tillsynsinsatser

15

16

2018
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5. I ALINGSÅS BYGGER VÄLFÄRDEN PÅ GOD SERVICE, HÖG KVALITET OCH
TILLGÄNGLIGHET
INDIKATOR
5.4 SJUKFRÅNVARON I KOMMUNEN SKA MINSKA
NÄMNDENS ÅTAGANDE
VERKA FÖR ATT BIBEHÅLLA LÅG SJUKFRÅNVARO INOM MILJÖSKYDDSKONTORET
Bedömning
Helt uppfyllt
Kommentar:
Fem insatser för god arbetsmiljö har genomförts under perioden. En heldag med teamstärkande övningar
samt två halvdagar med återkoppling samt meningsfulla möten har bland annat gjorts. En annan aktivitet
som genomförts har varit om ämnet ”att lämna jobbet på jobbet”.
Miljöskyddskontoret har börjat med frukostinfo en gång i månaden där syftet är att dels ta del av info från
senaste nämnden men också att diskutera och få information om vad som händer i kommunen.
Åtagandet bedöms som helt uppfyllt.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

Antal insatser för god
arbetsmiljö

5

5

2018
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Uppdrag
Kommunfullmäktige beslutade i samband med flerårsstrategi 2019-2021 om uppdrag till
nämnderna. Uppdragen är årsvisa och förväntas genomföras under innevarande år.
Nedan följer nämndens tilldelade uppdrag.
Prognos per helår ska göras utifrån följande:
Uppdraget bedöms genomföras under 2019
Uppdraget bedöms ej genomföras under 2019
Enligt bedömning i Hypergene

SAMTLIGA NÄMNDER FÅR I UPPDRAG ATT FLER PERSONER MED LÖNESTÖD SKA
ANSTÄLLAS I DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN SAMT FÖLJA UPP UTFALLET
ÅRLIGEN
Status
Påbörjad
Kommentar:
Miljöskyddskontoret har påbörjat arbetet med att se över frågan och kommer fortsätta med detta under
hösten.
Uppdraget bedöms genomföras under 2019

SAMTLIGA NÄMNDER FÅR I UPPDRAG ATT ÖKA EXTERN MEDFINANSIERING,
EXEMPELVIS FRÅN EU, OM DET INTE MEDFÖR BESTÅENDE KOSTNADER
Status
Ej påbörjad
Kommentar:
Under våren har Miljöskyddskontoret lagt mycket tid på att implementera ärendehanteringssystemet vilket
gjort att tid inte funnits för att söka externa medel.
Uppdraget bedöms genomföras under 2019.
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SAMTLIGA NÄMNDER OCH BOLAGSSTYRELSER GES I UPPDRAG ATT SE ÖVER SIN
VERKSAMHET UR ETT INTEGRATIONSPERSPEKTIV I SYFTE ATT FÖRESLÅ LÄMPLIGA
INSATSER I KOMMUNENS SAMLADE INTEGRATIONSARBETE
Status
Ej påbörjad
Kommentar:
Detta arbete ska påbörjas under hösten.
Uppdraget bedöms genomföras under 2019.

SAMTLIGA NÄMNDER GES I UPPDRAG ATT AKTIVT VERKA FÖR OCH GENOMFÖRA
FLERÅRSSTRATEGINS UTPEKADE VILJA
ERKA FÖR OCH GENOMFÖRA FLERÅRSSTRATEGINS UTPEKADE VILJA
Status
Delvis uppfyllt
Kommentar:
Nämnden strävar efter en ekonomi i balans samt att utföra effektiv verksamhet och nämnden följer
flerårsstrategins utpekade vilja. Ekonomiuppföljningar redovisas till nämnden löpande.
Uppdraget bedöms genomföras under 2019.

SAMTLIGA NÄMNDER GES I UPPDRAG ATT REDUCERA SIN CENTRALA
ADMINISTRATION OCH FÖRESLÅ MÖJLIGHETER TILL FÖRVALTNINGSÖVERGRIPANDE
EFFEKTIVISERINGAR
Status
Helt uppfyllt
Kommentar:
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Ett samarbete över förvaltningsgränserna har pågått under en längre tid på Sveagatan där ekonomi
organisatoriskt är placerade under Samhällsbyggnadskontoret.
En obemannad reception med bokningsterminalen Svea är färdigställd.
Implementering av Förenkla helt enkelt.
Uppdraget bedöms som helt uppfyllt.

SAMTLIGA NÄMNDER GES I UPPDRAG ATT STÄRKA OCH UTVECKLA DEMOKRATIN OCH
I LÄMPLIGA FORMER ANVÄNDA SIG AV MEDBORGARDIALOG
Status
Helt uppfyllt.
Kommentar:
Miljöskyddsnämnden har använt sig av medborgardialog vid några tillfällen. Dels har nämnden använt sig av
tex hemsida för att få ut information och för att få in synpunkter på bland annat naturvårdsprogrammet för
Alingsås kommun. Även nämndens åtagande att öka dialogen med näringslivet ligger i linje med detta då
kontoret bjöd in till information om enskilda avlopp.
Kontoret arbetar på att bli mer aktiva med våra frågor i näringslivsforumet som Alingsås kommun anordnar.

Uppdraget bedöms som helt uppfyllt.

SAMTLIGA NÄMNDER GES I UPPDRAG ATT TA FRAM EN STRATEGI FÖR HUR DIGITALA
LÖSNINGAR GENOM EXEMPELVIS ARTIFICIELL INTELLIGENS KAN INFÖRAS I SYFTE ATT
MINSKA ADMINISTRATIONEN
Status
Påbörjad
Kommentar:
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Miljöskyddskontoret har precis infört ett nytt ärendehanteringssystem Ecos, i detta system finns
möjligheten att jobba mer digitalt än tidigare. Just nu pågår implementering och utveckling av systemet där
det även ingår att ta fram en plan för hur kontoret ska kunna jobba mer digitalt och utnyttja de digitala
tjänster som finns. Även ett digitalt närarkiv håller på att utredas för att minska pappersförbrukningen.
Uppdraget bedöms genomföras under 2019.
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Övriga uppdrag

MILJÖSKYDDSNÄMNDEN HAR FÅTT MEDEL FÖR ATT GENOMFÖRA EN UTREDNING
KRING INRÄTTANDE AV NYTT NATURRESERVAT, DETTA KOMMER UTREDAS UNDER
ÅRET.
Status
Påbörjad
Kommentar:
En upphandling av ramavtal med naturvärdeskonsulter har gjorts.
Nu är naturvårdskonsulter ute och inventerar bl.a. kärlväxter, insekter och svampar i två områden som är
utpekade som förslag till nytt naturreservat. Syftet med inventeringen är att få en uppfattning om vilka
värden som finns i dag. Brev om inventeringen har gått ut till samtliga markägare i området runt Ekåsaryd
som berörs av ett eventuellt inrättande av ett nytt naturreservat.
Uppdraget bedöms genomföras under 2019

Intern kontroll
Beslutade internkontrollpunkter bedöms utifrån följande:
Kontrollen genomfördes utan anmärkning/med försumbar anmärkning
Kontrollen genomfördes med anmärkning

5 % av leverantörsfakturorna för perioden ska slumpvis kontrolleras – 202 st
leverantörsfakturor har betalats. 10 st kontrollerades och alla stämde enligt de
avtal kommunen har.
5 % av alla inkomna ansökningar/anmälningar ska slumpvis kontrolleras – 202 st
ansökningar/anmälningar har inkommit. 10 st kontrollerades. Alla, förutom en, har
fått svar genom mail, brev eller samtal inom tre dagar. En fick svar efter 5 dagar
pga. helg.
5 % av alla beslut ska kontrolleras så expedieringen uppfyller målet - 267 st beslut
har registrerats. 13 st beslut kontrollerades. Alla beslut skickades inom rätt
intervall.
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5 % av de expedierade besluten ska kontrolleras så nämnden lyckats delge rätt
person – 322 st delgivningskvitto har expedierats. 16 st delgivningar
kontrollerades. Alla delgivningskvitton har inkommit från rätt person.
5 % av alla tillstånd för enskilda avlopp ska kontrolleras så handläggningstiden inte
överstiger 6 veckor – 7 tillstånd kontrollerades och klarade handläggningstiden på
6 veckor
Antalet RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) – 6 st RASFF har kommit
in under perioden1

Omedelbar åtgärd
Inga omedelbara åtgärder.

RASFF är EU:s system för snabb varning om livsmedel som utgör eller kan antas utgöra en risk för
människors hälsa.
1
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Ekonomi
Sammanfattning
Miljöskyddsnämnden prognosticerar ett nollresultat. Prognosen för investeringen i ett nytt
ärendehanteringssystem följer budget.
Drift
Belopp i tkr

Verksamhetens intäkter

Budget Delårsbokslut Prognos
2019
2019
helår

Avvikelse
Delårsbokslut Differens
prognos/budget 2018
2018/2019
2019

8 676

5 267

8 316

-360

5 153

114

Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänster
Övriga kostnader

-15 576
-4
-5 084
-543

-9 002
-5
-2 695
-18

-15 044
-5
-5 211
-587

532
-1
-127
-44

-8 049
-4
-2 940
-405

-953
-1
245
387

Verksamhetens kostnader

-21 207

-11 720

-20 847

360

-11 398

-322

Verksamhetens
nettokostnader

-12 531

-6 453

-12 531

0

-6 245

-208

12 531

8 354

12 531

0
0

8 228

126
0

0

1 901

0

0

1 983

-82

Kommunbidrag

Årets resultat

Årsprognos och eventuella åtgärder
Miljöskyddsnämnden prognostiserar ett nollresultat.
Intäkterna förväntas bli 360 tkr lägre än budgeterat. Finansiering av tjänsten som
kommunens Energi- och klimatrådgivare sker genom bidrag från Energimyndigheten vilket
ökar prognosen med 337 tkr. Samtidigt har prognosen för övriga intäkter justerats ner med
754 tkr sedan vårbokslutet på grund av vakanta tjänster.
Personalkostnader förväntas bli 532 tkr lägre än budgeterat på grund av vakanta
tjänster.
Köp av tjänster förväntas bli 65 tkr högre än budgeterat. Flytten av Energi- och
klimatrådgivaren innebär ökade kostnader.
Övriga kostnader förväntas bli 44 tkr högre än budget. Miljökontoret kommer att anlita
personal från Kretsloppsavdelningen, SBK, under hösten.
Fr o m 1 september 2019 har Miljöskyddskontoret en ny organisation. En ny avdelning har
bildats och personal har flyttats från andra förvaltningar. I väntan på beslut i Kommun-
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fullmäktige på fördelning av kommunbidrag så har de ekonomiska konsekvenserna inte
tagits med i prognosen fullt ut.

Förklaring till resultatet
Intäkterna per den 31 augusti är något lägre än en linjärt periodiserad budget. Detta beror
framförallt på att flertalet ärenden pågår inom alla områden men debitering sker först när
ärendet är avslutat eller när det gått till beslut.
Personalkostnaderna per den 31 augusti är lägre än en linjärt periodiserad budget. Detta
beror vakanta tjänster.
Köp av tjänst per den 31 augusti är lägre än en linjärt periodiserad budget. Kostnaden för
konsulttjänster kommer senare under året.
Övriga kostnader per den 31 augusti är lägre än en linjärt periodiserad budget. Posten
”befarade kundförluster” finns bland Övriga kostnader. Det är gamla kundfakturor som har
blivit betalda vilket ger en ”minskad kostnad”. Kostnad för kurser förväntas uppstå under
hösten.
Jämförelse mellan årets och föregående års resultat
Intäkterna är högre 2019 främst på grund av bidrag från Energimyndigheten.
Personalkostnaderna är högre 2019. Fler tjänster, bl a avdelningschef, var vakanta
2018.
Kostnaden för Köp av tjänst är lägre 2019. Detta beror framförallt på lägre kostnader för
gemensamma resurser på Sveagatan.
Övriga kostnader är lägre 2019. Fr o m 2019 ingår posten utdebitering personal här. Det
är en ”minskad kostnad” vilket gör att utfallet blir lägre.
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Investeringar
Budget Delårsbok Prognos
2019
slut 2019 helår

Avvikelse
prognos/budget
2019

Tkr
Expansionsinvestering
-varav exploatering
Imageinvestering
Reinvestering

Delårsbok Differens
slut 2018 2018/2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
650

Ärendehanteringssystem

170

650

0

0

Anpassningsinvestering

0

0
650

Totalt utgifter

170

0

0
0

650

170

0

170

Prognosen för investeringsutgiften för nytt ärendehanteringssystem följer budget. En viss
osäkerhet råder dock på grund av att slutleverans av systemet ännu inte skett. Det
kommer förhoppningsvis att ske senare i höst. Anledningen till att slutgodkännade inte
kunnat göras är att flera av de krav som kontoret ställde vid upphandlingen inte kunnat
verifieras och därmed inte godkännas.

Personal

Personal och kompetensförsörjning
Personalsammansättning

Medelålder

Månadsavlönad
Sysselsättningsgrad
(snitt)

32

32

31,3

43,1

98%

Administration inkl. chefer

5

5

4,3

48,0

85%

Miljöskyddsinspektör m.fl.

27

27

27,0

42,1

100%

Miljöskydd
AID-struktur



Antal
Antal
personer anställningar

Antal
årsarbetare

Har antalet årsarbetare förändrats (helhet samt per AID-kod)? Kommentar utfallet
och orsak/förklaring till förändring.

Antalet årsarbetare har förändrats under året då chefstjänsterna nu är fulltaliga, tre
tjänster har flyttats från andra förvaltningar och inspektörsvakanser är tillsatta. Endast två
tjänster är på deltid, övriga erbjuds heltid. Medelåldern har höjts något under året då vi
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lyckats rekryterat in fler erfarna medarbetare.
Andel timavlönade


Kommentera om det finns något att uppmärksamma i förhållandet andel timlön,
fyllnad och övertid gentemot andelen tillsvidareanställda.

Miljöskyddskontoret har inte haft någon timanställd medarbetare under perioden.
Personalomsättning




Hur ser personalomsättningen ut jämfört med tidigare år? Har det skett
förändringar i antalet medarbetare som avslutar sin tjänst och uppgivna
anledningar till detta.
Kan nämnden rekrytera personal med tillräcklig kompetens till samtliga tjänster.
Om inte, vilka insatser har gjorts gentemot dessa yrkeskategorier?

Personalomsättningen har varit låg under första halvåret, endast en medarbetare (4%) har
valt att gå till annan kommun. Första halvåret 2018 var personalomsättningen drygt 8 %
för att året dessförinnan var den 11% för motsvarande period.
Vi har lyckats väl i vår rekrytering även om urvalet har varit mindre. Miljöskyddskontoret
har ett gott rykte hos arbetssökande som vi uppfattat återkopplingen vi får i
rekryteringsprocessen.
Kompetensutveckling



Vilka insatser har gjorts för att kompetensutveckla och behålla befintlig personal?
Vilka målgrupper har insatserna riktats mot och vilka effekter har det gett eller
förväntas ge?

De två avdelningarna har under året haft olika förutsättningar då en ordinarie chef tillträtt i
våras. Tidigare satta kompetensutvecklingsplaner har dock fullföljts under våren.
Miljöskyddskontoret
har
nu
börjat
använda
de
gemensamt
framtagna
Medarbetaröverenskommelsen med medarbetarna, som på ett konkret sätt tydliggör
individuella mål kopplat till verksamhetens mål och de kompetenser som då behöver
utvecklas. Kompetsnutveklingen säkerställs genom dessa överenskommelser på
individnivå.
En stor del av kompetensutvecklingen sker även internt genom info på APT, samsyn etc.

Arbetsmiljö
Beskriv kortfattat de viktigaste genomförda aktiviteter i syfte att uppnå förvaltningens
arbetsmiljömål under perioden. Beskriv vilka målgrupper man riktat insatser till och vilka
effekter förväntar man sig av aktiviteterna.
Miljöskyddskontoret arbetar med trivsel- och friskfaktorer. Det är viktigt att fortsätta att
arbeta tillsammans inom kontoret och mellan avdelningarna för att öka kunskapen om
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varandras områden och skapa en positiv arbetsmiljö. För tredje året i rad arrangeras t ex.
en halvdag där hela förvaltningen tillsammans med Samhällsbyggnadskontoret. Där vi
under lättsammare former umgås i syfte att lära känna varandra och våra verksamheter
bättre. Allt i andan av Förenkla helt enkelt.
Förvaltningschef och avdelningschefer påbörjar frukostinformation en gång i månad efter
nämnd där hela förvaltingen får information och kan diskutera aktuella frågor.

Arbetsskador och tillbud



Vilka är de vanligaste arbetsskadorna och tillbuden under perioden?
Beskriv viktigare genomförda åtgärder i samband med tillbud och arbetsskador.

Tabell, antal anmälda tillbud och arbetsskador
Typ

2018, jan-aug

2019, jan - aug

Differens 2018-2019

Tillbud

0

3

+3

Arbetsskador

0

1

+1

De anmälningar som skett har utretts av chef tillsammans med skyddsombud och
medarbetare. Två falltillbud, båda i kontorsmiljö. Det tredje tillbudet handlar om kraftig lukt
inomhus i samband med asfaltering utanför kontoret. En arbetsskada är anmäld som
gäller lyfthjälpmedel vid lyft av brunnslock. Ingen anmälan har föranlett sjukskrivning.
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Sjukfrånvaro 2
Notera: Om nämnden har antagit ett åtagande med koppling till indikatorn ”Sjukfrånvaron
ska minska” följs detta upp under åtagandedelen behöver inte det följas upp även här.
Beakta dock att redovisningen (frågeställningar och tabell) som önskas i detta avsnitt om
sjukfrånvaro återfinns under rubriken Åtaganden och nyckeltal.






Hur har sjukfrånvaron utvecklats under perioden?
Beskriv vilka orsaker som finns till resultatet om sjukfrånvaro.
Behöver någon/några yrkesgrupper uppmärksammas utifrån sjuktalen?
Finns skillnader i kön eller ålder avseende sjukfrånvaro?
Beskriv kortfattat de viktigaste genomförda åtgärderna under perioden för att
förebygga eller åtgärda att ohälsa eller olycksfall uppstår.

Tabell, sjukfrånvaro i %
Miljöskyddskontoret

2018 jan-jun

2019 jan-jun

Differens 2018-2019

1-14 dagar

3,2 %

15-59 dagar

3,2 %

3%

-0,2

> 60 dagar

4,3 %

0,5 %

-3,8

Kvinnor

4,2 %

2%

-2,4

Män

11,6 %

0,5 %

-11,1

Totalt

7,5 %

3,5 %

-4

3

%

-0,2

Sjukfrånvaron har sjunkit men utfallet påverkas i hög grad om en enstaka anställd blir
långtidssjukskriven t ex då Miljöskyddskontoret är en liten förvaltning.
Ett aktivt arbete sker både vad gäller långsiktig rehabilitering samt uppföljning av
korttidsfrånvaro. Då det ligger inom områden där arbetsgivaren kan vidta åtgärder gör det
aktivt och vid behov kopplas företagshälsovården in.
Ingen specifik yrkesgrupp sticker ut i statistiken vad gäller sjukfrånvaron. Att dyka djupare
ner i statistiken när det gäller kön och ålder kan inte göras här då det skulle bli
individanknutet. Frågan hanteras av respektive chef.
Miljöskyddskontoret arbetar aktivt efter rutinen Från Frisk till Frisk.

2

Redovisningen omfattar månadsavlönad personal.
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Inlämning
Förvaltningens
förslag
mailas
senast
den
9
september
kl
12
till
konrad.fredh@alingsas.se,
lisa.forsaeus@alingsas.se,
jenny.rydqvist@alingsas.se.
Inlämning av slutligt underlag med protokoll mailas till KS Platina direkt efter nämndbeslut,
dock senast 24 september.
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MN § 13, 2019 (MR 2018-0664)

Årsbokslut 2018
Verksamhet
Miljöskyddsnämndens huvudsakliga uppgift är att skapa en hälsosam och god miljö idag
såväl som för kommande generationer. Framförallt görs detta genom tillsyn och kontroll
utifrån miljöbalken och livsmedelslagstiftningen men nämnden arbetar också strategiskt
med miljöfrågor. Nämnden ansvarar för miljöövervakningen av luft. Nämnden tar också ett
stort antal vattenprover varje år för att kunna följa upp förändringar i vattenkvaliten. Utöver
detta ordnar nämnden miljöpolitiskt forum och samordnar Anten-Mjörn kommitténs arbete.
Nämnden är delaktig i planprocessen och andra miljöstrategiska projekt inom kommunen.
Nämnden ansvarar också för kommunens strategiska arbete utifrån EU:s vattendirektiv.
Enligt beslut i kommunstyrelsen 5 februari 2018 § 4 ska samtliga nämnder redogöra för
sin plan för och sitt arbete med demokratifrågor. Kontoret har under januari och februari
haft två stora möten om avloppstillsyn som vi kommer att utföra i Färgens område. Syftet
med mötena var att i god tid informera och svara på frågor.
Nämnden har under våren 2018 anordnat ett miljöpolitiskt forum med inriktning mot
miljöskydd och miljöstrategiskt arbete. Antalet medverkande politiker ligger stabilt på ca
25-30 st. Under året har två gemensamma presidieträffar anordnats av Miljöskyddskontoret. Förutom miljöskyddsnämndens presidium så har även samhällsbyggnads och
tekniskas presidier närvarat. Det diskuterades bland annat frågor om vattensamordningsgruppen.

Ekolog
En handlingsplan för god vattenstatus godkändes av miljöskyddsnämnden i maj och har
skickats till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut.
Skyltarna i LONA-projekt ”Informationskyltar längs Säveån” är nu på plats. I Alingsås
kommun har fem skyltar sats upp och utefter Säveån ska det bli sammanlagt 39 stycken.
I maj deltog kommunekologen på en studieresa till Skåne där man besökte områden där
åtgärder vidtagits för att reducera övergödning och motverka människans fysiska
påverkan. Ekologen och avdelningschefen träffade under våren representanter från
länsstyrelsen både i mötesform och i form av ett studiebesök längs Mellbyån för att få en
bättre förståelse för problematiken och möjligheterna runt Mellbyån. Under hösten har
miljöskyddskontoret träffat representanter för lantbrukarna vid Mellbyån och länsstyrelsen
för dialog om nuläget och framtidsmöjligheter. I december genomfördes vattenprovtagningar längsmed Mellbyån.
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Arbetet med naturvårdsprogrammet fortgår enligt planen och en ny naturvårdspolicy har
varit ute på remiss. Ett förslag för remiss till kommunens övriga nämnder kommer vara
klart inom kort.
En hasselmusinventering har genomförts under året och är sammanställt i en rapport som
finns tillgänglig på kommunens hemsida.

Vattensamordningsgrupp
Den årliga återrapporteringen till Vattenmyndigheterna har skickats in. Vattensamordningsgruppen har haft sju möten under året där de olika förvaltningarnas arbete
med vattenfrågorna förmedlades. Gruppen har fått följa arbetet med uppströmsprojektet
(ett projekt som VA-avdelningen genomför i syfte att förbättra vattenkvalitén uppströms
avloppsreningsverk), VA-plan och dagvattenstrategi. De för arbetet avsatta medlen i
budgeten har använts för projektering av regnbäddar i Bolltorp, provtagning av dagvatten
och grundvattenrör. Under hösten har uppdragsbeskrivningen för gruppen setts över.

Livsmedel
Sedan 1 januari 2018 rapporteras livsmedelskontrollen enligt nya anvisningar utifrån
lagstiftningsområden. Livsmedelskontrollen har under 2018 utfört samtliga 399 planerade
livsmedelskontroller, samtidigt som 50 extra offentliga kontroller har genomförts. 49 nya
verksamheter har registrerats. Kontrollen har under året arbetat med operativa mål för
dricksvatten, ehec, livmedelsinformation och påståenden om ägg.
Försäljningen av livsmedel vid den internationella matmarknaden samt Gothia cup har
kontrollerats under sommaren. 19 RAFSS (food and feed safety alerts) har inkommit
under året.
Livsmedelsteamet har under året deltagit vid den nordiska tillsynskonferensen, nationella
kontrollkonferensen samt länsmöten. Möten viktiga för att klara kraven på samsyn och
likvärdig kontroll i hela livsmedelskedjan.

Hälsoskydd
Hälsateamet har under 2018 haft fokus på buller samt skydd mot UV-strålning vid sin
tillsyn av förskolor. Skoltillsynen hade fokus på hantering och förvaring av kemikalier,
buller, hygien och rökfria miljöer.
Kommunens samtliga anmälda fotvårdare och tatuerare har fått tillsyn under 2019. Där till
har nio frisörer som rakar med kniv besökts.
2
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Under 2018 har ca 50 klagomål rörande hälsaområdet mottagits av miljöskyddskontoret.
Alla klagomål är stängda eller under utredning.
Arbetet med strandskyddstillsyn återstartades under hösten 2018 utifrån den inventering
som gjordes 2017.
Arbetet med tillsyn av radon i flerbostadshus har varit fortsatt intensiv under hela 2018.
120 fastighetsägare har kontaktats via brev för att redovisa utförda mätningar eller med
uppmaning att mäta den kommande eldningssäsongen. Årets fastighetsägartillsyn har
kommit igång, ca 12 fastighetsägare har tillsynats och en mycket uppskattad branschträff
genomfördes i november.
Teamet har deltagit vid Länsstyrelsens tillsynsdagar om hälsoskydd och om rökfria miljöer.
En medarbetare har gått utbildning i strandskyddstillsyn, en om bassängbad och en om
inomhusmiljö. Under året har teamet fått möjlighet att komma med i Sjuhäradsområdets
hälsoskyddsnätverk vilket ökar möjligheterna för samsyn och mer likvärdig tillsyn i
regionen.

Miljöskydd
Tillsynen för de icke anmälningspliktiga verksamheterna har fortlöpt bra under året, i
samband med tillsynen har även handläggarna uppdaterat registret för U-objekt, detta för
att få en mer komplett bild av vilka verksamheter som finns i kommunen.
Handläggare från miljöskyddsteamet har också varit delaktiga i det uppströmsarbete som
VA-avdelningen inom tekniska förvaltningen påbörjade 2017 och som har löpt på under
2018.
Flera handläggare är också delaktiga i införandet av vårt nya ärendehanteringssystem.
Processen är i gång och en grupp har bildats som tittar på olika delar bland annat mallar.

Enskilda avlopp
Tillsynen av enskilda avlopp kom igång sent till fördel för tillståndsgivning av enskilda
avlopp. Handläggare inom avloppsteamet har under våren hjälpt miljöskyddsteamet med
tillsynen av icke anmälningspliktiga verksamheter. Informationsträffar för kommuninvånare
har hållits inför att tillsynen inom Färgens avrinningsområde skulle dra igång.
Antal ansökningar om enskilt avlopp som kommit in under 2018

274 st

Antalet beslutade tillstånd 2018

229 st

Antal tillsynade/bedömda fastigheter 2018.

384 st
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Verksamheten i siffror
För att få ett ungefärligt kvantitativt mått på årets arbete jämfört med tidigare år
presenteras återkommande statistik. Siffrorna säger inget om arbetets kvalitet och
effektivitet, utan ska ses som ett mått på förändringar över tiden.
Ärenden och beslut
Totalt registrerades 2930 st ärenden 2018 (2731 st ärenden 2017) och av dessa är 2047
st avslutade. Varje ärende tar allt längre tid att handlägga, mycket beroende på ökade
krav vad gäller formell handläggning och dokumentation samt mer komplexa ärenden.
Fördelningen av besluten på olika ärendegrupper framgår av nedanstående
sammanställning.

Tabell fattade beslut
Fattade beslut
värmepumpar
hälsoskydd
avlopp
livsmedel
miljöskydd+avfall
kompost, hushåll
SBK, planer
Lantbruk
Naturvård
administrativa
strandskydd
vattenverksamhet
Summa

2012
116
41
83
117
90
78
59

2013
117
63
87
81
61
6
32
9
31

2014
109
105
86
87
114
18
11
4
1
35

2015
104
92
114
62
191
5
3
3
9
114

2016
66
171
229
75
207
6
9
0
10
84

2017
84
141
287
71
126
3
4
14
18

6
49

447

409

501

570

857

748

2018
65
99
288
54
132
0
3
3
1
3
3
9
660

Under 2018 har nio beslut med vite fattats (13 st 2017), 21 st beslut med miljösanktionsavgift (7 st 2017). Under 2018 gjordes 660 st delegationsbeslut (697 st 2017). 24 st beslut
har överklagats under 2018 (16 st 2017), de flesta har gällt fakturor.
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Åtaganden
Nedan följer nämndens åtaganden och resultat för respektive åtagande och görs utifrån
följande klassificering:
Åtagandet bedöms genomföras under 2018
Åtagandet bedöms genomföras under planperioden
Åtagandet bedöms ej genomföras under planperioden

1.
Särskilt fokus: Arbetet med digitalisering ska intensifieras i den egna organisationen.
MN:s åtagande: Miljöskyddsnämnden åtar sig att arbeta för ett nytt
ärendehanteringssystem där möjlighet att koppla på e-tjänster ska finnas
Miljöskyddsnämnden åtar sig att identifiera processer som är lämpliga för ökad
effektivisering via digitalisering.
MK:s åtagande: Under 2018 ska nytt ärendehanteringssystem upphandlas.
Miljöskyddskontoret åtar sig att identifiera processer kopplade till det nya
ärendehanteringssystemet som är lämpliga för effektivisering via digitalisering.
Nyckeltal: Genomförd upphandling, Antal identifierade processer.
Resultat: Upphandlingen är avslutad och ett tilldelningsbeslut har skickats ut.
Miljöskyddsnämnden har identifierat tre processer för digitalisering och kommer under
2018 arbeta vidare med någon av dessa. De tre processer som identifierats är:
•
•
•

Verksamhetsutövarna ska kunna anmäla och ansöka om olika beslut digitalt.
Systematisera inrapportering av uppgifter och möjliggöra uttag av statistik.
SKL´s digitala tjänst Serverat.

2.
Särskilt fokus: Dialog kommun/näringsliv ska förbättras genom fler och riktade
företagsbesök.
MN:s åtagande: Miljöskyddsnämnden åtar sig att öka dialogen med näringslivet genom
branschinriktad information/dialog.
MK:s åtagande: Varje år bjuds minst två branschinriktningar till
information/dialog/utbildning.
Nyckeltal: Antal inbjudna branscher.
Resultat: Miljöskyddskontoret har bjudit in till dialogmöte med fastighetsägare som äger
fastigheter där gamla kemtvättar legat. Kontoret hade under hösten ytterligare en
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informationsträff som riktade sig till fastighetsägare som äger flerbostadshus med fokus på
egenkontroll för fastighetsägare.
3.
Särskilt fokus: Förstärk miljöarbetet genom tydlig koppling till de nationella miljömålen.
MN:s åtagande: Miljöskyddsnämnden åtar sig att tydligt koppla varje del i tillsyns- och
kontrollplanen till de nationella miljömålen och/eller Agenda 2030.
MK:s åtagande: Miljöskyddskontoret ska koppla tillsynsprojekt mot de nationella
miljömålen och/eller Agenda 2030
Nyckeltal: Andelen projekt kopplade till de nationella miljömålen/Agenda 2030.
Resultat: Alla projekt har kopplats till nationella miljömålen och agenda 2030.
4.
Prioriterat mål: I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet.
Styrindikator: Medborgarnas upplevelse av bemötande och tillgänglighet i kommunen
ska förbättras.
MN:s åtagande: Miljöskyddsnämnden åtar sig att öka möjligheten för medborgarna att
komma i kontakt med tjänstemän från miljöskyddskontoret.
MK:s åtagande: Miljöskyddskontoret kommer att anordna informationsträff gällande
enskilda avlopp.
Nyckeltal: Antal informationsträffar, enskilda avlopp.
Resultat: Miljöskyddskontoret har haft två stora informationsmöten om enskilda avlopp.
5.
Prioriterat mål: I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet
Styrindikator: Sjukfrånvaron i kommunen ska minska.
MN:s åtagande: Miljöskyddsnämnden åtar sig att verka för att behålla en låg sjukfrånvaro
inom miljöskyddskontoret.
MK:s åtagande: Miljöskyddskontoret åtar sig att verka för att behålla en låg sjukfrånvaro.
Nyckeltal: Minskad/oförändrad låg sjukfrånvaro.
Resultat: Total sjukfrånvaron landar på 7,9 % för 2018 vilket är en ökning från 2017 års
nivå som låg på 5,1 %. Korttidsfrånvaron 2018 ligger på 3,4 % vilket är en ökning från
2017 års nivå som låg på 2,2 %, se avsnitt nedan.
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6.
Prioriterat mål: I Alingsås råder god ekonomisk hushållning grundad på effektiv
resursanvändning.
Styrindikator: Nettokostnader skall inte öka snabbare än summan av skatteintäkter och
generella stadsbidrag.
MN:s åtagande: Miljöskyddsnämnden ska arbeta för att få en ökad självfinansieringsgrad
av myndighetsutövningen.
MK:s åtagande: Miljöskyddskontoret åtar sig att arbeta för en ökad debiteringsgrad i varje
enskilt myndighetsärende.
Nyckeltal: Ökade avgiftsintäkter.
Resultat: Miljöskyddskontoret arbetar vidare för att öka debiteringsgraden.
7.
Prioriterat mål: I Alingsås finns goda möjligheter till arbete och företagande.
Styrindikator: Medborgarnas upplevelse av arbetsmöjligheterna i kommunen ska
förbättras.
MN:s åtagande: Miljöskyddsnämnden åtar sig att arbeta aktivt för att ta emot praktikanter
som en del i att klara framtidens rekryteringsbehov.
MK:s åtagande: Under 2018 ska miljöskyddskontoret ta emot minst en praktikant.
Nyckeltal: Antal praktikanter.
Resultat: Under året har miljöskyddskontoret tagit emot en examensjobbare.

Nr 8 redovisas under rubriken uppdrag nedan.

9.
Risken för ökat ”extremväder” i form av stormar, översvämningar mm ökar. För nämndens
del ökar arbetsbelastningen i samband med dessa förändringar. Risk för störning av miljön
i samband med detta är också överhängande.
MN:s åtagande: Miljöskyddsnämnden uppdrar åt miljöskyddskontoret att under 2018
utföra minst ett tillsynsprojekt där frågan om hur man hanterar
extremväder/översvämningsrisk finns med.
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Resultat: I tillsynen så har miljöskyddskontoret med frågan om extremväder och hur
företagarna hanterar extremväder/översvämningsrisk.
10.
Otydlig ansvarsfördelning
Reglementet är otydligt, vem ansvarar för vilka delar och har resurser avsatts till detta.
Risk finns att dubbelarbete utförs och eller att vissa delar ”faller mellan stolarna”.
MN:s åtagande: Miljöskyddsnämnden uppdrar åt miljöskyddskontoret att under 2018
tillskriva kommunstyrelsen om behovet av en översyn av reglementet.
Resultat: Miljöskyddskontoret har under året haft möte med kommunjurist där frågan om
reglemente diskuterades. Reglementet har ändrats och det nya reglementet börjar att
gälla 1/1 2019.

Uppdrag
Kommunfullmäktige beslutade i samband med flerårsstrategi 2018-2020 om uppdrag till
nämnderna. Uppdragen är årsvisa och förväntas genomföras under innevarande år.
Några uppdrag som var riktade till samtliga nämnder finns inte med i
Miljöskyddsnämndens flerårsstrategi. Dessa presenteras nedan tillsammans med en
beskrivning rörande nämndens arbete.
Samtliga nämnder ges i uppdrag att aktivt verka för och genomföra
flerårsstrategins utpekade vilja.
Resultat: Nämnden strävar efter en ekonomi i balans samt att utföra effektiv
verksamhet och nämnden följer flerårsstrategins utpekade vilja.
Ekonomiuppföljningar redovisas till nämnden löpande.
Samtliga nämnder ges i uppdrag att reducera sin centrala administration och
föreslå möjligheter till förvaltningsövergripande effektiviseringar.
Resultat: Ett samarbete över förvaltningsgränserna har pågått under en längre tid
på Sveagatan där administration och ekonomi organisatoriskt är placerade under
Samhällsbyggnadskontoret. Detta gör att åtagandet att reducera den centrala
administrationen hamnar under Samhällsbyggnadsnämndens åtaganden. Under
2017 genomfördes en ytterligare centralisering av administrationen för Sveagatans
tre förvaltningar. Ytterligare arbetsuppgifter har lagts på administrationen i och med
den nya dataskyddsförordningen, GDPR, och förvaltningen kommer behöva se
över bemanningen då fler och fler arbetsuppgifter hamnar på administrationen.
Samtliga nämnder ges i uppdrag att stärka och utveckla demokratin och i
lämpliga former använda sig av medborgardialog.
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Resultat: Miljöskyddsnämnden har ännu inte hittat projekt där det i år är lämpligt
att använda sig av medborgardialog. Däremot har nämnden använt sig av tex
hemsida för att få ut information och för att få in synpunkter på bland annat
naturvårdspolicy för Alingsås kommun.
Samtliga nämnder får i uppdrag att kommunal administration fortsatt ska minska
genom smartare och effektivare arbetssätt där nya lösningar inom teknik ska
prioriteras.
Resultat: Ett samarbete över förvaltningsgränserna har pågått under en längre tid
på Sveagatan där administration och ekonomi organisatoriskt är placerade under
Samhällsbyggnadskontoret. Under 2017 genomfördes en ytterligare centralisering
av administrationen för Sveagatans tre förvaltningar då Miljöskyddskontorets
administratörer flyttades till avdelningen för verksamhetsstöd på
Samhällsbyggnadskontoret. Ytterligare arbetsuppgifter har lagts på
administrationen i och med den nya dataskyddsförordningen, GDPR, och
förvaltningen kommer behöva se över bemanningen då fler och fler arbetsuppgifter
hamnar på administrationen.
Samtliga nämnder får i uppdrag att aktivt arbeta fram nya arbetssätt, metoder
och teknik där medel från Innovationsfonden ska användas. Ansökningar hanteras
av kommunstyrelsen.
Resultat: Miljöskyddsnämnden arbetar för att verksamheten som bedrivs ska vara
av god kvalitet och kostnadseffektiv. Arbete sker för att ta fram nya arbetssätt och
effektivisera verksamheten där även teknik är en viktig del. Nämnden har dock inte
för avsikt att söka medel ur Innovationsfonden.
Nedan följer Miljöskyddsnämndens uppdrag, som presenterades i nämndens
flerårsstrategi, klassificerade enligt följande färgkoder:
Uppdraget bedöms genomföras under 2018
Uppdraget bedöms ej genomföras under 2018

8.
Uppdrag: Miljöskyddsnämnden ges i uppdrag att tillsammans med lantbrukare och andra
externa aktörer aktivt arbeta för minskat läckage av närsalter i Mellbyån och Anten.
Särskilt fokus: Förstärk miljöarbetet genom tydlig koppling till de nationella miljömålen.
Förstärka arbetet med vattenfrågorna utifrån EU:s vattendirektiv.
MN:s åtagande: Miljöskyddsnämnden åtar sig att öka dialogen med fastighetsägare i
anslutning till Mellbyån.
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Miljöskyddsnämnden åtar sig att arbeta för bättre status avseende fosfor, kväve och
bakterier för samtliga ytvatten i Alingsås genom tillsyn av enskilda avloppsanläggningar.
MK:s åtagande: Miljöskyddskontoret åtar sig att bjuda in LRF:s kommungrupp i Alingsås
till möte under 2018.
Miljöskyddskontorets åtagande: Under 2018 fortsätter tillsynen av enskilda avlopp i Antens
avrinningsområde.
Nyckeltal: Genomförda möte, Åtgärdade avlopp inom Antens avrinningsområde
Resultat: Avloppstillsynen fortsätter inom Antens avrinningsområde. Miljöskyddskontoret
har haft dialogmöte med LRF.

Intern kontroll
I samband med vårbokslut, delårsbokslut och årsbokslut presenteras resultatet av
genomförd internkontroll för nämnden. Alla internkontrollpunkter är utförda enligt plan.
Inga avvikelser har identifierats.
Resultatet av de kontroller som genomförts hittills presenteras nedan:



5 % av leverantörsfakturorna för perioden ska slumpvis kontrolleras – 216 st
leverantörsfakturor har betalats. 12 st kontrollerades och alla stämde enligt de
avtal kommunen har.
5 % av alla inkomna ansökningar/anmälningar ska slumpvis kontrolleras – 192
st ansökningar/anmälningar har inkommit. 20 st kontrollerades. Alla har fått
svar genom mail, brev eller samtal inom tre dagar.



5 % av alla beslut ska kontrolleras så expedieringen uppfyller målet - 216 st
beslut har registrerats. 12 st beslut kontrollerades. Alla utom ett beslut
skickades inom rätt intervall, förmodligen pga. ny handläggare i området.



5 % av de expedierade besluten ska kontrolleras så nämnden lyckats delge rätt
person – 216 st beslut har registrerats. 12 st beslut kontrollerades. Alla
delgivningskvitton har kommit in från rätt person.
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5 % av alla tillstånd för enskilda avlopp ska kontrolleras så handläggningstiden inte
överstiger 6 veckor – 11 tillstånd kontrollerades och klarade handläggningstiden på
6 veckor.



Andelen nystartade planprocesser där miljöskyddskontoret kommit med i ett tidigt
skede – två nya planer har startat under 2018 och vid båda är miljöskyddskontoret
med i tidigt skede.



Antalet RASFF – totalt har 19 stycken RASFF/iRASFF kommit in under 2018.

Omedelbar åtgärd
I miljöskyddsnämndens väsentlighets- och riskanalys som antogs under för 2018 pekar
nämnden ut några områden där åtaganden behövs. Dessa åtaganden redovisas under
rubriken åtaganden (nr 9-10).
Inga områden har identifierats med omedelbar åtgärd.
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Ekonomi
Drift

Belopp i tkr

Verksamhetens intäkter
Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänster
Gemensamma resurser

Budget Bokslut Avvikelse
2018
2018
bokslut/budget
2018

Bokslut Differens
2017
2017/2018

8 230

8 114

-14 666
0

-12 846

-877

-1 696

-819

-796

-14

-116

7 608

506

1 820 -14 315
-14
-2

1 469
-12
-900

-3 813

-3 637

176

-3 268

-369

varav personalkostnader

-1864

-1839

25

-1088

-751

varav lokalhyror

-1239

-1268

-29

-1280

12

varav köp av tjänster

-205

-171

34

-451

280

varav övriga kostnader

-505

-359

146

-449

90

65

288

223

58

230

-1 281

-1 329

-48

-1 173

-156

Utdebitering personalkostn.
Övriga kostnader
Verksamhetens kostnader

-20 572 -19 234

1 338 -19 496

262

Verksamhetens
nettokostnader

-12 342 -11 120

1 222 -11 888

768

Kommunbidrag
Årets resultat

12 342

12 342

0

12 310

32

0

1 222

1 222

422

800

Sammanfattning
Resultatet för Miljöskyddsnämnden 2018 är ett plusresultat på 1 222 tkr
Förklaring till resultatet
Nedan följer en förklaring till resultatet med en jämförelse mot budget post för post.

Verksamhetens intäkter
Intäkterna blev 116 tkr lägre än budget. Trots att personalstyrkan inte varit fullt bemannad
så har ärenden kunnat slutföras och faktureras dock inte i nivå med budget.
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Personalkostnader
Personalkostnaderna blev 1 820 tkr lägre än budget. Personalstyrkan har inte varit fullt
bemannad, bl a har en tjänst som avdelningschef varit vakant under hela året. Den här
vakansen påverkar utfallet med drygt 900 tkr. Ersättningen till nämndens ledamöter blev
185 tkr lägre än budgeterat. Resterande avvikelse beror på att personalstyrkan inte varit
fullt bemannad.

Lokalhyror
I samband med informationsträffar hyrdes lokaler. En bostad hyrdes tillfälligt i samband
med Hasselmusinventeringen.

Köp av tjänster
Utfallet blev 819 tkr högre än budget. Extra utbildningsinsatser har skett under hösten.
Driftkostnader för införande av ärendehanteringssystem påverkar också utfallet. Enligt
nämndbeslut genomfördes vattenprovtagning i bl a Mellbyån under november och
december.

Gemensamma resurser
Kostnaden för gemensamma resurser blev 176 tkr lägre än budget. Bl a har kostnaden för
telefoni blivit lägre än förväntat.

Utdebitering personalkostnader
Utfallet blev 223 tkr högre än budget. Under året har personal arbetat för annan
verksamhet, Samhällsbyggnadskontoret och Teknisk förvaltning (va).

Övriga kostnader
Utfallet blev 48 tkr högre än budget p g a kostnader för vattensamordningsgruppen.
Jämförelse mellan årets resultat och föregående års resultat
Resultatet 2018 är 800 tkr högre jämfört med 2017.
Det pågående arbetet med att öka debiteringsgraden och att effektivisera verksamheten
visar sig i att intäkterna ökar med 506 tkr 2018.
Personalkostnaderna är 1 469 tkr lägre 2018. Framförallt på grund av en vakant tjänst
som avdelningschef.
Köp av tjänst är 900 tkr högre 2018. Under 2018 genomfördes extra utbildningsinsatser
och extra vattenprovtagning. Driftkostnaderna för införande av ärendehanteringssystem
tillkom 2018. Fr o m 2018 redovisas kostnader för datorer under den här rubriken. Tidigare
har den här kostnaden redovisats under Gemensamma resurser.
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Gemensamma resurser är totalt 369 tkr högre 2018. Under våren 2017 genomfördes en
omorganisation som innebar att Miljöskyddskontorets administrativa personal flyttades till
Samhällsbyggnadskontoret. Med anledning av detta har dessa kostnader blivit högre
2018.
Utfallet för Utdebitering personalkostnader är 230 tkr högre 2018. Under året arbetade
personal för annan verksamhet.
Övriga kostnader ökade 2018 med 156 tkr. Under 2018 uppstod extra kostnader för
annonsering av vakanta tjänster och projektering av regnbäddar.
Prognossäkerhet
Nedan presenteras de prognoser som nämnden lämnat under 2018 samt resultatet i
bokslutet 2018.
Månad
Prognos Avvikelse från bokslut
Delårsbokslut
0
-1 222
Vårbokslut
0
-1 222
Bokslut 2018

1 222

Under hösten blev det tydligt att nämnden skulle göra ett positivt resultat och det
presenterades vid månadsuppföljningen.
Förseningen av införande av nytt ärendehanteringssystem gjorde att konsultkostnaderna
inte blev så höga som förväntat. Detta blev känt sent på året.
En annan orsak är att personal på miljöskyddskontoret arbetat för andra förvaltningar i
högre utsträckning än förväntat, vilket också stod klart sent på året.
Investeringar
Tkr

Budget
2018

Bokslut
2018

Avvikelse
helår

Expansionsinvestering
-varav exploatering
Imageinvestering
Reinvestering
Ärendehanteringssystem

500

0

Bokslut
2017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500

0

Mätinstrument

22

Anpassningsinvestering
Totalt utgifter

Differens
2017/2018

500

0

-22

0

0

0
500

0
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-22

Under 2017 arbetade Miljöskyddskontoret ihop med Samhällsbyggnadskontoret med att
upphandla ett nytt ärendehanteringssystem. Förfarandet blev klart under våren 2018 och
målet var att installation skulle ske under hösten 2018. Då systemleverantören inte kunde
installera båda systemen samtidigt så valde vi att skjuta på miljöskyddskontorets
installation, detta gjorde att tidsplanen förskjutits och investeringen kommer att göras i
början på 2019.

Personalredovisning
Personal och kompetensförsörjning
Personalsammansättning
Antalet årsarbetare är detsamma 2018 som 2017, dvs 25 st.
Vid rekrytering har samtliga utannonserade tjänster tillsatts. Det råder fortsatt brist på
sökande med hög kompetens vilket resulterar i litet urval. Vi har tillsatt tjänster i årets
rekryteringar och ser att nya medarbetare tillför ny kompetens till oss och bidrar i dialog
med befintliga medarbetare för en positiv framtida utveckling.
Andel timavlönade
Under året har endast en timavlönad varit anställd en månad för specifikt uppdrag.
Andel delade turer
Ej aktuellt.

Personalomsättning
Personalomsättningen 2018 har ökat till 22,5% från 2017 års nivå på 18,7%. På en så
liten grupp ger det ett stort utfall då någon väljer att gå till annan verksamhet. Våra
yrkesgrupper har en fortsatt gynnsam arbetsmarknad.

Personalförsörjning
Miljöskyddskontoret har fått en liten grupp kompetenta sökande till utannonserade
tjänster. Konkurrensen om kvalificerade sökande är fortsatt ytterst tuff i landet.
Att fortsatt arbeta med lokala friskfaktorer och individuell kompetensutveckling är
avgörande för att medarbetarna ska välja att stanna och vidareutvecklas inom
Miljöskyddskontoret.

Kompetensutveckling
Grund för kompetensutveckling är utvecklingssamtalet där planer görs med koppling till
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nämndens mål. Kompetensutveckling sker sedan på individ och gruppnivå utefter behov.
En stor del av kompetensutvecklingen sker internt genom att man lär av varandra. Extern
kompetensutveckling sker planerat av respektive chef för grupp och individ.
Under året har en ny Medarbetaröverenskommelse arbetats fram på kontoret vilken följs
upp med början i och med utvecklingssamtalen under våren 2019.

Jämställdhet
Medianlön

Inga osakliga löneskillnader kan påvisas. 2018 års lönekartläggning har inte gjorts ännu
pga. försenad process del av löneöversynen 2018.

Arbetsmiljö
Under året har följande rutiner samverkats/antagits:
 Checklista för fysisk arbetsmiljörond
 Rutiner för att förebygga hot och våldssituationer
 Rutiner vid trakasserier och kränkande särbehandling
 Introduktion av nyanställda
Rutinerna tas upp på APT för diskussion i respektive grupp så vi hjälps åt att
uppmärksamma potentiella arbetsmiljöproblem i god tid. Dessa diskussioner i kombination
med individuella utvecklingssamtal med förtydligande av den egna rollen för att nå de
gemensamma målen leder även till bättre arbetsmiljö. På varje avdelning tas även en
handlingsplan fram efter medarbetarenkäten som fokuserar på vilka frisk- samt
riskfaktorer gruppen ska arbeta med under kommande året.
Se även 5. Prioriterat mål.

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Miljöskyddskontoret genomför årligen en fysisk arbetsmiljörond inom samtliga
verksamheter. Den psykosociala arbetsmiljöronden genomförs genom NMI enkät (nöjd
medarbetarindex). Samtliga grupper arbetar på arbetsplatsträffar (APT) med uppföljning
av den psykosociala arbetsmiljöronden vilket leder till avdelnings-/enhetsspecifika
handlingsplaner. Förvaltningens samverkansgrupp (FSG) och ledning tar därefter fram en
central handlingsplan.
Arbetsmiljöarbetet följs upp av ledning tillsammans med FSG. Innan förändringar i
organisationen sker görs konsekvens- och riskbedömningar tillsammans med
skyddsombud.
Arbetsmiljöfrågorna följs upp på APT och FSG. Utbildning i gällande lagstiftning,
föreskrifter och riktlinjer har fortsatt fokus. En genomgång av vilka arbetsmiljöföreskrifter
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(AFS:ar) som gäller inom förvaltningen har genomförts tillsammans med
företagshälsovården 2018. Nu ska det arbetet implementeras i den fysiska
arbetsmiljöronden så vi säkrar upp att vi följer regelverket. Arbetet sker tillsammans med
skyddsombuden på Miljöskyddskontoret.
Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöansvaret har setts över och fördelas ut från
nämndordförande och vidare i chefsledet. Under våren 2019 blir cheftjänsterna full
bemannade vilket ger goda förutsättningar för fortsatt gott arbetsmiljöarbete.

Sjukfrånvaro1
Sjukfrånvaron mellan åren har ökat från 5,1% 2017 till 7,9% 2018. Frånvaroorsakerna för
dessa medarbetare har i huvudsak inte varit arbetsrelaterade. Ett aktivt och målmedvetet
rehabiliteringsarbete sker oavsett orsak.
Tabell, sjukfrånvaro i %

MK

2018

Totalt

7,9

5,1

2,8

1-14 dagar

3,4

2,2

1,2

> 60 dagar

3,9

2,9

1,0

Kvinnor

5,9

2,5

3,4

10,6

9,3

1,3

Män

2017 Differens 2018-2017

Arbetsskador och tillbud
Under året har få anmälningar om tillbud eller olycksfall gjorts, totalt 4 stycken. Tillbuden
rörde sig om avsaknad av rutin samt bemötande vid inspektion.
Anmälda tillbud och arbetsskador följs upp enligt rutin av chef och skyddsombud,
tillsammans med den anställde. Allmän diskussion hålls på APT för att säkerställa att
anmälningar görs samt att följa upp och medvetandegöra de risker som finns inom aktuellt
arbetsområde.
Under september har en utbildning i ”bemötanade vid hot och våldssituationer” hållits för
samtliga medarbetare på kontoret. Därefter har alla skrivit en enskild handlingsplan för

1

Redovisningen omfattar månadsavlönad personal.
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bemötandesituationer, uppföljningsarbete har även skett på APT.
Skulle en ökning av antalet anmälningar ske framöver uppfattas det som positivt då vi
därigenom lättare kan fånga upp och åtgärda de brister som ev. finns.
Tabell, antal anmälda tillbud och arbetsskador
Typ

2017

2018

Differens 2017-2018

Tillbud

6

3

-3

Arbetsskador

6

1

-5

Inlämning
Förvaltningens förslag mailas senast måndag 30 januari kl. 12 till
erik.stenkilolsson@alingsas.se, lisa.forsaeus@alingsas.se, patrik.adelskold@alingsas.se.
Inlämning av slutligt underlag med protokoll mailas till KS platina direkt efter nämndbeslut,
dock senast 20 februari.

18
Sida 386 av 444

Sida 387 av 444

Sida 388 av 444

Sida 389 av 444

Sida 390 av 444

Sida 391 av 444

Sida 392 av 444

Sida 393 av 444

Sida 394 av 444

Sida 395 av 444

Sida 396 av 444

Sida 397 av 444

Sida 398 av 444

Sida 399 av 444

Sida 400 av 444

Sida 401 av 444

Sida 402 av 444

Sida 403 av 444

Sida 404 av 444

Sida 405 av 444

Sida 406 av 444

Sida 407 av 444

Tillsyns- och verksamhetsplan
2019
MN § 15 2019 (MR 2019-0235)

Sida 408 av 444

Innehåll
Inledning..................................................................................................................................2
Styrande dokument ................................................................................................................3
Årets verksamhet....................................................................................................................5
Avdelningen för miljö och vatten ..........................................................................................8
Avdelningen för Livsmedel & Hälsa....................................................................................13
Resursbehov för hela miljöskyddskontoret.......................................................................17
Planerad tid ...........................................................................................................................18
Ekonomi.................................................................................................................................21
Uppföljning............................................................................................................................21

1
Sida 409 av 444

Inledning
Miljöskyddsnämnden ska enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) årligen ta fram en plan för
hur tillsynsarbetet utifrån miljöbalken ska bedrivas.
Nämnden ska också enligt förordning (EG) nr 882/2004 årligen ha en kontrollplan som visar
hur livsmedelskontrollen är uppbyggd och organiserad.
Tillsynsplanen ska grundas på en behovsutredning som omfattar nämndens
ansvarsområden samt ett register över verksamheterna i kommunen.
Planeringen strävar efter att uppfylla nationella, regionala, lokala miljömål och andra
nationella mål inom t.ex. livsmedelskontrollen.
Stor del av verksamhetstiden styrs av inkommande ärenden t.ex. ansökningar, anmälningar
men även andra förfrågningar samt råd och information.
Miljskyddskontoret kommer under 2019 att byta ärendehanteringssystem. Arbetet har
påbörjats under 2018 och det är tydligt att arbetet är både tidskrävande och komplicerat.
Resurser för arbetsuppgifterna har avsatts i denna tillsyns- och verksamhetsplan men om
uppskattningen av tidsåtgången är tillräcklig återstår att se.
Under 2019 kommer naturvården få något mer fokus och resurser än de senaste åren. Detta
genom att en naturvårdsgrupp startas, ett nytt naturreservat utreds och att ett tillsynsprojekt
rörande naturminnen att genomförs.
Den behovsutredning som nämnden antog den 27 september 2018 (MN § 55) visar på ett
behov av personalförstärkning. Inför 2018 har vi prioriterat upp områden som blivit
nedprioriterade under flera år. Mer om detta kommer under de olika verksamhetsområdena.
Resurser i form av tjänster saknas för att klara samtliga områden som identifierats i
behovsutredningen. Prioritering av verksamheter ur behovsutredningen har därför krävts till
verksamhetsplanen för 2019. Vid prioriteringar inför 2019 har också Alingsås kommuns
flerårsstrategi för 2019-2021 använts.
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Styrande dokument
Nationella och lokala miljömål
Riksdagen har fastställt 16 nationella miljökvalitetsmål. Målen ska vara styrande och
vägledande för miljöarbetet i Sverige och vara uppnådda inom en generation, d.v.s. 20-30 år.
De ska också vara vägledande för hur de allmänna bestämmelserna i Miljöbalken ska tolkas.
De lokala miljömålen för Alingsås kommun antagna av kommunfullmäktige avser perioden
2011-2019. Detaljerade mål för perioden efter 2013 har inte tagits fram.

Lagstiftning
Nämndens verksamhet styrs till övervägande del av lagstiftning. De lagar som främst styr
nämndens arbete är















EG-förordningar och direktiv
EU:s tjänstedirektiv
Livsmedelslagen
Miljöbalken
Förvaltningslagen
Kommunallagen
Offentlighets- och sekretesslagen
Personuppgiftslagen
Plan- och bygglagen
Regeringsformen
Skogsvårdslagen
Smittskyddslagen
Strålskyddslagen
Tobakslagen

Lagstiftningen är till stora delar nationell men inom vissa områden gäller EU-lagstiftningen
direkt utan att den har införlivats i den svenska. Det gäller framför allt inom livsmedelsområdet. Till lagarna finns en rad följdförfattningar som utfärdas av regering och centrala
verk. Dessutom utfärdas en rad allmänna råd, direktiv, riktlinjer och vägledningar av
Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Socialstyrelsen, Livsmedelsverket,
Jordbruksverket med flera.
I Alingsås finns lokala föreskrifter baserade på lagstiftningen:
 Avfallsplan och renhållningsordning för Alingsås kommun
 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön
En mycket stor del av verksamhetsplanen är en följd av lagar, förordningar och föreskrifter
med mera. Dessa kommenteras emellertid inte särskilt utan det är underförstått att
lagstiftning med följdbestämmelser styr nämndens myndighetsutövning.

Kommunens flerårsstrategi
Kommunfullmäktiges direkta beställning av verksamhet för miljöskyddsnämnden finns i
nämndens reglemente, som också styr det dagliga arbetet parallellt med lagstiftning,
kommunens styrdokument och miljömålsdokument. I flerårsstrategin finns de av
kommunfullmäktige prioriterade målen, uppdrag till nämnden samt ekonomin sammanställda.
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Åtaganden
Miljöskyddsnämnden har i Alingsås flerårsstrategi för 2019-2021 fått ett riktat uppdrag och
resurser för utredning inrättande av nytt naturreservat. Det finns också flera fokusområden
och uppdrag där miljöskyddsnämnden kommer att bidra genom särskilda åtaganden. Vilka
de är framgår av miljöskyddsnämndens flerårsstrategi 2019-2021 som antas separat.

Miljö- och kvalitetspolicy
För det interna miljö- och kvalitetsarbetet har nämnden antagit policys enligt följande:
Miljö
Miljöskyddskontoret tog fram en miljöpolicy under 2013 vilken lyder;
”Miljöskyddskontoret arbetar med tillsyn och prövning enligt miljöbalken och
livsmedelslagstiftningen. Det innebär att förbereda frågor till politikerna och utföra det
politikerna bestämt inom ramen för miljöskyddsnämndens befogenheter. Tillsynens syfte är
bl. a. att miljöbalkens portalparagraf (1 kap. 1 §) om hållbar utveckling och en god miljö ska
främjas i hela kommunen.
Dessa syften ska vi också förverkliga i vår egen verksamhet genom
- som ett minimimål följa de lagar och krav som gäller för oss
- aktivt arbeta med att ständigt förbättra vårt miljöarbete
- verka för att våra transporter har så liten miljöpåverkan som möjligt
- verka för att vår pappersanvändning effektiviseras”
Kvalitet
-

Vi ska vara korrekta och konsekventa i vår myndighetsutövning och ha en god
servicegrad mot allmänhet och företag.
Vi ska i vårt arbete sträva efter ständig förbättring av miljöarbetet för att nå en hållbar
utveckling i hela kommunen.
Vårt arbete ska kännetecknas av professionellt utförande och hög kompetens för att
nå goda miljöresultat.

Prioriteringar
Nämnden fastställer följande vägledande prioriteringsordning om/när olika insatser måste
vägas mot varandra.

1. Handläggning av inkommande ärenden där det finns risk för olägenhet/skada
på miljön (klagomål etc.)
2. Tillsyn och kontroll över verksamheter med fast årlig avgift
3. Ansökningar och anmälningar (inkommande ärenden)
4. Planerade tillsynsinsatser på övriga verksamheter
5. Remisser
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Årets verksamhet
Syftet med verksamhets- och tillsynsplanen är att visa hur miljöskyddsnämnden, utifrån
befintliga resurser avser utföra tillsynen enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen under
2019. Hur miljöskyddsnämndens tillgängliga tillsynsresurser fördelas redovisas i tabell 2.

Nämndens arbete
Nämnden har planerat in 12 ordinarie möten enligt beslut i miljöskyddsnämnden. Varje
nämndmöte föregås av ett sammanträde med miljöskyddsnämndens arbetsutskott samt
presidieträff förutom vid mandatperiodens första möte i januari 2019. I ärenden som kräver
snabba beslut finns delegation till ordförande.
Presidiet deltar i regelbundna träffar med presidierna i samhällsbyggnadsnämnden och
tekniska nämnden för att diskutera gemensamma frågor.
Under året kommer också två stycken miljöpolitiska forum och två kvalitetsdagar att
genomföras.

Resurser och förutsättningar 2019
Personal
Sedan den 1 okt 2016 består miljöskyddskontoret av två avdelningar med var sin
avdelningschef. De två avdelningarna är livsmedel & hälsa och miljö & vatten.
Miljöskyddskontorets administratörer tillhör sedan juni 2017 samhällsbyggnadskontorets
avdelning administrativs stöd.
Under 2016 beslutades att kommunekologen skulle bli placerad på miljöskyddskontoret och
denna tjänst ligger på avdelningen livsmedel & hälsa från och med 2017.
Kompetenskrav och utbildning
Handläggarna har högskoleutbildning som är relevant för att utföra och kunna vidareutveckla
arbetet.
Kompetensutveckling sker kontinuerligt genom deltagande vid exempelvis Länsstyrelsens
och Kemikalieinspektionens tillsynsvägledningsseminarier. Specialanpassade utbildningar
ges ofta inför projekt, som till exempel leds av Miljösamverkan Västra Götaland. Utbildning
som ges av de statliga verken ger en väl anpassad kompetensutveckling.
Organisationsschema:

Miljöskyddsnämnden
Ordf Staffan Albinsson

Förvaltningschef
Maria Jacobsson

Avdelning
Miljö & Vatten
Marie Berghult

Avloppsteam

Miljöskyddsteam

Avdelning
Livsmedel & Hälsa
Anna Ebbesson

Livsmedelsteam

Hälsateam
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En behovsutredning för hela nämndens verksamhet har tagits fram för perioden 2019-2021
och har godkänts av nämnden.
Det beräknade behovet av personella resurser för att bedriva en fullgod verksamhet vid
miljöskyddskontoret framgår av behovsutredningen. Resurserna räcker inte för att fullfölja all
lagstadgad tillsyn och kontroll. En prioritering måste därför göras.
Miljöskyddsnämnden har fått en fortsatt utökning av ramen med 1 Mkr 2019 för att
intensifiera arbetet med att nå målet om mindre utsläpp av näringsämnen till sjön Anten.
Under 2019 medger budgeten en personalresurs enligt den högra kolumnen i nedanstående
tabell.

Förvaltningschef
Avdelningschef
Projektledare införa Ecos
Administratörer inkl kommunikatör
Handläggare
Ekolog
Miljöutredare
Totalt

Tjänster enligt
behovsutredning
2019-2021
1
2

Resurs enligt budget 2019

4,7
22,7
2
1

1
2
0,5
2,7
21
1
0

33,4

28,2

Planeringen är ett försök att, utöver de områden som inte kan väljas bort, genomföra en så
stor del av aktiviteterna inom de områden som nämnden har uttryckt ska prioriteras som
möjligt. Flera väsentliga uppgifter enligt behovsutredningen kommer dock inte att kunna
genomföras.
Handläggarna på miljöskyddskontoret har huvudsaklig tillhörighet inom en avdelning men
några arbetar över avdelningsgränserna beroende på vilka ärenden som kommer in. Kansliet
fungerar som ett nav som servar alla handläggare och nämnd med diarieföring, expediering,
protokoll mm. Kansliet lägger grunden till en rättssäker process.
Avtal och samverkan
Kontoret deltar i olika samverkansgrupper inom Göteborgsregionen och Miljösamverkan
Västra Götaland. Genom detta samarbete kan mycket gemensamt informations- och
tillsynsmaterial tas fram med gemensamma resurser. Exempelvis använder sig kontoret i
hög grad av Miljösamverkans tillsynshandledningar och checklistor. Flera av
tillsynsaktiviteterna är också sådana som görs tillsammans med miljökontor i andra
kommuner. Exempel på detta är samarbetet som sker inom Luft i Väst och Göteborgs
luftvårdsprogram.
Miljöskyddskontoret deltar i Säveåns vattenvårdsförbund är tillsammans med
samhällsbyggnadsförvaltningen med i Göta älvs vattenvårdsförbund.
Genom avtal med Västra Götalandsregionen har nämnden tillgång till miljömedicinsk expertis
genom att Yrkes- och miljömedicinska avdelningen vid SU kan konsulteras. Här kan också
apparatur och mätinstrument som vi inte själva äger hyras för en rimlig avgift.
Ramavtal för analystjänster upphandlas av upphandlingsenheten i kommunen.
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Utrustning
Som hjälp och stöd i arbetet finns teknisk utrustning och mätapparatur. Utrustning som
används dagligen är datorer, telefoner, digitalkameror och fordon. Datorerna har program för
ett brett användningsområde där de viktigaste är ärende- och registerhantering,
kontorsapplikationer, ekonomi och informationssökning. Nästan lika viktiga är en rad
specialapplikationer, även om de kanske inte används dagligen.
Betydelsefull utrustning i övrigt för att upprätthålla verksamheten är snabbtermometrar, ATPmätare (för rengöringskontroll), temperatur- och luftfuktighetsloggrar, bullermätare,
fuktmätare och gammastrålningsmätare.

Läsanvisning
Tidsfördelningen mellan olika aktiviteter (tillsyn respektive verksamhetsutveckling) följer i
stort SKL:s rekommendationer.
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Avdelningen för miljö och vatten
Årets planering börjar med att introducera två nya inspektörer på kontoret. Just nu har vi ett
inte riktigt full bemanning på avdelningen och kommer behöva rekrytera. Ny avdelningschef
är rekryterad och börjar i slutet av april.
Inom miljöskyddsteamet och avloppsteamet så läggs flera branscher ihop och bildar
branschområden/kluster. De olika branscherna och indelningen i kluster finns längre ner på
sidan.
Stort fokus i år kommer att vara på att införa vårt nya ärendehanteringssystem Ecos. I
samband med detta kommer rutiner och arbetsätt ses över. Fokus på digitalisering finns med
och det nya systemet möjliggör utveckling mot mer digitala arbetssätt.
Vi fortsätter att se över och periodisera verksamheter på intervall. Detta för att få en mer
långsiktig planering av tillsyn. En flerårig planering ger underlag för mer långsiktiga
prioriteringar av resurser och innebär en kontinuitet för verksamhetsutövarna.
Vi kommer fortsätta arbeta med att öka och förbättra företagskontakten. Under 2018 fick vi
bra respons och mycket positivt från företagare i våra kontakter och detta fortsätter vi att
jobba på under 2019.
Resurser i form av tjänster saknas för att klara samtliga områden som identifierats i
behovsutredningen vilket gör att prioriteringar har gjorts i verksamhets- och tillsynsplanen.
Nedan är uppdelningen i branschområden för avdelningen:
Avfall
Nedskräpning
Kompost
ÅVC
Sopdispens
Avfallsupplag
Farligt avfall
Skrot
Pcb
Bygg/rivafall
Producentavfall avfall
Infrastruktur
Avlopp
Avloppsansökningar
Tillsyn på små avloppsanläggningar inkl minireningsverk
Förorenade områden
Ansvarsutredningar
Deponier
Avslutade kemtvättar
Kemikalier
Golfbanor
Bekämpningsmedel
Cisterner
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Tillsyn på Kosmetiska och hygieniska produkter
Sjukhus/djurkliniker
Lackerare
Ytbehandlare
grafiker
Fasad/klottersanerare
Köldmedia
Detaljhandel/varutillsyn
Kemikalier
Krematorium
Värmeverk
Vindkraftverk
lantbruk
tillsyn på lantbruk
spridning av bekämpningsmedel på lantbruk
animaliska biprodukter
växtodling
Värmepumpar
Handläggning av värmepumpsärenden
Tillsyn på värmepumpar
Kross, grus, motor
Täkt sten/grus
Asfaltsverk
Motorsportsbanor
Segelflyg
Skjutbanor
Fordon, mek
Drivmedelsstationer
Fordonstvätt
Fordonsverkstad
Mekanisk verkstad
Träindustri
Plast
Livsmedelsindustri
Tandläkartillsyn
Kemvätt/tvätt
Fritidsbåtshamn
oljeavskiljare

Tillsyn enligt Miljöbalken
Miljöbalken styr arbetet inom avdelningen. De kapitel som bland annat styr vår verksamhet
är: Miljöfarlig verksamhet (MB 9 kap), Verksamheter som orsakar miljöskador (Förorenade
områden; MB kap 10), Kemiska produkter (MB kap 14) och Avfall och producentansvar (MB
kap 15).

9
Sida 417 av 444

Miljöfarliga verksamheter (MB 9 kap)
Omfattar tillsyn och handläggning av ärenden med miljöfarliga verksamheter (MFV).
Tillsynen omfattar alla typer av miljöfarlig verksamhet och syftar till att säkerställa
miljöbalkens mål och syften. Hos verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga (Brespektive C-objekt) ska tillsynen bedrivas regelbundet enligt fastställd tillsynsplan. För
övriga verksamheter (U-objekt) påbörjas det flera projekt som syftar till att få in
verksamheterna i vårt register och också lägga upp frekvens för tillsynsintervall.
Arbetet med riskbaserad taxa fortsätter under 2019. Detta innebär att vi fortsätter att
avgiftsklassa alla B- och C-objekt samt även vissa U-objekt. Utöver avgiftsklassning behöver
dessa objekt också riskbedömas och nya avgiftsbeslut behöver fattas.
Under året planeras flera projekt att bedriva tillsyn på verksamheter med fokus på kemikalier.
Vi fortsätter att ha fokus på att förbättra vårt register, nu när vi får ett nytt
ärendehanteringssystem går mycket tid åt att se över vilka uppgifter som ska föras över och
hur det ska föras över.
Industriutsläppsdirektivets (IED) är i svensk rätt genomförda som föreskrifter i
industriutsläppsförordningen. Den operativa tillsynsmyndigheten ska, med utgångspunkt i
myndighetens tillsynsplan, upprätta och regelbundet uppdatera ett tillsynsprogram för varje
verksamhet som är tillståndspliktig enligt IED-bestämmelserna.
I tillsynsprogrammet ska tillsynsmyndigheten bestämma hur ofta tillsynsbesök ska
genomföras. Tiden mellan två tillsynsbesök ska bestämmas utifrån en bedömning av
verksamhetens risk för miljön. Om verksamheten innebär betydande risker för miljön får tiden
inte överskrida ett år och i andra fall får den inte överskrida tre år.
Miljöskyddsnämnden har i dagsläget tillsyn över en anläggning som lyder under IED.
Anmälningsplikt för anslutning av oljeavskiljare till annan dagvattenanläggning än det
kommunala dagvattennätet har börjat tillämpas. Arbete har påbörjats tillsammans med VAavdelningen med utsläppsriktvärden för dagvattenutsläpp till recipient. Anmälningsplikt och
krav för anslutning av andra typer av avskiljare, till exempel dammar, torvfilterbrunnar, m fl,
till dagvattennät forsätter att utredas.

Verksamheter som orsakar miljöskador (Förorenade områden, MB kap 10)
Verksamheten består av tillsyn över förorenade områden enligt miljöbalken.
Exempel på arbetsuppgifter är handläggning av anmälningar om efterbehandling, granskning
av förslag till marktekniska undersökningar samt granskning av utförda undersökningar.
Tillsyn över efterbehandlingsåtgärder, inventering och riskklassning enligt MIFO (Metodik för
inventering av förorenade områden) samt uppdatering av EBH-stödet. Även tillsyn av
misstänkt förorenade områden inklusive ansvarsutredningar, föreläggande om utredningar
samt föreläggande om åtgärder förekommer.
I MIFO-databasen finns mer än 150 objekt i Alingsås kommun. Till detta kommer 5 nedlagda
deponier som finns. Under 2019 kommer vi fokusera på några av de nedlagda deponierna.

Kemiska produkter (MB kap 14)
Exempel på arbetsuppgifter är tillsyn av hantering och försäljning av kemiska, hygieniska och
kosmetiska produkter samt kontroll av märkning. Prövning av
bekämpningsmedelsanvändning. Handläggning av köldmedia rapporter.
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Tillsyn av hantering av kemikalier genomförs i första hand vid prövningspliktig miljöfarlig
verksamhet.
Under året kommer det genomföras minst 1 kemikalieprojekt. Tillsyn på cisterner och
köldmedia fortsätter.

Avfall och producentansvar (MB kap 15)
Handläggning av klagomålsärenden under ärenden och allmän service utgör en stor del av
arbetet inom området. Framförallt klagomål på nedskräpning men även andra felaktiga
hanteringar av avfall. Prövning av undantag från Renhållningsordningen samt anmälan om
eget omhändertagande enligt Avfallsförordningen utgör en del av arbetet. Ett annat område
är granskning av rivningsärenden, för att säkerställa ett miljöriktigt omhändertagande.
Tillsyn av avfallshantering, inklusive farligt avfall och producentansvar sker i första hand vid
tillsyn av objekt med miljöfarlig verksamhet. Därutöver utförs tillsyn vid återvinningsstationer.
För komposter och andra undantag från renhållningsordningen sker endast tillsyn efter
anmälan eller som projekt.

Avlopp
Kommunfullmäktige har skjutit till extra medel under 2019 för tillsyn av enskilda avlopp i
Antens avrinningsområde. Uppföljning av inventeringarna kommer att behövas även 2020
och 2021 för att samtliga enskilda avlopp i området ska hålla en godtagbar standard 2021.
Handläggning av ansökningar och anmälningar gällande enskilda avloppsanläggningar med
en högsta belastning av 25 pe (personekvivalenter) är den klart dominerande
arbetsuppgiften. Även handläggning av ansökningar om tillstånd för latrinhantering,
förmultningstoaletter mm, begäran om förlängt slamtömningsintervall ingår.
Planerad tillsyn innefattar avloppsanläggningar som inte är anmälnings- eller tillståndspliktiga
enligt miljöprövningsförordningen (mindre än 200 pe), tillsyn av enskilda
avloppsanläggningar och minireningsverk, utredning av klagomål på olägenheter orsakade
av utsläpp av avloppsvatten, yttranden till byggnadsnämnden samt deltagande i lokala och
regionala arbets- och referensgrupper.
Ett intensivt arbete pågår för att uppnå bättre vattenkvalitet i Anten vilket är ett prioriterat mål
i flerårsstrategin. Sjön Anten har bedömts ha måttlig ekologisk status beroende på
övergödning, i första hand hög fosforbelastning. Västerhavets vattendistrikt har beslutat om
ett åtgärdsprogram som syftar till att god status ska uppnås till 2021. Med de extra medel
som har tilldelats nämnden av kommunfullmäktige är bedömningen att samtliga enskilda
avlopp i Antens avrinningsområde kan ges tillsyn. Vidare bedöms också att en stor del av
dessa kommer att kunna/behöva utföra nödvändiga förbättringar under perioden. Uppföljning
kommer behövas även 2020 och 2021 för att samtliga enskilda avlopp i området ska hålla en
av nämnden godkänd rening.
Enligt Havs- och Vattenmyndighetens (HaV) tillsynsvägledning bör man ha ett tillsynsintervall
på minst vart 10 år på samtliga avlopp. Med en tillsynsintervall på vart 10 år beräknas
åtgärdstakten bli på 5% för de enskilda avloppen vilket HaV anser att alla Sveriges
kommuner ska uppnå. Enligt HaV:s intention bör kommunen också planera för att göra tillsyn
på avlopp utanför Antens tillrinningsområde.
Under 2018 påbörjades tillsyn inom Färgens avrinningsområde och fokus var att tillsyna alla
anläggningar som var äldre än 10 år, denna tillsyn fortsätter även 2019.
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Lantbruk
Lantbrukstillsynen är prioriterad då EU´s ramdirektiv för vatten pekar på att lantbrukstillsyn
bör intensifieras, vi fortsätter tillsyn på minde och större anläggningar och försöker styra in på
intervall för tillsynsfrekvens.
Inriktning med kemikaliehantering kommer att fortsätta men även kontroll av gödsellagring
för de som är djurhållare kommer att ske under året.
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Avdelningen för Livsmedel & Hälsa
Avdelningen består av två team, livsmedel och hälsa, samt en kommunekolog.
Livsmedelsteamet arbetar med kontroll av livsmedel och dricksvatten samt till kontrollen
knutna arbetsuppgifter. Hälsateamet arbetar med hälsoskydd ute och inne, strandskydd,
tobakstillsyn, planer och granskning av bygglov. Kommunekologen är en resurs för hela
kommunen som bland annat arbetar med vattenvårdsfrågor, naturvårdsfrågor och planer.
Hälsa
Arbetsuppgifter inom hälsateamet 2019;




















Tillsyn skolor och förskolor
Tillsyn ”stickande och skärande” verksamheter (samt riskklassning)
Tillsyn solarier, gym och nagelvård
Radon i undervisningslokaler samt flerbostadshus
Tillsyn fastighetsägare
Tillsyn ombyggnation E20
Tillsyn strandbad och bassängbad (samt riskklassning)
Tillsyn naturvård
Klagomål bostäder
Luftövervakning
Buller
Planarbete
Bygglovsgranskning
Strandskydd
Klagomål djur
Övriga inkommande ärenden/klagomål
Tobakstillsyn
Remisser
Implementering nytt ärendehanteringssystem

Hälsateamets arbete utgår ifrån de nationella miljömålen ”God bebyggd miljö”, ”Säker
stålmiljö”, ”Frisk luft”, ”Ett rikt växt- och djurliv” och ”Biologisk mångfald”, miljöbalken och
dess bestämmelser samt tobakslagen och strålskyddslagen.
Under 2018 har arbetet med radonsituationen i flerbostadshus och undervisningslokaler fått
välbehövligt fokus och resurser. Miljöskyddskontoret har nu en bild av mätningarna av
radonförekomsten i dessa fastigheter och behöver under 2019 fortsätta med att se till att
mätningar genomförs där de saknas samt att åtgärder görs på fastigheter som passerat
gränsvärdena vid utförda mätningar.
Sedan 2017 har flera verksamheter som är anmälningspliktiga enligt 38§ förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd fasta avgifter vilket ger resurser för regelbunden
tillsyn. Under 2019 fortsätter riskklassningen för årliga avgifter i fler verksamheter.
Den 1 juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft vilket bland annat innebär utökat rökförbud på
uteserveringar, hållplatser, idrottsplatser och lekplatser. Tillsynen av rökfria miljöer har
prioriterats högre de senaste åren och kommer fortsätta vara allt mer prioriterad under 2019.
Den tillsyn av egenkontroll i flerbostadshus som bedrivs sedan 2017 kommer att fortsätta på
likande sätt under 2019. Syftet är att förbättra boendemiljön för kommunens invånare och ge
fastighetsägarna bättre förutsättningar för förebyggande arbete.
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Tillsynen av strandskydd har under 2018 kunnat prioriteras något mer än tidigare. Detta visar
att behovet av tillsyn är stort och fortsatt prioritering nödvändig under 2019. Förutom
hantering av klagomål om brott mot strandskyddsbestämmelserna behövs en aktiv
uppsökande tillsyn från miljöskyddskontoret. I nämndens uppdrag ingår också att samråda
med samhällsbyggnadsnämnden i frågor om dispens från och upphävande av
strandskyddet.
Tillsynen av naturvård har under många år varit eftersatt och nedprioriterad. Under 2019
kommer ett tillsynsprojekt rörande naturminnen att genomföras som ett första steg för att
återuppta omsorgen om den skyddsvärda naturen i kommunen.
Teamet deltar i kommunens planarbete och bygglovsgranskning. Behovet av nya planer och
revidering av gamla är stort. Planarbetet prioriteras för att möjliggöra bästa möjliga hantering
i utvecklingen av Alingsås.
Till miljöskyddskontoret inkomna klagomål gällande bland annat buller, bostäder, djur
handläggs av hälsateamet. Dessa ärenden är många gånger tidskrävande och tar en stor del
av teamets resurser. Sedan 2018 finns nya rutiner för hantering av klagomål vilka gjort
arbetet mer effektivt men också mer rättsäkert och ändamålsenligt.
För att veta hur miljötillståndet i kommunen är och förändras genomför miljöskyddskontoret
sedan år 1995 regelbundna luftmätningar av kvävedioxid (NO2) och flyktiga organiska
kolväten (VOC) på fem platser i Alingsås tätort. I luftövervakningen samverkar vi med Luft i
Väst och Luftvårdsförbundet i Göteborgsregionen. De gör beräkningar och mätningar av
luftföroreningar. De har också en övergripande bevakning av luftvårdsfrågor i regionen.
Kommunekolog
Arbetsuppgifter för kommunekologen 2019;










Kommunens vattensamordningsgrupp
Kommunens naturvårdsgrupp
Säveåns vattenråd
Lona-projekt bland annat naturvårdsprogram
Naturvårdsarbete
Utreda nytt naturreservat
Utredning kring inrättande av nytt naturreservat (uppdrag i flerårsstrategin)
Planarbete SBK
Bygglov

Kommunekologens arbete utgår ifrån de nationella miljömålen ”God bebyggd miljö”, ”Ett rikt
växt- och djurliv”, ”Levande skogar”, ”Grundvatten av god kvalitét”, ”Levande sjöar och
vattendrag”, ”Giftfri miljö”, och ”Biologisk mångfald” och ”Ett rikt odlingslandskap”.
Kommunekologen återfinns sedan januari 2017 på miljöskyddskontoret och tillhör
organisatoriskt avdelningen livsmedel och hälsa. Ekologen är en resurs för hela kommunen.
Kommunekologen arbetar med och samordnar vattenfrågor. Detta görs t.ex. genom
kommunens vattensamordningsgrupp och Säveåns vattenråds arbete.
Under 2019 kommer naturvården få något mer fokus och resurser än de senaste åren då en
naturvårdsgrupp startas och ett nytt naturreservat utreds.
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För närvarande finns sex pågående Lona-projekt som berör Alingsås kommun och där
kommunekologen deltar i olika omfattning. Arbetet med dessa ansvarar kommunekologen
för.
Vid kommunens planarbete på samhällsbyggnadsförvaltningen behövs kommunekologens
kunskaper för att bland annat bevaka och bevara naturintressen. Även vid ärenden gällande
strandskyddsdispenser är kommunekologen en resurs som samhällsbyggnadsnämnden kan
behöva.

Livsmedel
Arbetsuppgifter inom livsmedelsteamet 2019;













Planerad kontroll (inspektion, revision, provtagning, projekt)
Extra offentlig kontroll
Registrering
Kontroll av nya verksamheter
Föreläggande, förbud, åtalsanmälan
Matförgiftning/Klagomål/Smittspårning
Omvärldsbevakning och samordning med andra kontrollmyndigheter
Remisser
RASFF/IRASFF
Beredskapsplan
Smiley
Administrativt arbete såsom risk- och erfarenhetsklassning, typning och rapportering till
Livsmedelsverket

Bestämmelser som styr livsmedelskontrollen finns i livsmedelslagstiftningen som i stor
utsträckning är gemensam för hela EU. I förordning 882/2004 om offentlig kontroll finns krav
på att varje medlemsstat ska utforma en flerårig nationell kontrollplan.
Sverige har en ”Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2018-2021” som är ett
gemensamt vägledande dokument för myndigheterna i livsmedelskedjan. I kontrollplanen
beskrivs hur den offentliga kontrollen i Sverige är organiserad, hur den genomförs, följs upp
och utvecklas. Från 1 januari 2017 är alla myndigheter som utövar livsmedelskontroll
skyldiga att årligen fastställa en plan för myndighetens livsmedelskontroll varför
miljöskyddsnämnden årligen fastställer en fyraårig kontrollplan för livsmedel. I den av
miljöskyddsnämnden antagna kontrollplanen framgår hur miljöskyddskontoret arbetar för att
nå målen.
Målen för livsmedelskontrollen utgår från de övergripande målen med EU:s
livsmedelslagstiftning; att skydda människors och djurs hälsa och växters sundhet och att
värna konsumenternas intressen samt att se till att den inre marknaden fungerar effektivt.
Den nationella planen innehåller fyra övergripande mål för kontrollen i hela livsmedelskedjan:


Konsumenterna får säkra livsmedel inklusive dricksvatten, som är producerade och hanterade
på ett acceptabelt sätt. Informationen om livsmedlen är enkel och korrekt.



De livsmedelsproducerande växterna och djuren är friska och utgör inte någon allvarlig
smittorisk.



Verksamhetsutövarna i livsmedelskedjan får råd, service och kontroll med helhetssyn som
underlättar deras eget ansvarstagande.
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De samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar för hela livsmedelskedjan,
inklusive beredskap.

Den offentliga livsmedelskontrollen ska genomföras regelbundet och vara riskbaserad,
rättsäker, ändamålsenlig och effektiv d.v.s. resurserna ska användas där de behövs och
riktas dit de ger bäst effekt, så att målen i lagstiftningen uppnås. Kontrollen ska vara
oberoende från ekonomiska eller andra intressen. Det ska finnas tillräckligt med kompetent
personal som har tillgång till bra hjälpmedel och laboratorieresurser.
Miljöskyddsnämnden svarar för den operativa offentliga kontrollen vid knappt 400
livsmedelsanläggningar. Dessa är framförallt matserveringar i förskolor, skolor och
äldreboenden, centralkök, större butiker, restauranger/matserveringar, dricksvattenverk,
konfektyrfabriker och butiker av olika slag.
Den offentliga kontrollen ska leva upp till den kontrolltid och besöksfrekvens som fastställs i
miljöskyddsnämndens kontrollplan för livsmedel. De anläggningar som endast har en halv till
två timmars årlig kontrolltid får glesare kontrollbesök dvs besöks inte varje år. Alla
anläggningar ska dock inom en 3-5-årsperiod ha fått den kontrolltid de tilldelats och betalar
för.
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Resursbehov för hela miljöskyddskontoret
Tabell 1, Antal objekt som finns i Miljöreda
Tillsynsobjekt

Antal

Beskrivning

miljöfarliga verksamheter
A-anläggningar

0

A-anläggningar är miljöfarliga verksamheter som regleras av tillstånd
beslutade av miljödomstolen, exempelvis stora energianläggningar.

miljöfarliga verksamheter
B-anläggningar

16

B-anläggningar är verksamheter som regleras av tillstånd beslutade
av länsstyrelsens miljöprövningsdelegation, exempelvis
avfallsanläggningar. Miljöskyddsnämnden har övertagit
tillsynsansvaret för de flesta
B-anläggningar som finns i kommunen från länsstyrelsen.

miljöfarliga verksamheter
C-anläggningar

60

C-anläggningar är anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter,
exempelvis bensinstationer, livsmedelsindustrier och lackerare.
Handläggning av anmälan och tillsyn över dessa ansvarar
miljöskyddsnämnden för. Ett visst mörkertal finns.

U-tillsyn mfv
Lantbruk
Hygienlokaler
Offentliga lokaler
Cisterner

290
600
175
156
765

U-tillsyn omfattar övriga verksamheter som bland annat varken är
tillstånds- eller anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter.
Sådana är exempelvis fordonsverkstäder, jordbruk,
kemikalielagrare, fritidsbåtshamnar, avlopp samt väg- och
spåranläggningar. Butiker som säljer kemiska produkter och varor till
allmänheten, frisersalonger, tatuerare, solarier, bassängbad, skolor
och förskolor tillhör också kategorin. Tillsyn över
fastighetsägare och radon är andra exempel på U-tillsyn.

Köldmedieanläggningar
> 10 kg

80

Köldmedieanläggningar är verksamheter som har ozon- eller
växthuspåverkande köldmedia installerat. Verksamheterna är skyldiga
att årligen besiktiga sina anläggningar. Miljöskyddsnämnden
kontrollerar att besiktning utförs. Vid varje verksamhet kan flera
anläggningar finnas. Mörkertalet är relativt stort

Förorenade områden

270

Utgörs av verksamheter som upptäcker föroreningar i mark vid till
exempel grävarbeten. Omfattar även uppläggning av olika sorters
material och föroreningar i byggnader som exempelvis PCB.
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Planerad tid
Nedanstående tabell är den totala tiden inom olika branscher som kommer att göras under
2019. Nedanstående volymer följs upp och används som utvärdering av verksamheten.
Miljöskyddskontoret ser kontinuerligt över volymer då prioriteringar inom avdelningarnas
planering styrs/beskrivs via dessa.
Beräkning av den tid varje heltidarbetande inspektör har följer SKL´s rekommendationer på
1000 h (125 dagar) tillsynstid.
Miljömål

Agenda 2030

nationella målen för den offentliga
livsmedelskontrollen

Planerad kontroll, Extra offentlig
kontroll, Registreringar, Kontroll
nya verksamheter
Övrigt relaterat till planerad
livsmedelskontroll
Övrigt relaterat till
livsmedelstillsyn

nationella målen för den offentliga
livsmedelskontrollen
nationella målen för den offentliga
livsmedelskontrollen
god bebyggd miljö
god bebyggd miljö, ett rikt växt- och
djurliv

Mål 9. Bygga
motståndskraftig
infrastruktur,
verka för en
inkluderande
och hållbar
industrialisering
samt främja
innovation

säker strålmiljö
levande sjöar och vattendrag, ett rikt
växt- och djurliv
god bebyggd miljö
god bebyggd miljö

frisk luft

grundvatten av god kvalité, levande

Aktiviteter

Mål 3.
Säkerställa
hälsosamma liv
och främja
välbefinnande
för alla i alla
åldrar
Mål 3.
Säkerställa
hälsosamma liv
och främja
välbefinnande
för alla i alla
åldrar

tid
Tid
2019(h) 2018
1761
1850
1595

1874

733

526

Hälsa övriga ärenden
Planer och bygglov

735
550

200
700

Radon
Strandskydd

255
200

180
210

Tillsyn hygienlokaler och offentliga
lokaler
Bostäder tillsyn och klagomål

1150

810

380

575

Luftövervakning

70

70

Vattenvård

205

310
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sjöar och vattendrag, giftfri miljö,
hav balans, god bebyggd miljö
levande sjöar och vattendrag, god
bebyggd miljö

Lona-projekt

225

340

Naturvård
Remisser o samverkan (ekolog)

220
200

100

Mål 6.
Säkerställa
tillgången till och
en hållbar
förvaltning av
vatten och
sanitet för alla
Mål 6.
Säkerställa
tillgången till och
en hållbar
förvaltning av
vatten och
sanitet för alla
Mål 6.
Säkerställa
tillgången till och
en hållbar
förvaltning av
vatten och
sanitet för alla
Mål 7.
Säkerställa
tillgång till
ekonomiskt
överkomlig,
tillförlitlig,
hållbar och
modern energi
för alla

Avloppsansökan

2400

2400

Avloppstillsyn, inkl uppföljning,
registervård, förelägganden, bdt

1680

3700

kemikalier (tillsyn på flera olika
branscher, både B, C och U-objekt)
inkl sjukhus/djurkliniker,
fasadtvätt/klottersanerare, samt
tillsynsprojekt från kemi.
CFC, cisterner

1400

1500

Mål 6.
Säkerställa
tillgången till och
en hållbar
förvaltning av
vatten och
sanitet för alla
Mål 7.
Säkerställa
tillgång till

Fordon, mek och plast samt uobjektstillsyn fokus på klimat
/avfall

835

1000
+250

levande skogar, ett rikt
odlingslandskap, ett rikt växt- och
djurliv
grundvatten av god kvalité, levande
sjöar och vattendrag, giftfri miljö,
hav balans,

grundvatten av god kvalité, levande
sjöar och vattendrag, giftfri miljö,
hav balans,

giftfri miljö, levande sjöar och
vattendrag, grundvatten av god
kvalitet, giftfri miljö, begränsad
klimatpåverkan, skyddande
ozonskikt

begränsad klimatpåverkan, giftfri
miljö
levande sjöar och vattendrag,
grundvatten av god kvalitet, giftfri
miljö
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ekonomiskt
överkomlig,
tillförlitlig,
hållbar och
modern energi
för alla
levande sjöar och vattendrag,
grundvatten av god kvalitet, giftfri
miljö

Projekt uppströmsarbete (VA)

100

50

Mål 7.
Säkerställa
tillgång till
ekonomiskt
överkomlig,
tillförlitlig,
hållbar och
modern energi
för alla
Mål 9. Bygga
motståndskraftig
infrastruktur,
verka för en
inkluderande
och hållbar
industrialisering
samt främja
innovation
Mål 6.
Säkerställa
tillgången till och
en hållbar
förvaltning av
vatten och
sanitet för alla

Avfall (tillsyn på flera olika
branscher, både B, C och U-objekt)

1100

1150

infrastrukturprojekt timavg

210

210

dagvatten tillsyn inkl MVG projekt

235

250

ingen övergödning, giftfri miljö, ett
rikt odlingslandskap

mål 2, främja ett
hållbart jordbruk

Lantbruk

500

500

grundvatten av god kvalité, levande
sjöar och vattendrag

Mål 6.
Säkerställa
tillgången till och
en hållbar
förvaltning av
vatten och
sanitet för alla

värmepumpar

260

600

giftfri miljö, grundvatten av god
kvalité, levande sjöar och
vattendrag, ett rikt växt- och djurliv

Mål 6.
Säkerställa
tillgången till och

förorenade områden inkl nedlagda
deponier

1200

1000
+400

levande sjöar och vattendrag,
grundvatten av god kvalitet, giftfri
miljö

god bebyggd miljö, levande sjöar och
vattendrag, grundvatten av god
kvalitet, giftfri miljö

levande sjöar och vattendrag,
grundvatten av god kvalitet, giftfri
miljö
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en hållbar
förvaltning av
vatten och
sanitet för alla.
Mål 9. Bygga
motståndskraftig
infrastruktur,
verka för en
inkluderande
och hållbar
industrialisering
samt främja
innovation
levande sjöar och vattendrag,
grundvatten av god kvalitet, giftfri
miljö

Mål 6.
kross, grus, berg, motorsport mfl.,
Säkerställa
skjutbanor
tillgången till och
en hållbar
förvaltning av
vatten.. för alla.
Mål 9. Bygga
motståndskraftig
infrastruktur,
verka för en
inkluderande
och hållbar
industrialisering..

260

250

Införande av nytt
ärendehanteringssystem

2000

2000

Ny hemsida

400

SUMMA

20859

Ekonomi
Budgeten för 2019 redovisas i miljöskyddsnämndens flerårsstrategi för 2019-2021.

Uppföljning
Uppföljning av verksamheten sker genom tidredovisning och avstämning av verksamheten
mot tillsyns- och verksamhetsplanen. Uppföljning av verksamhetsplanen redovisas för
nämnden i samband med kommunens vårbokslut, delårsbokslut samt årsbokslut.
Skulle större avvikelse i verksamhetsplanen uppstå krävs beslut om ändring/prioritering i
verksamhetsplanen av nämnden. Mindre avvikelse beslutas av miljöskyddschef eller
avdelningschef och rapporteras till nämnden.
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Väsentlighets- och riskanalys

Digitalisering (Ex. Ärendehanteringssystem).
Ökar möjlighet till effektivisering.
Kan behöva ökade resurser till att börja med.
Risk att vi hamnar efter i samhällsutvecklingen och arbetar
ineffektivt.
Kompetensförsörjning/Rekrytering
Utan personal kan uppdraget inte genomföras. Handläggarna
har specialinriktningar vilket innebär att organisationen blir
sårbar vid frånvaro. Svårrekryterat område innebär att lönerna
behöver ses över.
Utvecklingsområden
Ökad arbetsinsats. Minskade resurser kan medföra att MN ej
är med i ett tidigt skede vilket skulle påverka projektens
tidsperspektiv negativt
Klimatförändringar (Extrema väderförhållanden)
Ökad krisberedskap. Snabba förändringar innebär ofta att
samhället inte hunnit med vilket skapar problem för miljön som
MN värnar om.
Planprocessen
Viktigt att miljöaspekterna kommer med i ett tidigt skede. Risk
att ev miljöproblematik upptäcks för sent vilket kan stå
exploatören dyrt.
Kommer MN in sent (som remiss istället) debiteras inte MN:s
medverkan. Fungerar planprocessen kommer MK in i ett tidigt
skede. Däremot behöver detta förtydligas när det gäller
byggherredriven planprocess.

Risk och
väsentlighet

Risk/
väsentlighet

Risk – beskrivning

Risk/
sannolikhet

Beslutad av MN § 4, 2018 (MR 2017-2492)

Hantering
(åtagande, internkontrollpunkt, omedelbar åtgärd)

4

3

12

Åtagande finns kopplat till detta i flerårsstrategin för 2018-2020.

4

3

12

Ja, uppdrag från nämnden finns att se över möjligheterna att minska
sårbarheten. Miljöinspektörer är prioriterade i 2018 års löneöversyn.
MN får löpande info om hur bemanningen ser ut.

3

4

12

Internkontrollpunkt. MN prioriterar tydligt i tillsyns- och
verksamhetsplanerna. Uppföljning av planerna sker 2 ggr per år.

3

3

9

Åtagande finns kopplat till detta i flerårsstrategin för 2018-2020.
Prioriteringar beslutas om i verksamhets- och tillsynsplanen. MN/Mk
omvärldsbevakar och utbildar sig kontinuerligt.

3

3

9

Internkontrollpunkt
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Antalet RASFF/smittskyddsärenden ökar
MK lägger större andel tid på utredningar istället för kontroller.
Resurserna går åt till att utreda istället för kontroller
Uppföljning av kommunens miljömål, EU:s vattendirektiv mm.
MN har ett ansvar enligt reglementet för kommunens
övergripande miljö- och hälsoskyddsfrågor. Risk finns att
miljömålen, EU:s vattendirektiv mm för kommunen som
organisation inte följs upp tillräckligt och att MN saknar
resurser för denna uppföljning.
Otydlig ansvarsfördelning
Reglementet är otydligt, vem ansvarar för vilka delar och har
resurser avsatts till detta. Risk finns att dubbelarbete utförs
och eller att vissa delar ”faller mellan stolarna”
Myndighetsutövning
Arbetsförhållanden på acceptabel nivå. Rollen kan innebära
enskilda medarbetare hamnar i en riskfylld position eller hotas
på annat sätt. Kopplas även till sociala medier.
Tillväxt
Ökad verksamhet inom MN. Risk att tillsynen på nya objekt
inte hinns med. Ex. skolor/förskolor/infrastrukturprojekt,
industrier mm. MN arbetar för att tillsynen ska bli mer
avgiftsfinansierad.
Minskad ram
Minskad ram innebär tuffa prioriteringar och effektiviseringar.
Risk att de förebyggande insatserna blir nedprioriterade
Risk att det inom myndighetsdelen skapas längre
handläggningstider mm
Naturvård/Artinventering (ny)
Kontoret saknar idag ett övergripande perspektiv på bland
annat rödlistade arter (extra viktigt för utvecklingsområdena).
Inventeras inte utvecklingsområden i tid finns risk att arter
missgynnas när kommunen utvecklas.
ABC
Ökade möjlighetar att tillsammans arbeta förebyggande.
Möjlighet att ABC skapar forum där Sveagatan kan delta i
förbyggande syfte

3

3

9

Internkontrollpunkt. Uppföljning sker i vår- och delårsbokslut.

3

3

9

Finns åtagande i flerårsstrategin 2018-2020. Prioriteringar beslutas
om i verksamhets- och tillsynsplanen. Finns en
vattensamordningsgrupp som driver vattenfrågor.

3

3

9

Finns åtagande i flerårsstrategin 2018-2020.

2

4

8

Internkontrollpunkt. Rutin vid arbete som kan medföra risk för hot och
våld finns.

4

2

8

Internkontrollpunkt. Prioriteringar beslutas om i verksamhets- och
tillsynsplanen

3

2

6

Internkontrollpunkt.
MN prioriterar inför varje nytt år, beslutas om i verksamhets- och
tillsynsplanen.
MN:s verksamhet följs upp i samband med vår- och delårsbokslut
samt ekonomisk uppföljning varje nämnd.

6

Nej (beslut om att söka externa medel för hasselmusinventering
finns)

4

Ja delvis, miljöskyddskontoret är med i miljönätverket som drivs av
ABC.

2

3

2

2

2
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Förändringar i lagstiftningarna
Ökade verksamhetsområden inom MN. Ökat arbete utan
möjlighet till debitering innebär tuffa prioriteringar om extra
medel inte tillskjuts
Remisser
Möjlighet att påverka men kan med minskad ram ökar risken
för nedprioritering. Övermyndigheterna beslutar om saker som
påverkar Alingsås negativt
Kommunalförbund (eller liknande)
Både möjligheter och risker
Ökade avstånd till ”kunderna”. Positivt med nämnd/förbund
som enbart fokuserar på miljöfrågor
Minskade resurser till avloppsprojektet (Projekt generellt)
Minskade resurser medför att MN måste prioritera. Projektet
drar ut på tiden. Ökade taxor inom området
Ökat fokus på individen
Mer klagomål. Risk att MN behöver lägga mer resurser på
inkomna ärenden istället för att själv planera verksamheten
EFFEKT (ny)
Stödresurser centraliseras. Om stödresurser centraliseras
finns risk att stödet inte levereras i samma omfattning som
tjänsterna idag innefattar.
Uppföljning av miljökvalitetsnormer (MKN)
MK mäter och sammanställer resultat av luft- och
vattenprovtagning. Används för prioriteringar i tillsynen och i
kommunens fysiska planering. Risk för otillräckliga
ekonomiska och personella resurser. Risk för att vi inte lever
upp till lagkrav eller miljömål.
Rättssäkerhet
Nödvändigt att administrera verksamheten i enlighet med
lagstiftningen. Minskade resurser slår ofta mot de
administrativa delarna vilket kan medför minskad
rättssäkerhet.
Kommunikation (ny)
MN/MK behöver aktivt arbeta med att få ut information. Risk
att kommuninvånare och näringsliv inte ser allt det positiva
som görs eller har möjlighet att ta del av förebyggande
information.

4

1

4

Omvärldsbevakning sker löpande av MK

2

2

4

MN beslutar i ärenden som rör remisser av större betydelse för
kommunen och dessinvånare

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

2

2

Följs upp i tillsyns- och verksamhetsplanerna

4

Prioriteringar beslutas om i verksamhets- och tillsynsplanen.

2

4

Internkontrollpunkt. Risken är delvis omhändertagen, resurser
kommer behöva sättas av i samband med införandet av nytt
ärendehanteringssystem

2

4

3
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Bättre återkoppling MN (ny)
2
Nämndens ansvar gäller och styrning och uppföljning är viktigt.
Risk att centrala beslut och beslut från övermyndigheter inte
kommer till MNs kännedom
Externa bidrag
3
Kan öka MN:s verksamhetsområden. Chans att utföra mer
nytta för miljön. Möjligheten ökar med tydliga mål för
ekologtjänsten i verksamhetsplanen 2018
Förklaring Risk:
1.Osannolik: risken för att fel ska uppstå är praktiskt taget obefintlig
2.Mindre sannolik: risken för att fels ska uppstå är mycket liten
3.Möjlig: det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå
4.Sannolik: det är mycket troligt att fel ska uppstå

2

1

4

Meddelanden av denna karaktär följs upp vid varje nämnd.

3

MN:s verksamhet följs upp i samband med vår- och delårsbokslut
samt ekonomisk uppföljning varje nämnd.
Förklaring Väsentlighetsgrad:
1.Försumbar: är obetydlig för de olika intressenterna och
kommunen
2.Lindrig: uppfattas som liten av såväl intressenter som
kommunen
3.Kännbar: uppfattas som besvärande av såväl intressenter som
kommunen
4.Allvarlig:är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa

Förklaring Hantering:
Att ta ställning till hur riskerna ska hanteras. När riskinventering och värdering är gjord ska nödvändiga åtgärder identifieras.
Riskvärde 1-4
Åtgärder bedöms ej nödvändiga.
Riskvärde 6-12
Alternativ 1: Bedöms vara delar av verksamheten där förändring/utveckling är nödvändig för att nå politisk avsiktsförklaring samt prioriterade mål med indikatorer.
Formuleras som åtagande i nämndens flerårsstrategi.
Alternativ 2: Bedöms vara delar av verksamheten där den värderade risken ska åtgärdas/hållas under uppsikt. Återfinns i nämndens internkontrollplan.
Riskvärde 16
Bedöms vara delar av verksamheten där den värderade risken måste åtgärdas direkt. Formuleras som omedelbar åtgärd i nämndens flerårsstrategi.

4
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Delegerade beslut 2019
10
2019.004 MN
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Miljöskyddsnämndens arbetsutskott
Protokoll
2019-09-17

§ 50 2019.004 MN

Delegerade beslut 2019
Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut 399/19-464/19 har fattats sedan förra sammanträdet och är redovisade i
bilaga.
Beredning
En förteckning över besluten som fattats sedan förra sammanträdet har upprättats och finns
tillgänglig tillsammans med kallelsen. Pärmar med delegationsbesluten finns tillgängliga på
miljöskyddskontoret och på nämndens sammanträden.
Beslut
Miljöskyddsnämnden tar del av delegationsbesluten

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Sida440
1 avav1444

Utdragsbestyrkande

Diarienr

Fastighet

2019-1203 Ingared S: 1
2019-1183 Ingared 12:2
2018-2896 Risbacken 1:1
2019-1242 Maryd 4:15
2019-1530 Krönet 2
2019-1400 Grunntorp 1:9
Circle K, Vänersborgsvägen, Rögrund 2, Miljöfarlig
2019-639 verksamhet
2018-2842 Tollestorp 2:2
2019-90
Svedplan Ab, Svederna 2:12, Livsmedelsanläggning
2019-1334 Maryd 2:9, Enskilt avlopp
2019-1234 Ryd 1:29, Enskilt avlopp
2018-1475 Ryds Bilglas, Skålen 1, Miljöfarlig verksamhet
2019-1307 Ödenäs 1:76, Enskilt avlopp
2019-1552 Nice Fruit , Smedjan 19, Livsmedelsanläggning
2019-690 Mossen 12
Smyrnagården, Järnholmen 1:9,
2019-82
Livsmedelsanläggning
2019-1392 Kvarnberget 7

Handelse Rubrik
Planerad tillsyn - Strandskydd, Mjörn - Badhus Sävelången Hus 5 Nybygget
Planerad tillsyn - Strandskydd, Mjörn - Badhus Sävelången hus 1

Besluts Dat Del Nr
2019-08-12

2019-399

2019-08-12

2019-400

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan Om Avlopp
Anmälan av installation av värmepump
Remiss planärenden - Ändring av detaljplan, bostäder vid
Ferievägen 102
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp

2019-08-12
2019-08-12

2019-401
2019-402

2019-08-13
2019-08-13

2019-403
2019-404

Avgift för handläggning/tillsyn - Avgiftsklassning 2019

2019-08-13

2019-405

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan Om Avlopp
Planerad tillsyn - Information Och Begäran Om Faroanalys Och
Provtagningsprogram
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Infiltration
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Infiltration
Anmälan av fett- och/eller oljeavskiljare - Anmälan Om Ny /
Befintlig Oljeavskiljare
Anmälan av installation av enskilt avlopp utan vattentoalett Torrtoalett
Registrering av livsmedelsanläggning - Ny
livsmedelsanläggning
Klagomål på inomhusmiljö - Anmälan Om Olägenhet
Planerad tillsyn - Information Och Begäran Om Faroanalys Och
Undersökningsprogram
Klagomål på inomhusmiljö - Fukt och mögel

2019-08-14

2019-406

2019-08-14
2019-08-15
2019-08-15

2019-407
2019-408
2019-409

2019-08-15

2019-410

2019-08-16

2019-411

2019-08-16
2019-08-16

2019-412
2019-413

2019-08-16
2019-08-16

2019-414
2019-415
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2019-1072 Erska 2:15
Närsbo Samfällighetsförening, Närsbo 1:64,
2019-91
Livsmedelsanläggning
2019-78
2019-80
2019-83
2019-884

Arlid 1:21
Alingsås Ryttarsällskap- Dricksvattenanläggning,
Bälinge-nygård 1:18, Livsmedelsanläggning
Stora Färgens Lägergård, Alingsås-hulabäck 2:4,
Livsmedelsanläggning
Hästeryd 1:74

2019-1513 Hästeryd 1:75, Enskilt avlopp
2019-1512 Hästeryd 1:76, Enskilt avlopp
Vikaryd - Dricksvattenanläggning, Vekaryd 1:11,
2019-84
Livsmedelsanläggning
2019-1138 Lersjöås 1:8, Enskilt avlopp
2019-1565 Klippan 4
2019-1563
2019-1203 Ingared S: 1
2019-1183 Ingared 12:2
2018-2512 Slävik 1:8, Enskilt avlopp
2019-1314
2019-1581 Erska 6:48
2019-648

Björkekärr 3:25

Planerad tillsyn - Miljöskydd - Beslut om årlig rapportering
Planerad tillsyn - Information Och Begäran Om Faroanalys Och
Provtagningsprogram
Planerad tillsyn - Information Och Begäran Om Faroanalys Och
Undersökningsprogram
Planerad tillsyn - Information Och Begäran Om Faroanalys Och
Undersökningsprogram
Planerad tillsyn - Information Och Begäran Om Faroanalys Och
Undersökningsprogram
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Infiltration
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Infiltration - Delad
anläggning
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Infiltration - Delad
anläggning
Planerad tillsyn - Information Och Begäran Om Faroanalys Och
Undersökningsprogram
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Infiltration
Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme
Remiss - Event 31 augusti, Gerdsken (Surfboden)
Planerad tillsyn - Strandskydd, Mjörn - Badhus Sävelången Hus 5 Nybygget
Planerad tillsyn - Strandskydd, Mjörn - Badhus Sävelången hus 1

2019-08-16

2019-416

2019-08-16

2019-417

2019-08-19

2019-418

2019-08-19

2019-419

2019-08-19
2019-08-19

2019-420
2019-421

2019-08-19

2019-422

2019-08-19

2019-423

2019-08-20
2019-08-20
2019-08-21
2019-08-21

2019-424
2019-425
2019-426
2019-427

2019-08-21

2019-428

2019-08-21

2019-429

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan Om Avlopp
Remiss planärenden - Remiss gällande plansamråd Sjäbäcken
Snasenvägen
Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Markbädd - Anmälan
Om Ändring Av Avlopp

2019-08-22

2019-430

2019-08-22
2019-08-23

2019-431
2019-432

2019-08-26

2019-433
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2019-1554 Sparven 1
2019-272 Linet 2

Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme
Klagomål djur - Anmälan Om Olägenhet, Kajor

2019-08-26
2019-08-27

2019-434
2019-435

2018-1368 Hemsjö 9:20, Enskilt avlopp

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan Om Avlopp
Anmälan av miljöfarlig verksamhet - Schaktmassor och
petroleum inom vattenskyddsområde Hulabäck
Registrering av livsmedelsanläggning - Vagn för Bakpotatis
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Infiltration Gemensam anläggning
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Infiltration Gemensam anläggning
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Infiltration Gemensam anläggning
Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme
Registrering av livsmedelsanläggning

2019-08-28

2019-436

2019-08-28
2019-08-29

2019-438
2019-439

2019-08-30

2019-440

2019-08-30

2019-441

2019-08-30
2019-08-30
2019-09-02

2019-442
2019-443
2019-444

2019-09-02
2019-09-02
2019-09-03
2019-09-03

2019-445
2019-446
2019-447
2019-448

2019-09-05

2019-449

2019-09-05
2019-09-06
2019-09-06

2019-450
2019-451
2019-452

2019-09-06
2019-09-06
2019-09-06

2019-453
2019-454
2019-455

2019-1316 Emil
Alingsås-hulabäck
2:62 Alen 4,
Lund - Bakbpotatis,
2019-1571 Livsmedelsanläggning
2019-1179 Hulskog 1:28, Enskilt avlopp
2019-1178 Hulskog 1:27, Enskilt avlopp
2019-1180 Hulskog 1:29
2019-1594 Ödenäs 2:112
2019-1566 Ingared 5:230
Gustaf Melins Åkeri & Grusförsäljning Ab, Rolfskulle
2019-1312 1:1, Miljöfarlig verksamhet
2019-1619 Mellby 1:85, Värmepump
2019-937 Vekaryd 1:11, Enskilt avlopp
2019-1188 Gräfsnäs 8:1
2019-1621
2019-1533
2018-1888
2019-1662
2019-1620
2018-1938
2018-1974

Planerad tillsyn - Miljöskydd
Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Vikarydsvägen 1
Ansökan om tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter
Remiss - Ändrad användning från föreningslokal till
Pelabo 1:9
enbostadshus
Falks Markentreprenad AB, Trollskogen 1, Miljöfarlig Anmälan av miljöfarlig verksamhet - Krossning - Gäller
verksamhet
Bergkullegatan 1 (Stadskogen 1:1 och Trollskogen !)
Bolltorp 4:9
Planerad tillsyn - Tillsyn Radon 2018
Ängaboskolan 4, Köldmedieanläggning
Miljösanktionsavgift
Anmälan av miljöfarlig verksamhet - Användning av massor
Rättaregården 4
eller avfall för anläggningsändamål
Erska 1:110
Planerad tillsyn - Tillsyn Radon 2018
Sillen 2
Planerad tillsyn - Tillsyn Radon 2018
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2018-1897
2018-1976
2018-1921
2018-1910
2018-1981
2019-1654

Skogsstjärnan 9
Skåne 5
Sollebrunn 19:91
Sollebrunn 2:16
Tången 8
Mossen 12
Alingsås Frivilliga Skarpskytteförening, Bolltorp 4:5,
2019-1075 Miljöfarlig verksamhet
2019-1603 Gitarren 19

Planerad tillsyn - Tillsyn Radon 2018
Planerad tillsyn - Tillsyn Radon 2018
Planerad tillsyn - Tillsyn Radon 2018
Planerad tillsyn - Tillsyn Radon 2018
Planerad tillsyn - Tillsyn Radon 2018
Administrativt ärende - Överklagan av faktura

2019-09-06
2019-09-06
2019-09-06
2019-09-06
2019-09-06
2019-09-09

2019-456
2019-457
2019-458
2019-459
2019-460
2019-461

Klagomål
Remiss - Nybyggnad av elkraftsanläggning

2019-09-09
2019-09-09

2019-462
2019-463

2019-1614 Mellby 12:1

Anmälan av fett- och/eller oljeavskiljare - Befintlig anläggning 2019-09-09

2019-464
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