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Kommunstyrelsen

Tid: 2021-11-29, kl. 19:00

Plats: Bergaholm

Ärenden:

1 Anmälningsärenden

2 Delegationsbeslut

3 Riktlinjer för bostadsförsörjning i Salems kommun 2021-2025

4 Internkontrollplan kommungemensam 2022

5 Beslut att KSAU svarar på remiss Länstransportplan

6 Planbesked för Panncentralen 3

7 Begäran om planbesked - Ändring av detaljplan för Högvreten Norra 4 
m.fl.

8 Markanvisning för Söderby Gärde

9 Planeringsavtal för del av Salem 5:3 (Tallåsen 18 och 19)

10 Svar på remiss - Regional oljeskyddsplan för Stockholms län

11 Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats samt schakttillstånd 
och trafikanordningsplaner.

12 Bidrag till rullstolsgarage för elrullstol

13 Förtid prövning av bisyssla

Lennart Kalderén (M) Ida Malmborg
Ordförande Sekreterare
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Gruppmöten

Borgerliga gruppen

Måndag 2021-11-29  kl 18.00
Konferensrum Bergaholm

Socialdemokraterna

Måndag 2021-11-29  kl 17.30
Konferensrum Lideby

Kaffe och smörgås serveras från klockan 17.00 i lunchrummet.
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 § XX KS/2021:16 

Anmälningsärenden

- BUN sammanträdesdagar 2022
- KSTU sammanträdesdagar 2022
- Information från SMHI
- Expedierat beslut för kännedom från Botkyrka kommun
- Protokoll Södertörns brandförsvarsförbund 21-10-22
- Södertörns brandförsvarsförbund sammanträdesdagar 2022
- KSTU protokoll 2021-11-17

Här är länken till underlagen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden.

______________________

Akten

https://drive.google.com/drive/folders/1TjiwmHrW9Bngqlu9CFY-FcPHuRQZLdyO?usp=sharing
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 § XX KS/2021:134 

Delegationsbeslut

- T
illdelningsbeslut

Här är länken till underlaget.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

______________________

Delges:
Akten

https://drive.google.com/drive/folders/1W5seotda0Kpr1O4-oqG-iaeoqfqKLZfg?usp=sharing
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 § XX KS/2019:174 

Riktlinjer för bostadsförsörjning i Salems kommun 2021-2025

Enligt lag 2000:1383 (om kommuners bostadsförsörjningsansvar) ska riktlinjer kring 
bostadsförsörjning antas minst en gång per mandatperiod. Syftet med riktlinjer för 
bostadsförsörjning är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. 
Arbetet med nya riktlinjer för Salems kommun påbörjades 2019. 

Elva riktlinjer har tagits fram och de handlar bland annat om att kommunen ska ha ett 
balanserat bostadsbyggande där drygt 100 bostäder per år produceras sett över ett längre 
tidsperspektiv.

Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige den 1 oktober 2020. Ärendet beskrivs i 
tjänsteskrivelse daterad den 3 september 2021. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till Riktlinjer för 
bostadsförsörjning i Salems kommun

______________________
Delges:
Kommunfullmäktige
Akten
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Kommunstyrelseförvaltningen
Alina Ruda
Planeringsstrateg

Kommunstyrelsen

Riktlinjer för bostadsförsörjning i Salems kommun
2021-2025

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till Riktlinjer för bostadsförsörjning i Salems
kommun

Sammanfattning av ärendet
Enligt lag 2000:1383 (om kommuners bostadsförsörjningsansvar) ska riktlinjer kring
bostadsförsörjning antas minst en gång per mandatperiod. Syftet med riktlinjer för
bostadsförsörjning är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda
bostäder. Arbetet med nya riktlinjer för Salems kommun påbörjades 2019.

Elva riktlinjer har tagits fram och de handlar bland annat om att kommunen ska ha ett
balanserat bostadsbyggande där drygt 100 bostäder per år produceras sett över ett längre
tidsperspektiv.

Ärendet
Enligt lag 2000:1383 (om kommuners bostadsförsörjningsansvar) ska riktlinjer kring
bostadsförsörjning antas minst en gång per mandatperiod. Riktlinjernas syfte är att skapa
förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Riktlinjerna är ett viktigt
planeringsunderlag som främjar att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen
planeras för och genomförs.

Riktlinjerna har tagits fram av planeringsstrategen i dialog med barn- och
utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltnignen. Dialog har även förts med Länsstyrelsen och en
fastighetsägare i kommunen.

Arbetet med nya riktlinjer påbörjades 2019 och under sommaren 2019  (14 maj - 9
september) var förslaget ute på remiss. Under remissperioden inkom nio yttranden och
kommunen har därefter reviderat riktlinjerna. Tidsperioden för riktlinjerna och statistik
som presenteras har reviderats och redovisas nu till och med år 2025.

Riktlinjerna är uppdelade i olika delkapitel där det första kapitlet handlar om process och
hur riktlinjerna ska användas. Delkapitel två handlar om Salems förutsättningar och hur
bostadsbeståndet ser ut idag. Delkapitel tre handlar om behov hos särskilda grupper.
Delkapitel fyra och fem handlar om mål riktlinjerna förhåller sig till, kommunens insatser
för att nå målen samt riktlinjerna för bostadsförsörjning.
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Riktlinjerna i korthet

Salems geografiska förutsättningar med goda kommunikationer och närhet till natur har
varit avgörande för kommunens tillväxt. Kommunen har haft en stadig befolkningstillväxt
sedan kommunen bildades och kommunen planerar för en fortsatt balanserad tillväxt.

Utifrån kommunens vision och kommunfullmäktiges övergripande mål har kommunen
formulerat riktlinjer för bostadsförsörjning. I formuleringen av riktlinjer har kommunen
även tagit stor hänsyn till gällande översiktsplan samt relevanta nationella och regionala
mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen. Riktlinjerna
redovisas nedan utan inbördes rangordning.

1. Den årliga produktionen av bostäder sker balanserat i etapper och samspelar
med kommunens och regionens tillväxtambitioner. Det planeras för att producera
drygt 100 bostäder per år i kommunen - i genomsnitt sett över en längre
tidsperiod.

2. Kommunen har framförhållning i bostadsproduktionen och god beredskap för
befolkningsökningen. God framförhållning gällande detaljplaner upprätthålls.

3. Kommunen utvecklar goda och trygga boendemiljöer för barn med platser för
rekreation, lek, motion och aktivitet i takt med att bostadsbeståndet byggs ut. I
det befintliga beståndet säkerställs att barn och unga har tillgång till
aktivitetsytor, mötesplatser efter lokala behov och önskemål.

4. Delaktighet, transparens och öppenhet ska säkerställas vid planering av nya
bostadsområden. Särskilt fokus läggs på dialog i tidigt skede.

5. Nyproducerade bostäder har en god kapacitet för uppkoppling till fast eller mobilt
bredband. Tillgång på bredband i det befintliga beståndet utvecklas av
marknaden och genom enskilda initiativ.

6. Bostäder som produceras i tätort eftersträvas ha maximalt 300 meters
promenadväg till hållplats för kollektivtrafik. Utanför tätort eftersträvas avståndet
maximalt vara 700-1 000 meter.

7. Grönområden och ekosystemtjänster säkras genom förtätning av befintliga
bostadsområden utan att försämra tätortsnära rekreationsmöjligheter.
Tillgängligheten till naturen säkras med lättillgängliga passager mot
omkringliggande naturområden.

8. Salems kommun eftersträvar goda boendemiljöer genom variation i arkitektur
och estetisk utformning. Kulturmiljövärden i bebyggelse och miljö ska användas
som en resurs och hanteras utifrån sina förutsättningar.

9. Nyproduktion som förtätar i befintliga bostadsområden, längs
kommunikationsstråk, med närhet till service och målpunkter samt i
kollektivtrafiknära lägen prioriteras högt.

10. En blandning av upplåtelseformer bör prioriteras i områden med flerbostadshus.
11. Salems kommun arbetar för att effektivisera tillgänglighetsanpassningen genom

att möjliggöra framtida bostadsanpassning redan när byggnaden uppförs.

Finansiering
Förslag till beslut har inte några ekonomiska konsekvenser. Det planerade
bostadsbyggandet leder dock till kostnader i form av exempelvis detaljplaner och
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utbyggnad av kommunal infrastruktur

Mats Bergström
Kommundirektör

Alina Ruda
Planeringsstrateg

Bilagor

Riktlinjer för bostadsförsörjning i Salems kommun

Delges

Kommunstyrelseförvaltningen, planeringsstrateg
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Bostadsförsörjningsprogram - Ett planeringsverktyg för
bostadsförsörjning och utveckling av bostadsbeståndet i kommunen

Kommunens bostadsstrategiska arbete

Detta dokument är ett verktyg för den strategiska planeringen och utvecklingen av bostäder i Salems
kommun. Verktyget är framtaget enligt lagen (2000:1383) om kommunernas
bostadsförsörjningsansvar och ska stödja kommunen i att uppnå sin vision och sina bostadspolitiska
målsättningar.

Enligt lagen ska dokumentet innehålla mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet
samt planerade insatser för att nå uppsatta mål. Salems kommun har en vision samt ett antal
övergripande mål som fungerar vägledande för det bostadsstrategiska arbetet.

Kommunens planerade insatser för bostadsförsörjning och utvecklingen av det befintliga
bostadsbeståndet sammanfattas i tolv riktlinjer. Riktlinjerna styr arbetet mot visionen och syftar till
att uppnå våra övergripande mål. Förutom mål innehåller dokumentet planerad nyproduktion av
bostäder för perioden 2021-2025.

Utgångspunkt i planeringen

Kommunen ska ta hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av
betydelse för bostadsförsörjningen. Detta enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.
Kommunens mål och riktlinjer ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av
efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar.

Kommunens vision, översiktsplan, markanvisningspolicy och andra strategiska dokument har varit
vägledande vid framtagandet av riktlinjerna. Därutöver har kunskap inhämtats från lokala och
regionala planeringsdokument med relevans för bostadsmarknaden.

Hur riktlinjerna ska användas

Salems kommun ställer höga krav för att uppnå uppsatta målsättningar, i samspel med marknaden.
Riktlinjerna är styrande för hur kommunen prioriterar och utformar översiktsplanen,
gestaltningsprogram och detaljplaner.

Riktlinjerna är ett verktyg för kommunen i arbetet med befintliga och framtida bostäder och ska
fungera som ett stöd i samband med framtagandet och genomförandet av detaljplaner. Dessutom ska
riktlinjerna ligga till grund för barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens lokalplanering.

Koppling till plan- och bygglagen

Enligt plan- och bygglagen (2010:900) ska planläggning främja bostadsbyggande och utveckling av
bostadsbeståndet. Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar säger i sin tur att de riktlinjer
för bostadsförsörjningen som kommunen antar ska vara vägledande vid tillämpningen av plan- och
bygglagen.

Kopplingen mellan lagarna ligger i hur riktlinjerna och kommunens översiktsplan samspelar.
Kommunen har en översiktsplan från 2018. Vid framtagandet av riktlinjerna har översiktsplanen gåtts
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igenom  för att få en tydlig bild av vilka utmaningar kommunens bostadsförsörjning står inför. I
kommande översiktsplaneprocesser är riktlinjerna vägledande.

Framtagande av riktlinjerna

Riktlinjerna har tagits fram av planeringsstrategen i dialog med barn- och utbildningsförvaltningen,
socialförvaltningen, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och bygg- och miljöenheten. Dialog
har även förts med Länsstyrelsen och en fastighetsägare i kommunen.

Enligt rekommendationer i lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar har samråd
genomförts för att samla in synpunkter från bland annat kommuner, länsstyrelsen,
kollektivtrafikhuvudmän och tillväxt- och regionplaneförvaltningen i Stockholms län. Samrådstiden
var den 14 maj  till och med den 9 september 2019.

Figur 1: Process för framtagande av riktlinjer, källa: Boverket

Riktlinjerna ska antas varje mandatperiod av kommunfullmäktige. Vid framtagande av nya riktlinjer
ska uppgifterna särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på
bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar (lag om kommunernas
bostadsförsörjningsansvar, 2000:1383).  Förslagsvis kan det ske genom att följa upp de av kommunens
övergripande mål som bedömts ha koppling till riktlinjerna. Uppföljning och utvärdering görs också
vid förmöten med förvaltningarna inför nästa riktlinjer för bostadsförsörjning. Detta blir ett underlag i
en eventuell revidering av riktlinjerna.

Den nära kommunen i Sveriges främsta tillväxtregion

En växande kommun i Stockholmsregionen

Salems kommun ligger på Södertörn och har knappt 17 000 invånare. Kommunen har nästan alltid
haft en stadig befolkningstillväxt och har i sina strategiska planeringsdokument uttryckt en avsikt att
fortsätta växa i en rimlig takt.
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Figur 2: Prognos antalet invånare fram till 2030 Källa: Befolkningsprognos WSP september2021

Antalet kommuninvånare förväntas öka från 16 959 år 2021 till 18 176  personer år 2025. Antalet
förskolebarn ökar med 48 mellan år 2021 och år 2025 och antalet grundskolebarn minskar med 3.
Antalet  invånare 25-64 år väntas öka med 786, antalet 65-84 år minskar med 79 invånare medan
antalet över 85 år ökar med 156 personer .1

År/Ålder 0 1-5 6-15 16-17 18-24 25-64 65-84 85 + Totalt

2021 2 178 1106 2 632 492 1 276 8 286 2 656 333 16 959

2025 222 1154 2 629 544 1490 9072 2 577 489 18 176

Förändring
2020-2025

44 48 -3 52 214 786 -79 156 1 217

Förändring i
procent

25 4 0 11 17 9 -3 47 7

Tabell 1: Antalet invånare i olika åldersklasser år 2020 och 2025, källa: Befolkningsprognos WSP september 2021

Ökat byggande leder till behov av fler förskoleplatser och skolplatser. Enligt befolkningsprognosen per
den 16 september 2021 kommer antalet barn i förskolan öka med cirka 28 % under perioden
2021-2030. Under samma period planeras renoveringar av befintliga förskolor. Tillskott av
förskoleplatser, såväl tillfälliga som permanenta, kommer under den närmaste tioårsperioden behöva
matchas mot renoveringsprojekten för att kommunen ska ha en förskolekapacitet i balans med
behovet. Jämfört med skolornas ordinarie kapacitet hade kommunen 2021 en underkapacitet på ca
300 platser jämfört med antalet barn i skolåldern. I de kommunala skolorna finns, undantaget
Säbyskolan, generellt endast enstaka lediga platser i vissa årskurser. Underkapaciteten kompenseras
med paviljonger.

2 2020-12-31

1 Källa: WSPs befolkningsprognos 2021-09-16
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En ny grundskola i området Fågelsången håller på att byggas och planeras att tas i drift hösten 2023
och en ny förskola i Södra Hallsta planeras stå klar 2025. Utöver detta kommer det på sikt behövas
ytterligare två förskolor i kommundel Salem.

Geografiska förutsättningar

E4/E20 passerar genom kommunen och järnvägen passerar Rönninge centrum. De goda
kommunikationerna med pendeltåg, regionaltåg och buss mot Storstockholm, Mälardalen och
Arlanda har varit avgörande för kommunens tillväxt. Salem är en typisk pendlingskommun där 81
procent av de arbetande Salemborna gör det utanför kommunen varav 96 procent i Stockholms län .3

Salems kommun har en stor fördel av sin geografiska placering i Stockholmsregionen och i takt med
att transportinfrastrukturen byggts ut och förbättrats har kommunen integrerats allt mer med
regionens marknader för bostäder, arbete, varor, tjänster, service och kultur. Kommunen är
välplacerad mellan de regionala stadskärnorna Flemingsberg, Kungens kurva och Södertälje vilket gör
kommunen attraktiv att bo och verka i.

Flyttmönster

Genomsnittssvensken flyttar elva gånger under livet. Två sker i barndomen tillsammans med
föräldrarna. Sex av tio sker inom kommunen och tre av tio inom samma församling. En av tio beror på
arbetet. 19 till 23-åringar flyttar till de större studieorterna men i åldrarna 24 till 28 år går
flyttströmmen istället från universitets- och högskoleorterna till storstäderna. När man är kring 30 år
eller något äldre går flyttströmmen tillbaka ut från storstäderna till förortskommunerna. Dessutom
tenderar vi att flytta längs kommunikationslederna.

Denna generella beskrivning av flyttströmmar stämmer väl in på Salems kommun. Med ett strategiskt
läge vid E4/E20 och f.d stambanan erbjuder kommunen prisvärda bostäder och goda
kommunikationer och samtidigt lokal närhet till natur och rekreation.

Efterfrågan på bostäder

I genomsnitt flyttar cirka 1 400 personer till Salem varje år varav 72 procent från andra kommuner i
länet, 14 procent från övriga Sverige och 14 procent från utlandet. Inom länet kommer de främst från
orter i södra Stockholm och längs pendeltågslinjen. Det är inte ovanligt att bostadssökande i
Storstockholm söker hus eller lägenhet längs pendeltågslinjen och letar sig längre och längre ut från
centrala Stockholm. När stockholmaren går in i en ny familjebildande fas i livet och börjar söka efter
en större bostad i form av villa eller radhus söker sig denne kanske till Salem just på grund av de goda
kommunikationerna mot Stockholm, och de attraktiva bostadspriserna .4

I takt med att kommunen blivit en alltmer integrerad del av regionen har attraktionskraften ökat.
Regionen växer i takt med att andelen människor bosatta i städer fortsätter att växa. Enligt
beräkningar kommer befolkningen i storstadsregionen runt Mälaren att öka med omkring 500 000
personer under åren 2020-2030, det vill säga en årlig ökning på 50 000 personer . En stor utmaning5

för regionen och Salems kommun är att tillhandahålla bostäder i relation till efterfrågan. Det råder

5 Källa: RUFS 2050

4 Källa: Lokala bostadsmarknader i Stockholms län 2014-2016, SLL

3 Källa: SCB
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stor brist på bostäder i regionen och viss brist i kommunen inom vissa bostadssegment, se vidare
under avsnittet Behov hos särskilda grupper nedan.

Bostadsbyggande i Salems kommun

Diagram 1: Bostadsbestånd uppdelat på byggnadsår, källa: SCB

Kommunens bostadsproduktion under uppbyggnadsskedet på 1960- och 70-talen hade stort fokus på
radhus (småhus) i naturnära lägen medan det därefter har varit mer jämnt fördelat mellan småhus
och flerbostadshus.
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Bostadsbeståndets fördelning i Salems kommun 2020

Diagram 2: Fördelning efter hustyp, källa: SCB

Efterfrågan på hyreslägenheter i Salem återspeglas i kötiden som är 2-3 år enligt Akelius uppskattning
och ännu längre tid enligt Stockholms bostadsförmedling. Utbudet räcker inte till för att möta dagens
behov, särskilt för yngre medborgare med låg inkomst. I Salem fanns i slutet av år 2020 cirka 1 200
hyresrätter enligt SCBs bostadsstatistik. Drygt 900 av dessa hyreslägenheter ägs av Akelius AB och
kommunens förvaltning har tät kontakt med Akelius. Samtliga lediga lägenheter i Akelius
bostadsbestånd förmedlas genom en egen bostadsförmedling. Akelius rustar enbart upp när en
hyresgäst lämnar sin lägenhet och då beräknas hyran höjas. Just nu pågår försäljning av Akelius
fastigheter i Sverige och planerad köpare är Heimstaden. I december ska Konkurrensverket lämna sitt
godkännande.
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Upplåtelseformer i Salems kommun och länet6

Diagram 3: Upplåtelseformer i Stockholms län 2020, källa: SCB

Diagram 4: Upplåtelseformer i Salems kommun 2020, källa: SCB

Ovan presenteras en sammanräkning av upplåtelseformer i olika bostadstyper (flerbostadshus,
småhus, specialbostäder och övriga). Vid analys av hyresrätter i just flerbostadshus jämfört med totalt
antal bostäder  noteras att Salems hyresrätter i flerbostadshus uppgår till 22 procent av det totala
bostadsbeståndet och länets siffra är 29 procent.

6 Källa: SCB
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Flerbostadshus fördelning Salems kommun, antal rum 20207

1 rum och kök
244

1 rum och

kokvrå/kokskåp
45

2 rum och kök
863

2 eller flera rum

och

kokvrå/kokskåp

4

3 rum och kök
1 111

4 rum och kök
389

5 rum och kök
16

Tabell 2: Antal rum i flerbostadshus, Salems kommun, källa: SCB

Salems bestånd av ettor och tvåor utgör cirka 43 procent av det totala flerbostadshusbeståndet
medan länets siffra är cirka 53 procent. Kommunen kommer att öka beståndet av mindre lägenheter,
bland annat genom byggandet av Kvarteret Norra Vitsippan.

7 Källa: SCB
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Färdigställda bostäder

Under perioden 2011-2020 har det färdigställts 523 bostäder varav 247 småhus i kommunen, se
nedanstående diagram. I genomsnitt har det tillkommit 52 bostäder per år.

Diagram 5: Färdigställda bostäder 2011-2020, källa: SCB

Sedan 2005, när utbyggnaden av Söderby Park startade, har nya bostäder framförallt tillkommit i
kommundelen Salem, befolkningen ökade med över 1 100 personer mellan 2005 och 2014.

Mark saknas för utbyggnad av bostäder och arbetsplatser i Salem på sikt, se nedanstående karta.
Bornsjöns vattenskyddsområde som ägs av Stockholm Vatten och Avfall AB utgör reservvattentäkt för
hela Stockholms län. Vattenskyddsområdet (gul markering) omfattar större delen av Salems
landsbygd norr om E4/E20 och även all mark 200-300 meter söder om E4/E20. Vattenskyddsområdet
som utgör riksintresse för rörligt friluftsliv, naturvård och kulturminnesvård skyddas av miljöbalken
och kan inte utnyttjas för någon form av bebyggelse.
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Figur 3: Karta över markinnehav

All mark nordväst om vattenskyddsområdet är i privat ägo. Kommunen (grå färg) äger bebyggd mark
och grönområden inom tätbebyggda områden.

Den attraktiva bostaden

Stadens utbud av bland annat varor, tjänster, arbete, bostäder, kultur och utbildning är en stor
attraktionskraft för människor och företag. Befolkningsmängd och täthet har störst betydelse för
regioners möjlighet till tillväxt. Större befolkningsunderlag skapar i sin tur högre lönesummor, större
marknad och fler företag. Detta leder i sin tur till ökade valmöjligheter för individen och även enklare
matchning mellan arbetskraft och företag. Högre befolkningstäthet skapar också underlag för
infrastrukturen att utvecklas .8

I takt med att storstäderna växer blir frågan om hur vi skapar stadskvaliteter allt viktigare. Enligt en
idéstudie genomförd av Spacescape och Evidens i syfte att identifiera hur människor värderar
stadskvaliteter i Stockholms stad med kranskommuner, har närhet till stad, närhet till spårstation och
urbana verksamheter, park, motion och mötesplatser och vatten stor betydelse i hur vi värderar
stadens attraktivitet. Detta indikerar att vi inte bara efterfrågar att bo i den urbana och täta staden
utan även att denna stad uppfyller särskilda kvalitetskrav med särskild utformning .9

I Salems kommun finns geografisk närhet till de större städernas utbud samtidigt som det är nära till

9 Källa: Värdering stadskvaliteter, Spacescape och Evidens, 2011

8 Källa: En ny ekonomisk geografi, Tillväxt Miljö Regionplanering m fl, 2013



PROGRAM
Antaget av kommunfullmäktige den: XXXXX 13 (23)

naturen och friluftslivet. Kombinationen av det är viktiga aspekter som gör kommunen attraktiv att bo
verka och leva i. Bostadsförsörjningen och planeringen bör tillgängliggöra naturen för boende och
besökare samtidigt som närhet till befintlig infrastruktur och kollektivtrafik beaktas. Kommunen har
också ett stort ansvar att förvalta och bevara de känsliga naturmiljöer som finns i kommunen.

Behov hos särskilda grupper

Äldre och pensionärer

Salems kommun har en ojämn åldersfördelning med en stor andel barn i skolålder samt medelålders
och äldre. Salem har en förhållandevis ung befolkning men kommunens prognoser pekar på att
befolkningen blir äldre. Att ha god beredskap för en åldrande befolkning med delvis andra krav på
boende är således en utmaning för kommunen.

Trenden med en åldrande befolkning och en större andel pigga pensionärer förskjuter behovet av
särskilda boenden upp i åldrarna. Runt år 2030 bedöms ytterligare ett äldreboende behövas, fram till
dess kan behovet tillgodoses genom köp av enstaka platser. Genom att öka tillgängligheten i det
befintliga beståndet kan man möjliggöra för äldre att bo kvar längre i befintliga bostäder. Samtidigt
ökar sannolikt efterfrågan hos äldre på centrumnära bostäder. Som ett komplement till nuvarande
bostadsutbud kan tänkas att marknaden identifierar att det finns utrymme i Salem för  ett
trygghetsboende (troligen i bostadsrättsform).

Ungdomar och studenter

Det råder i dagsläget en viss brist på bostäder för ungdomar i Salems kommun. Det beror generellt på
att det saknas små hyresrätter med låga hyror. Unga vuxna saknar den kötid som krävs för att få ett
lägenhetskontrakt samt har ofta lägre inkomster och ställs därmed ofta inför valet att bo kvar hemma
eller flytta ut från kommunen för att söka eget boende.

Det finns inte några särskilda studentlägenheter i Salems kommun.  Akelius hyr ut lägenheter till
studenter om de har borgensman och för bostäder som hyrs ut via Bostadsförmedlingen ska belopp
om 5016 kronor finnas kvar för en ensamstående vuxen efter betald månadshyra. Enligt en studie10

gjord av Studentbostadsföretagen år 2021 vill studenter ha nära till kollektivtrafik och campus. För
studenter som har barn är närhet till campus mindre viktig än för studenter utan barn.11

Bedömningen är att behovet och efterfrågan på studentlägenheter är lågt i Salems kommun.

Kommunen satsar på att bygga fler små, centrumnära hyresrätter, exempelvis i nya etableringar
såsom kvarteret Norra Vitsippan  och Rönninge centrum. I kvarteret Norra Vitsippan hade
kommuninvånare förtur till hyreskontrakt och endast cirka 15 av 50 erbjudna hyreslägenheter
efterfrågades av kommuninvånare.  Att bygga nya lägenheter med låg hyra är mycket svårt då hyror
sätts enligt bruksvärdessystemet. Syftet med bruksvärdessystemet är att likvärdiga lägenheter ska ha
lika hyra.  Viktiga faktorer för bruksvärdet är modernitetsgrad, ljudisolering, förmåner så som hiss och
sopsortering. Husets allmänna läge och närhet till kommunikationer påverkar också. Nybyggda12

lägenheter får således högre hyror än lägenheter i det äldre beståndet. Kommunens satsning på att
bygga nya hyresrätter underlättar flyttkedjor genom att frigöra bostäder i det äldre

12 Fastighetsägarna

11 Studentbostadsföretagen, Hur vill studenter bo?

10 Källa Akelius och Bostadsförmedlingen
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hyresrättsbeståndet med lägre hyror.

Personer med funktionsnedsättning

För denna grupp finns två bostadsformer: gruppbostad och servicebostad. Vad gäller gruppbostäder
så bedöms behovet uppfyllas genom byggandet av LSS-gruppbostad i Södra Hallsta år 2023 och
ytterligare en gruppbostad till 2025/2026. Beträffande LSS-servicebostad beräknas behovet öka med
10 platser under perioden 2020-2025 varav hälften tillfredsställs i Torghuset vid Rönninge centrum
under år 2021. Det är i detta sammanhang viktigt att tänka på att ett antal av dessa lägenheter bör
planeras in i ett ordinarie byggande.

En målsättning i LSS-lagstiftningen är att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva som
andra, gärna i centrumnära lägen med goda kommunikationer. Tillvägagångssättet är att ge
entreprenörer i uppdrag att bygga integrerade och tillgänglighetsanpassade bostäder där möjligheten
finns att omvandla till särskilt boende om efterfrågan skulle förändras.

Nyanlända

Bostäder för nyanlända är framgent i balans då modulhus Vitsippan och Skyttorppaviljongerna
kommer att sägas upp till 2022. Det finns en ambition att underlätta flyttkedjan för nyanlända genom
att kommunen möjliggjort för privata byggherrar att producera  hyresrätter, vilket nu också sker.
Arbetsmarknadsenheten erbjuder bosökeriverksamhet till de nyanlända, även efter två år.

Kommunen har beredskap för oförutsedda omvärldshändelser, och har idag tillräckligt med bostäder
för de individer som kommer under de närmaste åren, förutsatt att inga stora förändringar blir av och
att kommunen kan ha en dialog med Migrationsverket angående om det är ensamstående eller
familjer som kommer.

Socialt utsatta

Kommunen har 40 lägenheter som är förenade med tillsyn, särskilda villkor eller regler. Kommunen
hyr lägenheter i det ordinarie beståndet och andrahandshyresgästen kan ta över hyreskontraktet om
allt fungerar, det vill säga att hyreslagen följts. En sådan prövning sker vanligen efter två år. Målet är
att hyresgästerna i vissa fall ska ta över kontrakten. För att underlätta inträdet på bostadsmarknaden
arbetar kommunen med så kallade sociala kontrakt för vissa behövande grupper.

Kommunen erbjuder budget- och skuldrådgivning utan någon väntetid. För att vara extra synliga och
tillgängliga finns den dessutom på biblioteket på kvällstid en gång i månaden. I de fall hyresvärdar tar
kontakt med socialförvaltningen när det är fråga om vräkning, tar socialförvaltningen kontakt med
den drabbade för att erbjuda olika typer av stöd. Målsättningen är att barnfamiljer aldrig ska bli
vräkta. För att hjälpa flyktingar och ungdomar att få en egen bostad driver arbetsmarknadsenheten
en “bosökeriverksamhet”, med undervisning i hur man hittar en egen bostad.

Kommunen har inte någon tak över huvudet-garanti då detta dels inte anses möjligt att tillämpa
rättssäkert till följd av svårigheten att särskilja vilka personer som ska ha tak över huvudet, dels
innebär det ett orimligt stort ansvar som är svårt att leva upp till. Hemlösa erbjuds samma råd och
möjligheter till sociala insatser som övriga medborgare.

Vad gäller personer utsatta för våld i nära relationer så görs en säkerhetsbedömning om individen bor
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ihop med den våldsutövande och om vi ska erbjuda skyddat boende, vandrarhem eller liknande. Till
följd av ärendets karaktär så finns dessa boenden utanför kommunen och kan avropas vid behov.

Mål för Salems bostadsförsörjning och utveckling av bostadsbestånd

Nationella och regionala mål

Kommunen ska ta hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av
betydelse för bostadsförsörjningen. Detta enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.
Vid framtagande av riktlinjerna har Boverkets Uppföljningsbara mål för hållbar fysisk
samhällsplanering inventerats och i huvudsak adresserats i kommunens vision och mål:

● Bostäder efter människors behov
● Attraktiva livsmiljöer
● God tillgänglighet i vardagen
● Bättre resurshushållning
● Långsiktig livsmedelsförsörjning
● En funktionell grönstruktur
● Färre olyckor
● God bebyggd miljö (Sveriges miljömål)

Även RUFS 2050 har inventerats. Därutöver har kommunen hämtat underlag från lokala och regionala
studier med relevans för bostadsmarknaden.

Nationella och regionala styrdokument utgår generellt från att det råder stor bostadsbrist i
Stockholmsregionen. Målsättningen för Stockholms län är att producera bostäder för att möta dels en
bostadsbrist och dels en pågående befolkningsökning. Det finns en ambition att planering av bostäder
ska möta en långsiktig efterfrågan. För Stockholmsregionen bedöms behovet av nya bostäder uppgå
till knappt 22 000 bostäder per år fram till år 2030, varav Region Stockholm bedömer Salems andel till
100 bostäder årligen.

Därutöver finns tydliga målsättningar såväl nationellt som regionalt att skapa och utveckla ekologiskt
hållbara bostäder i planering, byggnation och drift. Det innebär energi- och yteffektiv planering som
samlar funktioner och förtätar i kollektivtrafiknära lägen. RUFS 2050 anger bland annat målet till år
2030 om att minst 95 procent av ny bebyggelse bör tillkomma i regionens relativt sett mest
tillgängliga lägen. Ambitionen enligt RUFS 2050 är att skapa ett stadslandskap med fler täta,
attraktiva, promenadvänliga och varierande miljöer. Det innebär också att planering av boende
samordnas med kommunikationer och service. I RUFS 2050 är Salems tätorter utpekade som
strategiska stadsutvecklingslägen, medan sydvästra Rönninge är utpekat som ett sekundärt
bebyggelseläge och har en potential att kompletteras och utvecklas, men ny bebyggelse bör i första
hand lokaliseras till lägen med högre regional tillgänglighet, se karta nedan .13

13 Källa: RUFS 2050
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Figur 4: Klassning av bebyggelselägen och bebyggelsestruktur, källa: RUFS 2050

De nationella och regionala målen har implementerats i planeringsinstrument på lokal nivå.

Salems kommuns vision och dess påverkan på bostadsförsörjningen

“Salem är den nära kommunen. Här är det bra att växa upp och bo under hela livet. Det är nära till

naturen, nära till goda kommunikationer, nära dialog mellan boende och alla som arbetar för dem. Vi

tar tillvara den lilla kommunens fördelar, skapar god miljö och trygghet med kvalitet och stabil

ekonomi.

Våra främsta kännetecken är skolor med bra resultat och trivsel, aktiva småföretag, ett berikande

föreningsliv och en välfärd där ingen lämnas utanför. Samarbete, tillgänglighet, engagemang och

nytänkande är värdeord för kommunens arbete.”

Kommunens vision är vägledande för hela den kommunala verksamheten, bland annat för planering,
produktion och utveckling av bostäder. Visionen säger att Salem är den nära kommunen, vilket
betyder att det är nära till naturen, nära till goda kommunikationer, nära dialog mellan boende och
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alla som arbetar för dem. Det innebär också att regionen och kommunens marknader för varor,
tjänster, arbetsplatser, kompetens och kultur blir mer integrerade. Vi kommer närmare resten av
regionen om vi bor och verkar nära kollektivtrafikens infrastruktur. Salems kommun blir på så sätt
ännu mer en del i regionens utbud.

Kommunens naturnära områden erbjuder attraktiva boendemiljöer men är ofta känsliga för
exploatering. Dessa miljöer är därför även ett stort ansvar för kommunen. Vi ska tillhandahålla
naturnära boendemiljöer med hög tillgänglighet för invånare och besökare till naturen. Samtidigt ska
all nyproduktion och exploatering utföras långsiktigt hållbart. Salems kommun uppmanar till
klimatsmart/ hållbara byggprojekt. Exempel på klimatsmart byggande är kv Vitsippan med sin 0
utsläppsvision.

Visionen uttrycker att här är det bra att växa upp och bo hela livet. Tätorten ska dels vara
sammanhängande och tät samt vara lugn och trivsam med närhet till naturen. Det innebär en
förtätning som främjar blandade funktioner och variationsrik arkitektur. Vi ställer krav på utformning
och gestaltning i vårt bostadsbyggande så att den nära kommunens lugn bevaras, men även ger
möjlighet till egen och gemensam aktivitet.

Visionen säger också att kommunen skapar god miljö och trygghet med kvalitet och stabil ekonomi.
I ett socialt sammanhang innebär detta inkluderande och mångfacetterade bostadsområden och
goda boendemiljöer för alla. Vi blandar upplåtelseformer och skapar trygga stadsrum genom
gemenskap och delaktighet. Vårt bostadsbyggande är hållbart i sin produktion och sin utformning. I
Salem gynnas hållbara färdsätt och sammanhållen bostadsbebyggelse genom att vi främst nyttjar
redan ianspråktagen mark för bostadsbebyggelse. I samband med produktion och förvaltning av
bostäder säkerställer kommunen en stabil ekonomi.

Kommunens övergripande mål

Kommunfullmäktige antog i juni 2019 nio övergripande mål för kommunens verksamheter. Av dessa
mål är de nedanstående vägledande för planeringen, produktionen och utvecklingen av
bostadsbeståndet.

1. Salems kommun ska tillvarata den lilla kommunens fördelar för att med närhet, tillgänglighet och
effektivitet skapa förtroende. Inom bostadsbyggande och utveckling av det befintliga
bostadsbeståndet innebär detta att vi ökar möjligheterna till delaktighet och medbestämmande och
en strävan efter transparens och öppenhet. Vi vill skapa attraktiva bostäder och goda boendemiljöer
med arkitektoniska och gestaltningsmässiga kvaliteter.
2. Salem ska vara en av Sveriges tryggaste kommuner med en välfärdsservice över genomsnittet i
Stockholms län. Vi planerar och utformar dagens och framtida bostadsområden så att tryggheten
tillgodoses genom exempelvis upplysta ytor.
3. Salems infrastruktur ska skötas och underhållas så att dess nytta och funktion bibehålles och
utvecklas. Bostadsbyggandet ska ske i anslutning till befintlig och planerad infrastruktur.
4. Salems kommun ska erbjuda en av Södertörns bästa boendemiljöer. För bostadsbyggandet
innebär detta att medborgarnas behov tillgodoses vid planering och produktion av nya bostäder men
även vid utvecklingen av det befintliga bostadsbeståndet, i nära samarbete med privata
fastighetsägare.
5. Salems kommun ska ta sitt ansvar för utvecklingen mot en allt mer hållbar miljö. Vi bygger nya
bostäder för att kommunen ska kunna växa, främst i centrumnära lägen. Vår tillväxt är genomtänkt
och väl balanserad och sker i etapper. Kommunen ställer högra krav på klimatsmart byggande när
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kommunen är byggherre och informerar exploatören hur de kan bygga klimatsmart.
9. Salems kommun ska ha en stabil ekonomi. Det kommande och befintliga bostadsbeståndet
utvecklas utifrån väl genomarbetade förkalkyler med beprövade nyckeltalsanalyser så att kommunens
ekonomi inte utsätts för onödiga risker.

Kommunens insatser för att nå målen

Generellt disponerar kommunerna över en välfylld verktygslåda för bostadsförsörjningen (se
länsstyrelsens bild nedan). Dock ägs lejonparten av marken i Salems kommun av Stockholm Vatten
och avfall, och utgör ej byggbar mark pga skyddsvattentäkt. Detta begränsar möjligheten till mer
omfattande bostadsbyggande. Kommunen har dock ett antal förutsättningar för att åstadkomma ett
bra arbete med bostadsförsörjningsfrågorna. Dessa är:

● att det finns kompetens och resurser att arbeta med riktlinjer för bostadsförsörjning
● att arbetet sker förvaltningsövergripande
● att arbetet sker i nära dialog med den politiska ledningen
● kommunen arbetar inte med egen allmännytta utan väljer istället att i nära dialog med

marknadsaktörer skapa bostadsprojekt där så befinns lämpligt med hänsyn till behov och
möjlighet.

● Den löpande planeringen och uppföljningen av kommunens bostadsförsörjning bereds i
kommunens arbetsutskott.

Figur 5: Verktyg för bostadsförsörjning, källa Länsstyrelsen

De insatser som ska vidtas för att de bostadspolitiska målen ska nås går att följa på kommunens
hemsida under Salems kommuns målportal, i form av de övergripande målen och dess underliggande
indikatorer som följs upp minst årligen. Även underordnade nämndmål med indikatorer följs upp och
återfinns i målportalen.
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Kommunen arbetar långsiktigt för att öka andelen hyresrätter och antalet olika hyresvärdar, vilket inte
minst märks genom Kvarteret Norra Vitsippan  med 108 hyresrätter med inflytt 2021. Över hälften av
lägenheterna har ett eller två rum och kök. Årshyran per kvadratmeter för enrums- och
tvårumslägenheterna ligger något lägre än snittet för Stor-Stockholm. Därutöver har antalet14

hyresrätter i Rönninge centrum ökat från tidigare planerade 30 till 150, och Södra Hallsta och Salems
centrum planeras med minst 30 procent hyresrätter. Dock är det oftast svårt att skapa låga hyror i det
nya beståndet, så också när befintliga bestånd genomgår mer omfattande renoveringar.  Flyttkedjor
kan leda till lediga hyresrätter i det resterande bostadsbeståndet. Samtidigt har Botkyrka-Salem näst
högst andel hyresrätter i länet och därmed i praktiken god tillgång till hyresrätter i sin
bostadsmarknad .15

Riktlinjer för bostadsförsörjning och utveckling av bostadsbeståndet
Utifrån visionen och kommunfullmäktiges övergripande mål har kommunen formulerat riktlinjer för
bostadsförsörjning och utveckling av bostadsbeståndet, redovisas nedan utan inbördes rangordning.

I formuleringen av riktlinjer har kommunen även tagit stor hänsyn till gällande översiktsplan samt
relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för
bostadsförsörjningen.

1. Den årliga produktionen av bostäder sker balanserat i etapper och samspelar med
kommunens och regionens tillväxtambitioner. Det planeras för att producera drygt 100
bostäder per år i kommunen - i genomsnitt sett över en längre tidsperiod.

2. Kommunen har framförhållning i bostadsproduktionen och god beredskap för
befolkningsökningen. God framförhållning gällande detaljplaner upprätthålls.

3. Kommunen utvecklar goda och trygga boendemiljöer för barn med platser för rekreation, lek,
motion och aktivitet i takt med att bostadsbeståndet byggs ut. I det befintliga beståndet
säkerställs att barn och unga har tillgång till aktivitetsytor, mötesplatser efter lokala behov
och önskemål.

4. Delaktighet, transparens och öppenhet ska säkerställas vid planering av nya bostadsområden.
Särskilt fokus läggs på dialog i tidigt skede.

5. Nyproducerade bostäder har en god kapacitet för uppkoppling till fast eller mobilt bredband.
Tillgång på bredband i det befintliga beståndet utvecklas av marknaden och genom enskilda
initiativ.

6. Bostäder som produceras i tätort eftersträvas ha maximalt 300 meters promenadväg till
hållplats för kollektivtrafik. Utanför tätort eftersträvas avståndet maximalt vara 700-1 000
meter.

7. Grönområden och ekosystemtjänster säkras genom förtätning av befintliga bostadsområden
utan att försämra tätortsnära rekreationsmöjligheter. Tillgängligheten till naturen säkras med
lättillgängliga passager mot omkringliggande naturområden.

8. Salems kommun eftersträvar goda boendemiljöer genom variation i arkitektur och estetisk
utformning. Kulturmiljövärden i bebyggelse och miljö ska användas som en resurs och
hanteras utifrån sina förutsättningar.

9. Nyproduktion som förtätar i befintliga bostadsområden, längs kommunikationsstråk, med
närhet till service och målpunkter samt i kollektivtrafiknära lägen prioriteras högt.

15 Källa: Region Stockholm, Långsiktigt bostadsbehov och flyttmönster

14 Källa SCB Årshyra per kvadratmeter i nybyggda hus (hyresrätt), kr efter region, byggherre, lägenhetstyp och år.
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10. En blandning av upplåtelseformer bör prioriteras i områden med flerbostadshus.
11. Salems kommun arbetar för att effektivisera tillgänglighetsanpassningen genom att

möjliggöra framtida bostadsanpassning redan när byggnaden uppförs.
12. Kommunen ställer höga krav på klimatsmart byggande när kommunen är byggherre. I övriga

exploateringsprojekt informerar kommunen om möjligheten att bygga klimatsmart på olika
sätt.

Planerat bostadsbyggande 2021-2025

Figur 6: Förslag på bebyggelse Salems stadskärna

Under år 2025 planeras 100 nya bostäder påbörjas i Salems Centrum, resterande 500 bostäder
påbörjas åren 2026-2030.

Figur 7: Illustration över planerade bostäder i Södra Hallsta

220 nya bostäder planeras påbörjas i Södra Hallsta åren 2023-2025, resterande 80 bostäder påbörjas
år 2026.
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År 2021 planeras inflytt i 108 bostäder i Kvarteret Norra Vitsippan.

I och med att färdiga detaljplaner har fastställts i södra Rönninge har utbyggnaden av enskilda

småhus ökat. Eftersom detaljplanerna för sydvästra Rönninge kommit allt längre i planprocessen, så

har avstyckningsönskemål bland fastighetsägare att stycka av tomter och bygga nytt ökat markant i

dessa områden. Flera detaljplaner i sydvästra Rönninge beräknas bli klara de närmaste åren.

Enligt aktuell bostadsprognos (daterad 2021-08-31 ) antas det färdigställas cirka 505 bostäder varav

cirka 81 småhus under åren 2021-2025 i Salems kommun. Nya trender är att bilda

bostadsrättsföreningar i nybyggda friliggande en- och tvåbostadshus, samt att Attefallshus används

som bostäder, vilket är en utmaning för kommunens infrastrukturplanering. Följande större

bostadsområden planeras:

● Salems Centrum

● Södra Hallsta

● Söderby Gärde 2.0

● Kvarteret Norra Vitsippan

● Rönninge centrum

● Högantorp
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Påbörjade bostäder åren 2021-2025

Detaljplan 2021 2022 2023 2024 2025
Område i
översiktsplan

Rönninge centrum 100

Salem 4:2 (Trekanten)
Söderby 30 30 F9

Del av Salem 5:3
(Söderby gärde 2.0) 85 F6

Salems stadskärna 100 F1

Södra Hallsta 50 85 85 F12

Rönninge kungsgård 20 32 F14

Nybyggaren 10 25

Tallåsen 18 och 19 29

Kv Våren 15 F10

Högantorp 20 F21

Gråstena 5 F16

Heliodal 4 4 4 4 4

Solliden 2 2 2 2 2

Karlskronaviken 4 4 4 4 4

Södra Ekdalen 10 6 F15

Salem 5:67
Sjuksköterskehemmet 12

Sandbäck 3 F13

Totalt 110 52 164 157 309
Tabell 3: Prognos över antalet påbörjade bostäder 2021-2025
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Diagram 6: Prognos över påbörjade bostäder i Salems kommun år 2021-2025

Figur 8: Karta från kommunens översiktsplan som redovisar mark- och vattenanvändning till och med år 2030.

Namn på områdena återfinns i tabellen ovanför kartan, till exempel F1 = Salems stadskärna
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Internkontrollplan kommungemensam 2022

Internkontrollplanen är ett instrument för att kvalitetssäkra och följa upp nämndernas 
verksamheter. Kontrollområdena är framtagna med hänsyn till följande punkter 
(riskbedömning):

- Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt

- Det finns en tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten

- Verksamheten efterlever lagar, föreskrifter, riktlinjer och instruktioner

Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört en analys av förra årets internkontrollplaner 
och inte funnit behov att genomföra någon förändring i planen för de kommungemensamma 
internkontrollmomenten.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 2 november 2021.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta internkontrollplan för 
2022 enligt bilaga.

______________________

Delges:
Kommunfullmäktige
Akten
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Kommunstyrelsen
Katarina Sjödin
Verksamhetscontroller

Kommunstyrelsen

Internkontrollplan kommungemensam 2022

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta internkontrollplan för 2022 enligt bilaga.

Ärendet

Internkontrollplanen är ett instrument för att kvalitetssäkra och följa upp nämndernas

verksamheter. Kontrollområdena är framtagna med hänsyn till följande punkter

(riskbedömning):

- Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt

- Det finns en tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten

- Verksamheten efterlever lagar, föreskrifter, riktlinjer och instruktioner

Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört en analys av förra årets internkontrollplaner

och inte funnit behov att genomföra någon förändring i planen för de

kommungemensamma internkontrollmomenten. Internkontrollerna relevanta och

återspeglar förvaltningarnas ansvarsområden. Varje nämnd beslutar utöver dessa

kommungemensamma internkontroller om förvaltningsspecifika internkontroller utifrån

riskbedömning på förvaltningen.

Förslag till förändring av kontrollplanen

Utifrån riskbedömningen på internkontrollerna bedöms kontrollerna från föregående år
kvarstå till kommande budgetår.

Mats Bergström
Kommundirektör

Katarina Sjödin
Verksamhetscontroller

Bilagor

Förslag  förändring Kommungemensam internkontrollplan 2022

Delges

Nämnderna



KOMMUNGEMENSAM INTERNKONTROLLPLAN 2022

Intern kontroll definieras som en process där ledningen; såväl  förtroendevalda som tjänstemän, samt övrig personal samverkar för att med en rimlig grad av

säkerhet kunna uppnå följande mål: ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering, information om verksamheten samt

efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera.

Rutin Kontrollmoment Kontrollmetod Tid för
kontroll

Utföres av Rapporteras
till

Sannolikhet/
konsekvens

Riskvärdering

Direktupphandling Kontroll att dokumentation finns för
direktupphandlingar. Kontrolleras på
inköp/nya avtal där summan
överstiger gränsen för upphandling.

Stickprov 1 ggr/år Förvaltnings-
chef

Möjlig (3)/
Kännbar (3)

Medelrisk (9)

Systematiskt
arbetsmiljö-
arbete (SAM)

Kontroll av att förvaltningen fått in
SAM-blankett från samtliga enheter

Genomgång av
inskickade SAM-
blanketter 1 ggr/år

November Förvaltnings-
chef

Möjlig (3)/
Allvarlig (4)

Hög risk (12)

Uppdatering av
kommunens externa
hemsida

Kontroll av att korrekt information
ligger på kommunens externa
hemsida. Varje verksamhet
kontrollerar sitt område för att inte
felaktig hantering ska ske

Stickprov
2 ggr/år

Juni
November

Förvaltnings-
chef

Möjlig (3)/
Kännbar (3)

Medelrisk (9)

Verkställighet av
beslut

Uppföljning av att nämndens beslut
har verkställts.

Stickprov
2 ggr/år

Mars
Oktober

Förvaltnings-
chef

Mindre
sannolik (2)/
Allvarlig (4)

Medelrisk (8)

Intäkts- och
bidragsflöden

Kontroll att förvaltningen har tagit
ställning till möjligheten att söka
Vissa statsbidrag och Riktade
statsbidrag

Genomgång av
aktuella SKL- listor.
Ange "sökt" eller
"inte sökt pga…”

Maj
Nov

Förvaltnings-
chef

Möjlig (3)/
Kännbar (3)

Medelrisk (9)

Samtliga kontrollmoment ska genomföras av alla nämnderna.

Sannolikhet:

Osannolik = 1

Mindre sannolik = 2

Möjlig = 3

Sannolik = 4

Konsekvens:

Försumbar konsekvens = 1

Lindrig konsekvens = 2

Kännbar konsekvens = 3

Allvarlig konsekvens = 4

Riskvärdering:

Mycket låg risk = 1-2

Låg risk = 3-4

Medelrisk = 5-9

Hög risk = 10-16

Exempel: Möjlig (3) x Allvarlig (4) = Hög risk (12)

https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidragspecificering.1403.html
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidragspecificering/informationomriktadestatsbidrag.11275.html
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidragspecificering/informationomriktadestatsbidrag.11275.html
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Beslut att KSAU svarar på remiss av Länstransportplan
Salems kommun fick i början på november remissversion av Länstransportplan för regional 
transportinfrastruktur i Stockholms län 2022 - 2033 på remiss. Remisstiden är tre månader 
och svar ska lämnas senast i januari 2022. 

Det kommer skrivas fram ett Södertörnsgemensamt yttrande på förslaget som eventuellt 
kompletteras med ett eget yttrande från Salems kommun. Nästa 
kommunstyrelsesammanträde är den 14 februari 2022. Remissvaret behöver beredas och 
beslutas innan kommande sammanträde i kommunstyrelsen. Förslaget är att KSAU får i 
uppdrag att besluta om remissvar på Länstransportplanen.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 5 november 2021.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att KSAU får i uppdrag att svara på remiss för
Länstransportplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2022 - 2033.

______________________

Delges:
KSAU
Akten
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Kommunstyrelseförvaltningen
Alina Ruda
Planerings- och hållbarhetsstrateg

Kommunstyrelsen

Uppdrag åt KSAU att svara på remiss Länstransportplan 2022
- 2033

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att KSAU får i uppdrag att svara på remiss för
Länstransportplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2022 - 2033.

Ärendet
Salems kommun fick i början på november remissversion av Länstransportplan för
regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2022 - 2033 på remiss. Remisstiden är tre
månader och svar ska lämnas senast XX januari. Det kommer skrivas fram ett
Södertörnsgemensamt yttrande på förslaget som eventuellt kompletteras med ett eget
yttrande från Salems kommun. Nästa kommunstyrelsesammanträde är den 14 februari
2022. Remissvaret behöver beredas och beslutas innan kommande sammanträde i
kommunstyrelsen. Förslaget är att KSAU får i uppdrag att besluta om remissvar på
Länstransportplanen.

Finansiering
Förslag till beslut har inte några ekonomiska konsekvenser

Mats Bergström
Kommundirektör

Alina Ruda
Planerings- och hållbarhetsstrateg

Delges

Planerings- och hållbarhetsstrateg
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Planbesked för Panncentralen 3
Sorbonne Södertälje AB inkom den 28 juli 2021 med begäran om planbesked för fastigheten 
Panncentralen 3. Panncentralen 3 är belägen längs med Säbyvägen inom kommundelen 
Salem, cirka 200 meter från Salems centrum. Begäran omfattar en ändring av gällande 
detaljplan för att möjliggöra fem padelbanor genom en påbyggnad på befintlig byggnad, som 
utgör bilverkstad och butik. Byggnadsarean för befintlig byggnad är cirka 1000 kvadratmeter 
och påbyggnaden föreslås på cirka 1400 kvadratmeter. Nockhöjden från marknivån är enligt 
sökande 17,8 meter. 

Plan- och exploateringsenheten är negativa till begäran om planbesked med bland annat 
anledning av exploateringsförslagets negativa påverkan på stads- och landskapsbilden och att 
området behöver ses över strategiskt med anledning av dess närhet till Salems 
centrum/stadskärna och att området inte nämns i kommunens översiktsplan.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 4 oktober 2021.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge negativt planbesked för upprättande av ny detaljplan för 
Panncentralen 3.

______________________

Delges:
Plan- och exploateringsenheten
Sorbonne Södertälje AB
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Johanna Henningsson/Cecilia Törning
Planarkitekt/Planarkitekt

Kommunstyrelsen

Planbesked för Panncentralen 3

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att ge negativt planbesked för upprättande av ny

detaljplan för Panncentralen 3.

Sammanfattning av ärendet
Sorbonne Södertälje AB inkom den 28 juli 2021 med begäran om planbesked för

fastigheten Panncentralen 3. Panncentralen 3 är belägen längs med Säbyvägen inom

kommundelen Salem, cirka 200 meter från Salems centrum. Begäran omfattar en

ändring av gällande detaljplan för att möjliggöra fem padelbanor genom en påbyggnad

på befintlig byggnad, som utgör bilverkstad och butik. Byggnadsarean för befintlig

byggnad är cirka 1000 kvadratmeter och påbyggnaden föreslås på cirka 1400

kvadratmeter. Nockhöjden från marknivån är enligt sökande 17,8 meter. Plan- och

exploateringsenheten är negativa till begäran om planbesked med bland annat

anledning av exploateringsförslagets negativa påverkan på stads- och landskapsbilden

och att området behöver ses över strategiskt med anledning av dess närhet till Salems

centrum/stadskärna och att området inte nämns i kommunens översiktsplan.

Ärendebeskrivning

Sorbonne Södertälje AB inkom den 28 juli 2021 med begäran om planbesked för

fastigheten Panncentralen 3. Panncentralen 3 är belägen inom ett mindre

verksamhetsområde längs med Säbyvägen, cirka 200 meter från Salems centrum.

Begäran omfattar en ändring av gällande detaljplan för att möjliggöra en påbyggnad av

befintlig byggnad inom fastigheten. Begäran innehöll en ändring av markanvändningen

till padelhall eller bostäder. Den 1 september meddelade sökande att begäran bara

omfattar ett förslag om en påbyggnad för padelhall.

Enligt begäran föreslås cirka fem padelbanor möjliggöras ovan befintlig verksamhet

som består av en bilverkstad och butik. Ingen beräkning av befintlig byggnads bärighet

har tagits fram och sökande föreslår att påbyggnaden ska “bära sig själv” genom
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utvändiga runda pelare och fundament. Föreslagen påbyggnad föreslås hänga ut över

befintlig byggnad med mellan 1,5-1,6 meter, vilket innebär att byggnaden skulle hänga

ut 1,5-1,6 meter över den kommunala fastigheten Salem 5:24. Sökanden beskriver att

det idag finns totalt 16-21 parkeringsplatser varav 6 längs byggnadens kortsida och

10-15 längs långsidan. Sökanden föreslår att ytterligare 10 parkeringsplatser anordnas

i anslutning till bebyggelsen. Byggnadsarean för befintlig byggnad är cirka 1000

kvadratmeter och påbyggnaden föreslås bli cirka 1400 kvadratmeter. Nockhöjden från

marknivån är enligt sökande 17,8 meter.

Utklipp från inlämnad begäran. Nedre våningsplan är befintlig byggnad och det övre

våningsplanet föreslås byggas till.

Inom fastigheten Panncentralen 3 finns inga naturvärden då hela fastigheten är

hårdgjord. Enligt länsstyrelsen finns tre potentiellt förorenade områden. Primära

branscher som orsakat dessa potentiella föroreningar är bilvårdsanläggning,

bilverkstad, åkerier och drivmedelshantering.

Planförhållanden

Översiktsplan

Panncentralen 3 är inte utpekad i kommunens översiktsplan. Området redovisas

däremot i kartbilaga 6 - Arbetsplatser i privat regi, som ett befintlig

arbetsplatsområdet.

Gällande detaljplan

Gällande detaljplan är Detaljplan för Kv Panncentralen, Panncentralen 1, 2, 3 och 4

m.fl., plan 82-58. Detaljplanen vann laga kraft den 28 juni 2000 och
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genomförandetiden gick ut den 28 juni 2010. Detaljplanen avser småindustri, hantverk

och kontor för hela fastigheten. En mindre del av fastigheten möjliggör även för handel

i bottenvåningen. Byggnaden/Verksamheten får uppföras i två våningar. Verksamheten

får inte var störande för omgivningen och ekvivalentnivån för buller vid kvartsgränsen

får inte överstiga 55 dB (A). Takvinkeln ska vara mellan 14-22 grader.

Plan- och exploateringsenhetens bedömning
Motiv till bedömning enligt kommunens riktlinjer för planbesked

Enligt kommunen riktlinjer för planbesked är kommunen positiv till planläggning som

stämmer överens med inriktningen i kommunens översiktsplan, planprogram eller

andra politiska beslut som handlar om kommunens utveckling. Kommunen kan utöver

en beslutad inriktning även ställa sig positiv till annan samhällsnyttig verksamhet,

såsom omsorgsboende, förskola eller annan kommersiell verksamhet som bidrar till

kommunens utveckling. Policyn tar upp att kommunen är positiv till att planlägga

områden i ett större sammanhang.

Plan- och exploateringsenheten bedömer att inkommen begäran om planbesked delvis

är förenlig med kommunens riktlinjer för planbesked men bedömer att kommunen

behöver se över området strategiskt och i ett större sammanhang.

Lämplighetsbedömning

Plan- och exploateringsenheten är negativa till begäran om planbesked med bland

annat anledning av exploateringsförslagets negativa påverkan på stads- och

landskapsbilden och att området behöver ses över strategiskt med anledning av dess

närhet till Salems centrum/stadskärna och att området inte nämns i kommunens

översiktsplan.

Enligt begäran föreslås befintlig byggnad byggas på med ett våningsplan. Nockhöjden

från marknivån är enligt sökande 17,8 meter, vilket kan likställas med ett fyra till

femvåningshus. Marknivån för befintlig byggnad på Panncentralen 3 är cirka 3,5 meter

högre än Säbyvägen och cirka 11 meter högre än parkeringsplatsen nedanför

Fredriksbergsvägen. Plan- och exploateringsenheten bedömer att föreslagen

påbyggnad kommer upplevas både hög och dominant, dels på grund av byggnadens

föreslagna nockhöjd och placering, men även då byggnaden föreslås uppföra om cirka

1400 kvadratmeter. Redan idag kan befintlig byggnad upplevas som en baksida från

Säbyvägen då den bland annat saknar fönster. Hade exempelvis ett flerbostadshus

uppförs, med fönster mot vägen, hade känslan i området blivit annorlunda. Föreslagen

utbyggnad bedöms ha en negativ påverkan på stads- och landskapsbilden på grund av

bland annat dess volym och de stora höjdskillnaderna. Föreslagen utbyggnad kan

dessutom komma att påverka sikten av intilliggande byggnad där byggnadens skorsten

bedöms utgöra ett viktigt element i stads- och landskapsbilden.
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Panncentralen 3 eller det verksamhetsområde som fastigheten tillhör är inte utpekat i

kommunens översiktsplan. På grund av verksamhetsområdets närhet till Salems

centrum bör området ses över strategiskt innan en lämplighetsbedömning för

exploatering görs. Plan- och exploateringsenheten föreslår att området utreds i sitt

sammanhang och inte varje fastighet för sig. Inom området finns dessutom potentiella

föroreningar som behöver utredas vidare för att förstå områdets förutsättningar vad

gäller vidare planläggning.

Plan- och exploateringsenheten bedömer det inte möjligt att genomföra en ändring av

gällande detaljplan då förslaget går emot detaljplanens syfte. Ska markanvändningen

inom området ändras behöver en ny detaljplan tas fram.

Finansiering och avtal

Avgift för planbeskedet bekostas av sökande. Om kommunstyrelsen beslutar om ett

positivt planbesked och planuppdrag ges kommer att plankostnadsavtal mellan

kommunen och bolaget tecknas. Bolaget kommer att stå för plankostnaderna.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av planarkiterna Johanna Henningsson och Cecilia Törning i

samråd med planarkitekt Jonas Hanifi.

Eva Nord                                                                Christina Lood

tf Plan- och exploateringschef                           Miljö- och samhällsbyggnadschef

Bilagor:

Bilaga 1. Ansökan om planbesked
Bilaga 2. Checklista för bedömning om planbesked

Delges:

Sökande
KS,
Akten MSB













CHECKLISTA - PLANBESKED Dnr: PEX/2021:18

Datum: 2021-10-04

Checklista för bedömning av planbesked
- Panncentralen 3

Bedömning utifrån “Riktlinjer för bedömning av planbesked”

Ja Del
vis

Nej Kommentar

Ingår området i ett
pågående program- eller
detaljplanearbete?

x

Kommer området att bli
föremål för ny planläggning
inom en överskådlig tid?

x Inte enligt översiktsplanen.

Har genomförandetiden
gått ut?

x Gällande detaljplan är Detaljplan för Kv
Panncentralen, Panncentralen 1, 2, 3 och 4
m.fl., plan 82-58. Detaljplanen vann laga kraft
den 28 juni 2000 och genomförandetiden
gick ut den 28 juni 2010.

Är detaljplanen
modern/fortfarande
aktuell enligt dagens
bedömning?

x Med hänsyn till det centrumnära läget kan
utredning av lämplig markanvändning bli
aktuell framöver.

Berör planarbetet ett
större område/genererar
flertalet bostäder?

x Begäran avser att bygga på en padelhall på
befintlig verkstad.

Är planbeskedet av stor
allmän vikt? (förskola,
skola, vårdboende,
hyresrätter m.fl.)?

x Planförslaget genererar möjlighet för idrott.

Finns några felaktigheter i
gällande detaljplan?

x Inte till vår kännedom.

Har problem uppstått
under genomförande av
gällande detaljplan?

-

Planer, program, riksintressen och strandskydd

Ja Del
vis

Nej Kommentar

Är förslaget förenligt med
ÖP? (Mål och områdesvisa
riktlinjer i ÖP)

x Området är inte utpekat i kommunens
översiktsplan. Dock redovisas området i
kartbilaga 6 - Arbetsplatser i privat regi, till
översiktsplanen, som ett befintlig
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arbetsplatsområde.

Finns gällande detaljplan? x Gällande detaljplan är Detaljplan för Kv
Panncentralen, Panncentralen 1, 2, 3 och 4
m.fl., plan 82-58. Detaljplanen vann laga kraft
den 28 juni 2000 och genomförandetiden gick
ut den 28 juni 2010. Fastigheten Panncentralen
3 är planlagt som småindustri, hantverk och
kontor.

Finns någon fastighetsplan? x

Finns något pågående
bygglovsärende?

x Inget bygglovsärende pågår för fastigheten
Panncentralen 3. Grannfastigheten,
Panncentralen 4, har ett pågående
bygglovsärende för lägenhetshotell och butik.

Ligger området inom riks-
eller kommunala intressen
för natur- och kulturmiljö?

x Inga riksintressen eller utpekade kommunala
intressen.

Ligger området inom riks-
eller kommunala intressen
för kust- turism eller
friluftsliv?

x

Är området berört av
riksintresse för
totalförsvaret?

x

Är området berört av
riksintresse för väg och
järnväg?

x

Är området berört av
strandskydd eller
vattenskyddsområde?

x

Är området berört av
Natura 2000?

x

Natur- och kulturvärden

Ja Del
vis

Nej Kommentar

Påverkar exploateringen
ett område av hög
biologisk mångfald,
sällsynta arter eller
nyckelbiotoper?

x Området är hårdgjort sedan tidigare.

Påverkar exploateringen
gröna samband, stråk eller
kilar?

x

2 (8)

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=d1b3761e5e944f129a698acc7e7ed183
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=d1b3761e5e944f129a698acc7e7ed183


CHECKLISTA - PLANBESKED Dnr: PEX/2021:18

Datum: 2021-10-04

Är de geologiska och
topografiska
förutsättningarna lämpliga
för bebyggelse?

x Området ligger intill en slänt och föreslagen
påbyggnad föreslås hänga ut något över
befintligt bottenplan. De geologiska
förutsättningarna behöver utredas.

Finns några kända forn-
lämningar inom området?

x

Finns någon identifierad
kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse eller
bebyggelseområde?

x Det bedöms inte finns några kulturhistoriska
värden inom fastigheten Panncentralen 3. På
grannfastigheten Panncentralen 4 finns en
skorsten som inte får rivas enligt gällande
detaljplan. Skorstenen bedöms inneha
kulturhistoriska värden. Skorstenen utgör ett
viktigt element i nuvarande landskapsbild.

Risk och säkerhet

Ja Del
vis

Nej Kommentar

Finns risk för
översvämning?

x Enligt Länsstyrelsens skyfallskartering finns
ingen risk för översvämning inom området.

Finns risk för att
miljökvalitetsnormerna
överskrids? (Buller, luft,
och vatten)

x Inom området finns flera potentiella
föroreningar, vilket kan komma att påverka
möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormer för
vatten.

Finns risk för ras och
skred?

? Behöver utredas

Är marken förorenad? x Enligt länsstyrelsens webbgis finns tre
potentiellt förorenade områden på fastigheten
Panncentralen 3. Primära branscher är
bilvårdsanläggning, bilverkstad, åkerier och
drivmedelshantering.

Ligger området inom
riskområde för radon?

x Enligt kommunens översiktsplan ligger området
inte inom ett riskområde för markradon.

Är området påverkat av
transportled för farligt
gods?

x Längs med med Säbytorgsvägen leds transport
med farligt gods. Cirka 70 meter från området
finns en bensinstation belägen.

Innebär exploateringen en
ökning av farligt gods?

x

Är området utsatt för
buller, vibrationer eller
störande ljus?

x Området kan vara utsatt för höga bullernivåer
från Säbytorgsvägen och från befintliga
verksamheter.

Bidrar exploateringen till
ökat buller, vibration eller
störande ljus?

x Troligtvis inte.

Finns risk för explosioner? x Behöver utredas.
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Bidrar exploateringen till
ökad brandrisk?

x Behöver utredas.

Innebär exploateringen
ökade utsläpp av
föroreningar?

x Troligtvis inte.

Bebyggelseområden

Ja Del
vis

Nej Kommentar

Påverkar exploateringen
stads- och
landskapsbilden?

x Enligt ansökan föreslås befintlig byggnad byggas
på med ett våningsplan. Landskapsbilden
kommer att påverkas negativt. Föreslagen
byggnad ligger idag på en höjd, vilket innebär
att byggnaden kommer att upplevas som hög
och dominant. Byggnaden kan även komma att
delvis skymma sikten av intilliggande byggnad
där byggnadens skorsten bedöms utgöra ett
viktigt element i landskapsbilden.

Finns närhet till kommunal
service?

x Kommunal service finns i Salems centrum, drygt
200 meter från fastigheten Panncentralen 3.

Finns närhet till
kommersiell service?

x Kommersiell service finns i Salems centrum,
drygt 200 meter från fastigheten Panncentralen
3.

Innebär exploateringen
utökad kommersiell eller
kommunal service?

x

Bidrar förslaget till en mer
blandad bebyggelse och
minskad segregation?

x -

Bidrar förslaget till flera
arbetstillfällen?

x Troligtvis inte.

Rekreation

Ja Del
vis

Nej Kommentar

Finns närhet till platser för
lek och rekreation?

Ej relevant.

Finns närhet till
naturområde?

Ej relevant.

Trafik

Ja Del
vis

Nej Kommentar

Finns utbyggd infrastruktur x
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till området?

Finns närhet till
kollektivtrafik?

x Närmaste busshållplats finns i Salems
centrum eller på storskogsvägen.
Busshållplatserna nås inom cirka 350 meter.
Trafikerande busslinjer är 708, 725, 745, 972,
791. Avstånd till pendeltågs-
stationen i Rönninge centrum är cirka 1,5
kilometer.

Finns gång- och cykelvägar
till och från området?

x Det finns gång- och cykelvägar i anslutning till
området. Dock behöver kopplingen mellan
Salem centrum och området ses över och
förstärkas i stort. Många tar en genväg över
Fredriksbergsvägen och Säbyvägen som
saknar gång- och cykelväg.

Bidrar exploateringen till
en farlig trafikmiljö?

x Om rörelserna över Säbytorgsvägen och
Fredriksbergsvägen ökar i samband med
anläggandet av padelhallen bidrar förslaget
till en trafikfarlig miljö.

Finns ytor för parkering? x Inom området finns befintliga
parkeringsplatser som eventuellt skulle kunna
nyttjas. Behovet av behovet av
parkeringsplatser behöver utredas.

Kan angöring ordnas? x Bör kunna lösas inom området men behöver
studeras vidare.

Teknisk försörjning

Ja Del
vis

Nej Kommentar

Finns kommunalt VA
utbyggt?

x Det finns kommunalt VA-utbyggt inom
området. Dock behöver vattenkapaciteten
utredas.

Ingår området i
kommunens verksamhets-
område för VA?

x

Ligger området inom
vattenskyddsområde eller
avrinningsområde?

x

Finns förutsättningar för
att ta hand om dagvatten?
(LOD)

x Inom området finns flera potentiella
föroreningar, vilket kan komma att påverka
möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormer
för recipienten.

Finns möjlighet till en bra
avfallshantering?

x Bör kunna ordnas inom området. Samråd ska
ske med SRV återvinning.

Konsekvenser
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Ja Del
vis

Nej Kommentar

Innebär exploateringen en
långsiktigt god hushållning
av mark, vatten, energi och
råvaror?
(Livsmedelsförsörjning,
framtida odlingsplats?)

? Med hänsyn till det centrumnära läget kan
utredning av lämplig markanvändning bli
aktuell framöver. Enligt exempelvis RUFS
ingår området i ett strategiska
stadsutvecklingsområden. Ett strategiskt
stadsutvecklingsområde beskrivs som
kommuncentrum med hög regional
tillgänglighet och potential att utveckla täta
och sammanhängande stadsmiljöer, urbana
kvaliteter och bidra till en starkare social
hållbarhet. Dessa områden innehåller både
bostäder, verksamheter, service, lokal
grönstruktur.

Skapas tillgänglighet och
trygghet för alla
samhällsgrupper?

x Området kan idag upplevas som otryggt och
otillgängligt. Vid anläggandet av en padelhall
kan aktiviteten inom området öka och
förlängas under dygnet. Vid anläggande av
padelhall kan fortfarande området upplevas
otryggt. Bebyggelsens volym kan påverka
upplevelsen av tryggheten negativt.

Finns möjlighet för
personer med nedsatt
rörelse- eller
orienteringsförmåga att
använda området?

x Området bör planeras tillgängligt för alla
oavsett rörelse- eller orienteringsförmåga.
Bebyggelsen ligger dock på en höjdnivå som
kan göra det svårtillgängligt för människor
med rörelsehinder.

Medför förslaget
kommunala kostnader?

x

Innebär förslaget några
intäkter för kommunen?

x

Behöver avtal tecknas? x x Plankostnadsavtal

Bidrar förslaget till ökad
jämställdhet?

x

Tar förslaget hänsyn till
barnperspektivet?

? Behöver utredas.

Medverkande tjänstepersoner

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Eva Nord Cecilia Törning Johanna Henningsson
Tf Plan- och exploateringschef Planarkitekt Planarkitekt
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 § XX KS/2021:381 

Begäran om planbesked - Ändring av detaljplan för Högvreten 
Norra 4 m.fl.
I dag har Salem Padel AB två inomhusbanor och en utomhusbana för padel. I deras 
anläggning finns även lokaler för gym, yoga och ett funktionsmedicincenter. Boende i 
närheten har klagat på bullret från spel på utomhusbanan. Detta ledde till att Bygg- och 
miljönämnden erlade Salem Padel AB om att padelspel på utomhusbanan endast får ske 
under begränsade öppettider. 

Salem Padel AB vill nu riva utomhusbanan och önskar utöka befintlig byggnad med en 
tillbyggnation. Sökande inkom med ansökan om planbesked för en detaljplaneändring som 
skulle möjliggöra en tillbyggnation på befintlig anläggning. Ansökan drogs tillbaka när 
sökande fick ta del av plan- och exploateringsenhetens bedömning om negativt planbesked. 
Sökande inkom då med en revidering av ansökan. Aktuell ansökan gäller tillbyggnad av en 
inomhusbana.

I gällande detaljplan är området planlagt som småindustri med icke störande verksamhet. 
Padelhallen (som beviljades bygglov av bygg- och miljönämnden den 12:e mars 2019) fick 
dispens för att anlägga en del av byggnaden på prickmark. I den aktuella ansökan vill man att 
tillbyggnationen till stor del ska ske på just prickmark. 

Vidare finns det ett antal bestämmelser i gällande detaljplan som inte stämmer överens med 
hur det ser ut på plats, till exemplen finns en bestämmelse om bevarande av vegetation som 
inte efterlevs i verkligheten. 

Plan- och exploateringsenheten föreslår ett negativt planbesked. För att kunna genomföra en 
ändring av detaljplan behöver förslaget vara förenligt med detaljplanens syfte, vilket detta 
förslag inte är. Förslaget strider mot ett flertal planbestämmelser i gällande detaljplan och 
medför inte bebyggelse i ett större sammanhang och är därmed inte linje med kommunens 
riktlinjer för bedömning av planbesked.  Dessutom har redan viss avvikelse mot gällande 
detaljplan beviljats i samband med den tidigare bygglovsansökan. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 27 oktober 2021. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge negativt planbesked för detaljplaneändring av fastigheten 
Högvreten Norra 4.

______________________
Delges:
Plan- och exploateringsenheten
Salem Padel AB
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Jonas Hanifi
Planarkitekt

Kommunstyrelsen

Begäran om planbesked - Ändring av detaljplan för
Högvreten Norra 4 m.fl.

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att ge negativt planbesked för detaljplaneändring av

fastigheten Högvreten Norra 4.

Sammanfattning av ärendet
I dag har Salem Padel AB två inomhusbanor och en utomhusbana för padel. I deras
anläggning finns även lokaler för gym, yoga och ett funktionsmedicincenter. Boende i
närheten har klagat på bullret från spel på utomhusbanan. Detta ledde till att Bygg- och
miljönämnden erlade Salem Padel AB om att padelspel på utomhusbanan endast får ske
under begränsade öppettider. Salem Padel AB vill nu riva utomhusbanan och önskar
utöka befintlig byggnad med en tillbyggnation. Sökande inkom med ansökan om
planbesked för en detaljplaneändring som skulle möjliggöra en tillbyggnation på befintlig
anläggning. Tillbyggnationen önskades först rymma ytterligare två inomhusbanor för
padel, yta för reception samt inomhusgolf. Ansökan drogs tillbaka när sökande fick ta del
av plan- och exploateringsenhetens bedömning om negativt planbesked. Sökande inkom
då med en revidering av ansökan. Aktuell ansökan gäller tillbyggnad av en inomhusbana
istället för två samt yta för reception och inomhusgolf.

I gällande detaljplan finns ett antal bestämmelser som inte stämmer överens med hur det
ser ut på plats, till exemplen finns en bestämmelse om bevarande av vegetation som inte
efterlevts i verkligheten.

I gällande detaljplan är området planlagt som småindustri med icke störande
verksamhet. Idag används dock fastigheten av en padelhall som beviljades bygglov av
bygg- och miljönämnden den 12:e mars 2019. I beslutet gavs även dispens för att
anlägga en del av byggnaden på prickmark och tillät byggnaden vara högre än, i
detaljplanen, angiven högsta byggnadshöjd.

Plan- och exploateringsenheten föreslår ett negativt planbesked. För att kunna
genomföra en ändring av detaljplan behöver förslaget vara förenligt med
detaljplanens syfte, vilket detta förslag inte är. Förslaget strider mot ett flertal
planbestämmelser i gällande detaljplan och medför inte bebyggelse i ett större
sammanhang och är därmed inte linje med kommunens riktlinjer för bedömning av
planbesked.
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Ärendebeskrivning

Fastighetsägaren för Högvreten Norra 4 inkom den 10:e april 2021 (nödvändig
komplettering av ansökan inkom 1:a juni 2021) med en begäran om planbesked för
en ändring av detaljplanen som berör fastigheten Högvreten Norra 4. Gällande
detaljplan är Arbetsplatsområde vid Söderby gårds väg, norra delen, plan nr 83-07
och vann laga kraft 19:e april 2012. Genomförandetiden för detaljplanen är 10 år och
löper ut 19:e april 2022.

I begäran om planbesked önskar sökanden utöka befintlig padelhall genom en
tillbyggnation. I dagsläget rymmer anläggningen, förutom padelbanor, ett
funktionsmedicincenter, gym och yoga. Det finns även en utomhuspadelbana som
hör till anläggningen. Boende i närheten har klagat på bullret från spel i den banan.
Detta ledde till att Bygg- och miljönämnden erlade Salem Padel AB om att padelspel
på utomhusbanan endast får ske under begränsade öppettider. Salem Padel AB vill
nu riva utomhusbanan och utöka inomhusanläggningen. Den första ansökan gällde
ytterligare två padelbanor, utrymme för en reception samt en golfsimulator. Plan- och
exploateringsenheten bedömde då negativt planbesked och sökande drog in ansökan
den 8:e oktober 2021 för att återkomma med ett reviderat förslag. Det reviderade
förslaget inkom 27:e oktober 2021 och gällde, precis som föregående förslag,
utrymme för reception och en golfsimulator likt det första förslaget. Dock föreslår det
reviderade förslaget en inomhuspadelbana istället för två. Tillbyggnaden i väst önskas
byggas med padelbanan i övervåning och ett öppet parkeringsgarage i markplan.
Total BYA för tillbyggnaden är cirka 525 m2.
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Bild 1. Nuvarande byggnad

Bild 2. Nuvarande vy söderifrån
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Bild 3. Fasad mot söder med föreslagen tillbyggnation (i rött).
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Bild 4. Situationsplan visar föreslagen tillbyggnad i grönt.

Planförhållanden

I gällande detaljplan är området planlagt som småindustri med icke störande
verksamhet. Idag används dock fastigheten av en padelhall som beviljades bygglov av
bygg- och miljönämnden den 12:e mars 2019. I beslutet gav man även dispens för att
anlägga en del av byggnaden på prickmark. Planen har en bestämmelse m1 som
begränsar byggnationen till endast industrier och verksamheter med begränsad
utsläpp till luft. På grund av närhet till bostäder tillåts inte verksamheter med riskfylld
verksamhet.

I västra delen av planområdet finns två bestämmelser, n1 och g2, som ska säkerställa
att en zon av vegetation bevaras mellan planområdet och bostadsområdet till väst.

n1 - Vegetation ska bevaras som skydd mot befintliga bostäder, marklov krävs för
trädfällning

g2 - Marken skall vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning för naturområde.

Idag är stora delar av denna yta dock hårdgjord (se bild 5). Detaljplanen anger 8,5
meter som högsta byggnadshöjd.
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Bild 5. Inom rödmarkerat område gäller bestämmelsen om bevarande av vegetation n1 och
gemensamhetsanläggning för naturområde g2, idag är dock stora delar hårdgjorda.

Bild 6. Grön och röd yta är önskad tillbyggnad. Bilden visar ungefär hur stor del av nuvarande
byggnad och tillbyggnad som är på prickmark.
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Plan- och exploateringsenhetens bedömning
Plan- och exploateringsenheten bedömer det inte lämpligt att ändra nuvarande detaljplan
enligt ansökan. För att genomföra en ändring av detaljplan krävs att ändringen är förenlig
med detaljplanens syfte med övriga planbestämmelser och i övrigt inte innebär några
olägenheter. I planansökan finns ett flertal parametrar som inte är förenliga med
bestämmelser i gällande detaljplan.

1. Större delen av tillbyggnaden föreslås på prickmark.
2. Den föreslagna tillbyggnadens byggnadshöjd (cirka 11,5 m) överstiger högsta

byggnadshöjd som anges i gällande detaljplan (8,5 m).
3. Plan- och exploateringsenheten bedömer det inte lämpligt att bygga padelbanan

ovanför ett parkeringsgarage istället för att bygga den på markplan då en onödigt
stor volym tas i anspråk. Tillbyggnaden blir högre än nödvändigt.

4. Detaljplanens syfte är att möjliggöra bebyggelse av småindustri. En padelhall
passar inte in i det syftet utan kan istället ses som en idrottsanläggning eller en
besöksverksamhet.

5. Delar av tillbyggnaden föreslås där det i gällande detaljplan anges att vegetation
ska bevaras och vara gemensamhetsanläggning för naturområde.

6. Ansökan medför inte bebyggelse i ett större sammanhang i linje med kommunens
riktlinjer för bedömning av planbesked.

I ansökan anges inte byggnadshöjd på tillbyggnaden. Ett antagande kan dock göras med
hjälp av angiven plushöjd för tillbyggnationen, höjdkurvorna i gällande detaljplan och
höjd för padelhall. Enligt detta antagande blir byggnadshöjden cirka 11,5 m, alltså
överskrids angiven högsta byggnadshöjd i gällande detaljplan på 8,5 m. Den befintliga
byggnaden upplevs redan idag uppta en stor volym. Faktumet att padelbanorna föreslås
byggas ovanför parkeringsgaraget gör att en onödigt stor volym behöver tas i anspråk och
att en otrygg plats riskerar att skapas.

I ansökan föreslås att delar av slänten sprängs bort för att avståndet mellan tillbyggnaden
och slänten blir för litet. Detta strider mot bestämmelsen som finns i gällande detaljplan
om bevarandet av växtlighet n1 och g2 mellan planområdet och bostadsområdet.

Plan- och exploateringsenheten bedömer att ansökan inte är förenlig med detaljplanens
syfte. Förslaget medför så pass stora ändringar i detaljplanen att en detaljplaneändring
inte är rimlig att genomföras.

Plan- och exploateringsenheten bedömer att inkommet bebyggelseförslag även hade varit
olämpligt om ärendet rörde sig om framtagandet av en ny detaljplan  istället för en
detaljplaneändring med anledning av att detaljplanen inte medför bebyggelse i ett större
sammanhang och inte är förenlig med kommunens riktlinjer för bedömning av
planbesked: “Planläggning, för att exempelvis möjliggöra för en större byggrätt eller
avstyckningsmöjlighet, på enskilda fastigheter är inte lämpligt. Vid ändrade
förutsättningar eller behov av förtätning bör ett större sammanhängande område ses
över.”
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Finansiering
Avgift för planbeskedet bekostas av Söderby Entrepenad AB. Om kommunstyrelsen
beslutar om ett positivt planbesked och planuppdrag kommer ett plankostnadsavtal
mellan kommunen och bolaget tecknas. Bolaget kommer att stå för plankostnaderna.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av planarkitekt Jonas Hanifi i samråd med planarkitekter Johanna

Henningsson och Cecilia Törning.

Eva Nord
T.f Plan- och exploateringschef

Delges

Bygg- och miljönämnden

Akten

Jonas Hanifi
Planarkitekt
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Markanvisning för Söderby Gärde
Bolaget Söderby Entreprenad har inkommit med ett bebyggelseförslag på de kommunala 
fastigheterna Salem 5:3 och Salem 5:27. Områdets omfattning från bebyggelseförslaget är 
inte förenligt med översiktsplanen. För att påbörja en markanvisning behöver utredningar 
beställas och en strukturplan behöver tas fram. Planläggning på olika delar av Söderby Gärde 
har diskuterats med och utretts av Söderby Gärde entreprenad under ett flertal år. 

Det aktuella markområdet kommer delas in i två områden som markanvisas enligt två olika 
förfaranden vid samma tidpunkt, en direktanvisning till Söderby Entreprenad och en 
markanvisning med anbudsförfarande. Runt årsskiftet 2022/2023 beräknas 
markanvisningarna vara genomförda och arbetet med en ny detaljplan kan påbörjas. 
Förslaget omfattar troligtvis 250 stycken bostäder. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 26 oktober 2021.

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att ge Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
föreslå markanvisningar för del av fastigheterna Salem 5:3 och Salem 5:27 (Söderby Gärde)

2. Kommunstyrelsen beslutar att ge Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
ta fram en strukturplan för området samt beställa nödvändiga utredningar för 
markanvisningen.

3. Kommunstyrelsen beslutar att ge Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta ett samarbetsavtal med Söderby Entreprenad för utredningar och strukturplan.

______________________

Delges:
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Söderby Entreprenad 
Akten
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Sonia Khan
Exploateringsingenjör

Kommunstyrelsen

Markanvisning för Söderby Gärde

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att ge Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i

uppdrag att genomföra markanvisningar för del av fastigheterna Salem 5:3 och

Salem 5:27 (Söderby Gärde)

2. Kommunstyrelsen beslutar att ge Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i

uppdrag att ta fram en strukturplan för området samt beställa nödvändiga

utredningar för markanvisningen.

3. Kommunstyrelsen beslutar att ge Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i

uppdrag att upprätta ett samarbetsavtal med Söderby Entreprenad för

utredningar och strukturplan.

Sammanfattning av ärendet
Bolaget Söderby Entreprenad har inkommit med ett bebyggelseförslag på de

kommunala fastigheterna Salem 5:3 och Salem 5:27. Områdets omfattning från

bebyggelseförslaget är inte förenligt med översiktsplanen. För att påbörja en

markanvisning behöver utredningar beställas och en strukturplan behöver tas fram.

Det aktuella markområdet kommer delas in i två områden som markanvisas enligt två

olika förfaranden vid samma tidpunkt, en direktanvisning till Söderby Entreprenad och

en markanvisning med anbudsförfarande. Runt årsskiftet 2022/2023 beräknas

markanvisningarna vara genomförda och arbetet med en ny detaljplan kan påbörjas.

Ärendebeskrivning

Bakgrund
Planområdet Söderby Gärde ligger väster om utpekat förändringsområde, F6 i

översiktsplanen. Endast en liten del, cirka 0,6 av 9 hektar, ligger inom område F6.

Området är ett tätbevuxet naturmarksområde beläget söder om kvarteret Mosshagen,

strax väster om kommungränsen till Botkyrka och norr om järnvägen.

År 2018 utförde kommunens gatuenhet en översiktlig utredning kring möjligheterna
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att bygga en gång- och cykelbro över järnvägen vid Möllevägen. Möjligheterna att

bygga GC-bron behöver undersökas ytterligare i samband med planläggningen för

Söderby Gärde.

Lilaskrafferat område är förändringsområde F6 som är utpekat i ÖP 2030

Bebyggelse förslag

Under flera år har kommunen haft dialog med Söderby Entreprenad om utvecklingen

av området. Nu har Söderby Entreprenad inkommit med ett bebyggelseförslag för del

av de kommunala fastigheterna Salem 5:3 och Salem 5:27. Förslaget kräver

framtagande av en ny detaljplan för att möjliggöra exploatering i form av

bostadsbebyggelse i rad- och parhus, flerfamiljshus samt förskola och annan service

inom cirka 9 hektar på kommunal mark.

Illustrationsplan, Söderby Entreprenad AB/Total arkitektur

KSAU

Ärendet om Söderby Gärde var uppe för diskussion på kommunstyrelsens

arbetsutskott den 23 augusti. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att plan- och

exploateringsenheten skulle undersöka möjligheten till en markanvisning.
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Den politiska intentionen är att kommunen förhandlar vidare med Söderby

Entreprenad om att 160 av förslagets 250 bostäder ska direktanvisas till Söderby

Entreprenad och övriga 90 markanvisas till annan aktör. Bostadssammansättning och

bostadstyper har dock inte beslutats än.

Plan- och exploateringsenhetens bedömning
Markanvisning

Omfattningen av det inkomna förslaget från Söderby Entreprenad bedöms inte vara

utpekat som ett förändringsområde enligt översiktsplanen. I det fall området lämpar

sig för exploatering och ska säljas behövs kommunens markanvisningspolicy beaktas.

Direktanvisning används vanligtvist när det enligt kommunens preferenser och

önskemål står klart att endast en eller ett fåtal byggherrar är aktuella för ett område. I

ett anbudsförfarande framgår de förutsättningar och krav som gäller för det aktuella

markområdet i ett prospekt som tas fram av kommunen.

Plan- och exploateringsenheten delar uppfattningen med KSAU att en del av

markområdet även bör markanvisas med anbudsförfarande med anledning till

områdets omfattning. Ett anbudsförfarande kan utifrån ett konkurrensperspektiv

skapa en mer effektiv och rättvis fördelning av marken än vid en direktanvisning.

Utredningar

Om en markanvisning för bostadsändamål blir aktuell och föreslagen markanvändning

visar sig vara lämplig, behöver områdets förutsättningar och omfattning fortsätta

utredas. Det är först när utredningar har tagits fram som en samlad bedömning kan

göras. Förutsättningar som föreslås behöva utredas innan en markanvisning hålls är

bland annat naturvärden, geotekniska förhållanden, översvämningsrisk, dagvatten

samt buller och risk från järnvägen.

Det kan utifrån ett strategiskt perspektiv vara lämpligt att ta fram en strukturplan för

att undersöka området strategiskt för områdets gestaltning samt struktur och därmed

tydliggöra vad kommunen vill med området i stort. Utifrån ett strategiskt perspektiv

kan det även vara bra att utreda i tidigt skede hur mycket mark som kommunen avser

säljas samt om det finns några värden i att behålla en del av marken.

För att lämpligast bedöma vilket markområde som ska tilldelas till Söderby

Entreprenad respektive annan exploatör, anser plan- och exploateringsenheten att en

strukturplan bör ligga till grund för en fördelning av markområdet. I strukturplanen

kan markområdet delas in i lämpligt tänkta kvarter, med utredningar till grund för vart

placering av bebyggelse är lämplig. Av den anledningen bör Söderby Entreprenad
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direktanvisas mark först efter det är klarlagt vilket markområde som ska markanvisas.

Fortsättning

Process för markanvisning

Gången för framtagande av en markanvisning genom ett anbudsförfarande är först att

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen sammanställer underlag från beställda

utredningar till ett prospekt som ska godkännas i kommunstyrelsen. Förvaltningen

behöver även beställa ett värdeutlåtande från en opartisk värderare som beräknar

markpriset för försäljning av kommunal mark, genom att ange pris per kvm ljus BTA.

Information om intresseanmälan till markanvisning för Söderby Gärde publiceras på

kommunens hemsida och skickas ut till intresserade exploatörer. Förvaltningen

behöver därefter utvärdera bebyggelseförslagen som inkommit och välja ut vilka som

kommunen vill gå vidare med. Efter att val av exploatör gjorts behöver ett

planeringsavtal och plankostnadsavtal tecknas samt ett planuppdrag tilldelas till plan-

och exploateringsenheten.

I samband med antagandet av detaljplanen, kommer del av de kommunala

fastigheterna Salem 5:3 och Salem 5:27 att säljas till Söderby Entreprenad och till den

exploatör som tilldelas mark genom markanvisningen.

Samarbetsavtal

Innan ett planeringsavtal och plankostnadsavtal kommer tecknas med Söderby

Entreprenad, ska ett samarbetsavtal upprättas. I samarbetsavtalet kommer den

politiska intentionen redogöras och kostnadsfördelningen mellan kommunen och

Söderby Entreprenad avseende utredningar och strukturplan regleras.

Uppskattad tidplan

Ett grovt uppskattad tidplan är att framtagandet av markanvisningen ska påbörjas vid

kvartal 4 2021. Det aktuella markområdet kommer delas in i två områden som

markanvisas enligt två olika förfaranden vid samma tidpunkt, en direktanvisning till

Söderby Entreprenad och en markanvisning med anbudsförfarande. Runt årsskiftet

2022/2023 beräknas markanvisningarna vara genomförda och arbetet med en ny

detaljplan för fastigheterna Salem 5:3 och Salem 5:27 kan påbörjas.

Budget

En översiktlig budget för markanvisning och detaljplanearbete kommer att tas fram

inför beslut om tilldelning av markanvisning. Kostnader som uppstår under

markanvisningsarbetet är bland annat kostnader för utredningar, strukturplan och

värdering.
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Ärendets beredning

Ärendet har beretts av exploateringsingenjör Sonia Khan.

Eva Nord                                                               Christina Lood

t.f. Plan- och exploateringschef                        Miljö- och samhällsbyggnadschef
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Planeringsavtal för del av Salem 5:3 (Tallåsen 18 och 19)
Bolaget Vestigia Fastigheter AB inkom den 26 november 2020 med en ansökan om 
planbesked för fastigheterna Tallåsen 18 och 19 samt del av Salem 5:3. Området ligger inom 
kommundelen och den 8 mars 2021 beslutade kommunstyrelsen att ge Bolaget positivt 
planbesked för uppförandet av flerbostadshus.

Ett planeringsavtal har tagits fram med Bolaget. Syftet med planeringsavtalet är att ge 
bolaget ensamrätt att förhandla med kommunen om förvärv av kommunal mark genom att 
pröva en ny bostadsbebyggelse i en ny detaljplan.

Ett plankostnadsavtal har tagits fram för att reglera plankostnaderna och erforderliga 
utredningar som uppkommer i samband med detaljplanearbetet. Kostnaderna för 
planarbetet finansieras av Bolaget.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 26 oktober 2021.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna planeringsavtal mellan kommunen och Vestigia 
Fastigheter AB för del av fastighet Salem 5:3.

______________________

Delges:
Plan- och exploateringsenheten
Vestigia Fastigheter AB
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Sonia Khan
Exploateringsingenjör

Kommunstyrelsen

Planeringsavtal för Salem 5:3 (Tallåsen 18 och 19),
Detaljplan Tallåsen 18 m.fl, plan 83-23

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna planeringsavtal mellan kommunen och

Vestigia Fastigheter AB för del av fastighet Salem 5:3.

Ärendet
Bolaget Vestigia Fastigheter AB inkom den 26 november 2020 med  en ansökan om
planbesked för fastigheterna Tallåsen 18 och 19 samt del av Salem 5:3. Området ligger
inom kommundelen och den 8 mars 2021 beslutade kommunstyrelsen att ge Bolaget
positivt planbesked för uppförandet av flerbostadshus.

Planeringsavtal
Ett planeringsavtal har tagits fram med Bolaget. Syftet med planeringsavtalet är att ge
bolaget ensamrätt att förhandla med kommunen om förvärv av kommunal mark genom
att pröva en ny bostadsbebyggelse i en ny detaljplan. Avtalet har upprättats för att
reglera förutsättningarna inför en markförsäljning och upprättandet av detaljplanen och
att kommunen och bolaget, ska bli införstådda över respektive parts åtaganden under
detaljplanearbete och genomförandeskedet.

Planeringsavtalet kommer att ersättas av ett marköverlåtelseavtal som upprättas mellan
kommunen och bolaget i ett senare skede och antas i samband med detaljplanens
antagande.

Finansiering
Ett plankostnadsavtal har tagits fram för att reglera plankostnaderna och erforderliga
utredningar som uppkommer i samband med detaljplanearbetet. Kostnaderna för
planarbetet finansieras av Bolaget. Kommunen ska till Bolaget överlåta den blivande
kvartersmarken för bostäder. Köpeskillingen ska beräknas utifrån ett markpris om
FYRATUSENÅTTAHUNDRA (4 800) kr/m2 BTA ovan mark för hyresrätter och FEMTUSEN
(5 000) kr/m2 BTA ovan mark för bostadsrätter. Markpriset är grundad på ett
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värdeutlåtande utförd av Svefa 2021-05-24.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av exploateringsingenjör Sonia Khan.

Eva Nord
t.f. plan- och exploateringschef

Christina Lood
Förvaltningschef

Bilagor

Bilaga 1. Planeringsavtal med Vestigia Fastigheter AB om del av Salem 5:3.
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Svar på remiss - Regional oljeskyddsplan för Stockholms län

Länsstyrelsen har tagit fram en regional oljeskyddsplan för hur regionen bör hantera ett 
oljeutsläpp till havs eller i Mälaren. Planen beskriver de olika deltagande aktörerna och vilket 
ansvar de har samt vad de kan vara behjälpliga med vid ett oljeutsläpp.

Då Salems kommun endast har kust mot Mälaren kommer remissvaret enbart att behandla 
de delar av oljeskyddsplanen som berör hanteringen av ett oljeutsläpp i Mälaren samt de 
delar där kommunen upplever att det är otydligt vem som ansvarar för vissa delar inom 
hanteringen av ett oljeutsläpp.

Ärendet inkom till kommunen med en kort remisstid. Kommunen meddelade att ett 
remissvar inte kommer att kunna inkomma till länsstyrelsen inom den angivna remisstiden. I 
ett möte med länsstyrelsen den 22 okt bekräftade länsstyrelsen att alla som har informerat 
att de inte hinner handlägga ärendet inom remisstiden kommer att kunna inkomma med sitt 
remissvar när handläggningen inom den egna verksamheten är genomförd.

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskotts sammanträde den 17 
november 2021, där utskottet beslutade att uppdrar åt kansliet att i tjänsteskrivelsen till
kommunstyrelsen påtala betydelsen av Bornsjön som regional reservvattentäkt och 
oljeskyddet för denna samt att föreslår kommunstyrelsen att reviderad tjänsteskrivelse ska 
överlämnas som svar på remissen angående regional oljeskyddsplan för Stockholms län.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen besluta att reviderad tjänsteskrivelse daterad den 19 november 2021 ska 
överlämnas som svar på remissen angående regional oljeskyddsplan för Stockholms län.

______________________

Delges:
Länsstyrelsen Stockholms län
Akten







TJÄNSTESKRIVELSE

2021-11-19
Dnr KS/2021:374

1 av 3

1

Kommunstyrelseförvaltningen
Victoria Skynäs
Säkerhetssamordnare

Kommunstyrelsen

Remissvar ang regional oljeskyddsplan för Stockholms län

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tjänsteskrivelse daterad den 19 november 2021 ska
överlämnas som svar på remissen angående regional oljeskyddsplan för Stockholms län.

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen har tagit fram en regional oljeskyddsplan för hur regionen bör hantera ett
oljeutsläpp till havs eller i Mälaren. Planen beskriver de olika deltagande aktörerna och
vilket ansvar de har samt vad de kan vara behjälpliga med vid ett oljeutsläpp.

Då Salems kommun endast har kust mot Mälaren kommer remissvaret enbart att
behandla de delar av oljeskyddsplanen som berör hanteringen av ett oljeutsläpp i
Mälaren samt de delar där kommunen upplever att det är otydligt vem som ansvarar för
vissa delar inom hanteringen av ett oljeutsläpp.

Ärendet inkom till kommunen med en kort remisstid. Kommunen meddelade att ett
remissvar inte kommer att kunna inkomma till länsstyrelsen inom den angivna
remisstiden. I ett möte med länsstyrelsen den 22 okt bekräftade länsstyrelsen att alla som
har informerat att de inte hinner handlägga ärendet inom remisstiden kommer att kunna
inkomma med sitt remissvar när handläggningen inom den egna verksamheten är
genomförd.

Ärendet
Länsstyrelsen har tagit fram ett utkast på en regional oljeskyddsplan för Stockholms län,
som nu har gått som remiss till kommunen. Oljeskyddsplanen beskriver hur regionen bör
hantera ett oljeutsläpp till havs och i Mälaren. Syftet med planen är att beskriva
länsstyrelsen och övriga aktörers ansvar och uppgifter vid ett oljeutsläpp.

Planen är uppbyggt så att man börjar med att beskriva den riskbild som finns, vilka de
troliga scenarier som skulle kunna inträffa är och vilka konsekvenser ett utsläpp skulle
kunna få - i stora drag.

Länsstyrelsen beskriver sedan olika aktörers ansvar vid ett oljeutsläpp och här är många
aktörer inblandade, från kommunal till statlig nivå, beroende på var utsläppet har skett
(till havs eller sjöss eller om det är inom det kommunala geografiska området, stränder
och hamnområden). Oljeskyddsplanen beskriver även andra verksamheter som inte har
något direkt ansvar vid ett utsläpp men som kan vara en viktig resurs, då de kan sitta på
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både kunskap och material/personella resurser som kan nyttjas vid ett oljeutsläpp.

Planen har stort fokus på miljö och naturskydd, framförallt när det gäller utsläpp till havs.
Där har man gjort analyser gällande känsliga naturområden och det finns bra vägledning
till kommunerna angående skyddsvärda områden. Detta finns tyvärr inte alls i samma
omfattning beskrivet för Mälaren.

Till exempel hänvisas det ofta till den Digitala miljöatlasen som är upprättad för kusten
men en sådan finns idag inte för Mälaren. Flera system som mäter strömmar och
beräknar var ett eventuellt utsläpp skulle kunna förflytta sig till sjöss och kunna dyka upp
på landområden finns inte tillgängligt för Mälaren. Då Mälaren både har ett rikt naturliv
och är en vattentäkt som många människor är beroende av samt att Mälaren är rätt hårt
belastat av sjötrafik borde ett större fokus ligga på hur hanteringen av ett oljeutsläpp i
Mälaren borde gå till, än vad som finns beskrivet i dagens oljeskyddsplan.

Likaså nämns Bornsjön endast kort i oljeskyddsplanen. Bornsjön ligger inom det
kommunala ansvaret, men då sjön är tänkt att användas som regional reservvattentäkt,
anser Salems kommun att en tydligare beskrivning kring vikten av Bornsjön och dess
betydelse vid ett utsläpp i Mälaren borde finnas med i den regionala oljeskyddsplanen.

I oljeskyddsplanen finns det beskrivet att länsstyrelsen kan komma att ta över ansvaret av
kommunal räddningstjänst om oljeutsläppet drabbar flera kommuner och flera
kommuners ränningstjänser är involverade. Kommunen saknar dock någon form av
beskrivning om hur samverkan mellan länsstyrelserna bör gå till vid utsläpp i Mälaren, då
ett utsläpp där kan beröra flera län.

Gällande avsnitt 11 Oljeskadat vilt, finns en beskrivning om sanering av djurliv, framförallt
fåglar, detta avsnitt bör förtydligas - vilken aktör är det som ansvarar för sanering och
eventuellt omhändertagande av döda fåglar? I avsnittet står det att Länsstyrelsen kan
stödja i frågor gällande hanteringen av drabbade djur, men det finns inte beskrivet vilka
som de förväntas stödja, alltså vilka som faktiskt kommer behöva ta hand om djuren. I
övriga delar finns det tydliga avgränsningar om skadan inträffat på statligt vatten eller
kommunalt område, här behövs en förtydligande även när det gäller djurlivet, är ansvaret
olika beroende på var de skadade djuren befinner sig?

Avsnitt 12 Hantering av farligt avfall, i detta avsnitt är det också otydligt vem som ansvarar
för hanteringen av det farliga avfallet. Hanteras det farliga avfallet hela vägen av statliga
aktörer om oljan plockas upp på statligt vatten eller förväntas kommunerna att hantera
det så fort det kommer i land - oavsett om det gör det via stränderna eller via uppsamling
och “överlämning” från ex Kustbevakningen?

Överlag så är den regionala oljeskyddsplanen en bra vägledning till kommunernas arbete
att upprätta egna oljeskyddsplaner, men en del ansvarsområden bör förtydligas i den
regionala oljeskyddsplanen och ett större fokus på ett oljeutsläpp i Mälaren bör finnas
med.

Finansiering
Remissvaret i sig medför inga kostnader för kommunen.

Hanteringen av oljeutsläpp kan medföra stora kostnader. Kommunen har rätt till statlig
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ersättning vid saneringsarbetet och kan även kräva fartygets ägare på ersättning vid
sanering av oljeutsläpp, i den regionala oljeskyddsplanen kan man läsa mer om vilken typ
av ersättning kommunen kan erhålla vid saneringsarbetet.

På sikt behöver kommunen upprätta en egen kommunal oljeskyddsplan, arbetet med det
finansieras från kommunens årliga statliga bidrag (2:4 medlen).

Mats Bergström
Kommundirektör
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Säkerhetssamordnare

Bilagor

Stockholms läns regionala oljeskyddsplan

Delges

Kommunstyrelsen

(Kommunstyrelsen delger sedan Länsstyrelsen Stockholms län
stockholm@lansstyrelsen.se - märks med ämnesraden: Diarienummer 452–25145–2021)

mailto:stockholm@lansstyrelsen.se


 

  

Stockholms läns regionala 
oljeskyddsplan 
 



 
1 

 

  



 
2 

 

 
Innehållsförteckning 
Innehållsförteckning ................................................................................................................................ 2 

1. Inledning .............................................................................................................................................. 5 

2. Planens syfte........................................................................................................................................ 5 

3. Riskbild ................................................................................................................................................ 5 

3.1 Riskbild för oljeolyckor ............................................................................................................ 5 

3.2 Värsta-fall-scenario ................................................................................................................. 6 

3.3 Fartygsolyckor ......................................................................................................................... 6 

3.4 Mälaren ................................................................................................................................... 7 

4. Aktörer, ansvar och roller .................................................................................................................... 8 

4.1 Länsstyrelsen  .......................................................................................................................... 8 

4.2 Övriga aktörer ....................................................................................................................... 10 

4.3 Internationella aktörer .......................................................................................................... 15 

5. Oljeutsläppets olika faser  ................................................................................................................. 16 

5. 1 Förberedelser  ...................................................................................................................... 16 

5.2 Utsläpp till sjöss ..................................................................................................................... 17 

5.3 Oljepåslag i övrigt vatten ...................................................................................................... 18 

5.4 Sanering av stränder ............................................................................................................. 18 

6. Samordning och information............................................................................................................. 19 

6.1 Larmrutiner ........................................................................................................................... 19 

6.2 Statlig räddningstjänst .......................................................................................................... 20 

6.3 Kommunal räddningstjänst ................................................................................................... 20 

6.4 Regional samverkanskonferens ............................................................................................ 20 

6.5 Gemensam lägesbild ............................................................................................................. 21 

6.6 Kriskommunikation ............................................................................................................... 22 

7. Analysstöd och tekniksystem ............................................................................................................ 23 

7.1 Digital miljöatlas .................................................................................................................... 23 

7.2 Väder, vind och strömmar .................................................................................................... 24 

7.3 Kustbevakningen ................................................................................................................... 25 

7.4 MSB:s oljeskyddspärm .......................................................................................................... 25 

7.5 Maritime Single Window (MSW Reportal) ............................................................................ 25 

7.6 RIB – Beslut för räddningstjänst ............................................................................................ 25 

7.7 Satellit- och flygbilder ........................................................................................................... 25 



 
3 

 

7.8 Kustradionätet (VHF) ............................................................................................................. 26 

7.9 Geografiska informationssystem .......................................................................................... 26 

7.10 Tekniksystem ....................................................................................................................... 26 

8. Prioritering ......................................................................................................................................... 26 

8.1 Förberedande arbete ............................................................................................................ 26 

8.2 Prioritering av skyddsvärda områden ................................................................................... 26 

8.3 Generell prioriteringsordning ............................................................................................... 27 

8.4 Regional prioritering för Stockholms län kustavsnitt ............................................................ 27 

8.5 Regional prioritering för Mälaren ......................................................................................... 28 

9. Skyddade platser och Maritime Assistance Service .......................................................................... 28 

9.1 Fartyg i behov av assistans .................................................................................................... 28 

9.2 Val av skyddad plats (Place of Refuge, PoR) ......................................................................... 29 

9.3 Maritime Assistance Service ................................................................................................. 29 

9.4 Fartygsolyckor eller tillbud till sjöss ...................................................................................... 30 

10. Sanering ........................................................................................................................................... 31 

10.1 Samverkande aktörer .......................................................................................................... 31 

10.2 Val av saneringsmetod ........................................................................................................ 31 

10.3 Hantering av avfall vid saneringsplatsen............................................................................. 32 

10.4 Saneringsarbetet ................................................................................................................. 32 

10.5 Uppföljning av sanering ...................................................................................................... 32 

10.6 Samverkan med frivilliga ..................................................................................................... 33 

11. Oljeskadat vilt .................................................................................................................................. 33 

11.1 Risk för fåglar vid ett oljeutsläpp ........................................................................................ 33 

11.2 Stöd vid hantering av oljeskadat vilt ................................................................................... 34 

11.3 Döda oljekontaminerade djur ............................................................................................. 34 

11.4 Ersättning vid rehabilitering av oljeskadade djur ............................................................... 34 

12. Hantering av farligt avfall ................................................................................................................ 34 

12.1 Olja som farligt avfall vid ett oljeutsläpp ............................................................................ 34 

12.2 Lagring av farligt avfall ........................................................................................................ 35 

12.3 Mellanlagring ...................................................................................................................... 35 

12.4 Transport av farligt avfall .................................................................................................... 36 

12.5 Behandling av farligt avfall .................................................................................................. 36 

13. Inte bara olja.................................................................................................................................... 36 

13.1 Andra typer av olja .............................................................................................................. 37 

13.2 Fasta ämnen ........................................................................................................................ 37 



 
4 

 

13.3 Utsläpp från tankrengöring ................................................................................................. 38 

14. Uppföljning, utvärdering och ersättning ......................................................................................... 38 

14.1 Dokumentation och utvärdering ......................................................................................... 38 

14.2 Ersättning för räddningstjänst ............................................................................................ 38 

14.3 Ersättning för saneringsarbete som skett under räddningstjänstfas .................................. 39 

14.4 Ersättning för övrigt saneringsarbete ................................................................................. 39 

14.5 Övrig ersättning ................................................................................................................... 39 

15. Referenser .................................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

 

 

  



 
5 

 

1. Inledning  
Ett oljeutsläpp kan involvera aktörer på såväl lokal, regional, nationell och internationell nivå. I den 
regionala oljeskyddsplanen beskriver Länsstyrelsen vad olika aktörer behöver tänka på vad det gäller 
skyddsåtgärder, resurser, ansvar och uppgifter. Denna plan ska vara ett stöd för Länsstyrelsen, 
kommuner och andra offentliga, privata och frivilliga aktörer som deltar i hanteringen av ett 
oljeutsläpp till sjöss. Målet är att aktörerna i länet ska samarbeta och samverka på ett effektivt sätt vid 
ett oljeutsläpp och att hanteringen ska leda till att skador på miljön minimeras. Planen är också avsedd 
som ett stöd i de berörda aktörernas förberedande arbete. 

Den regionala oljeskyddsplanen är en bilaga till Länsstyrelsen i Stockholms läns krisledningsplan som 
beskriver hur Länsstyrelsen ska arbeta i händelse av kris och som kräver särskild ledning. 
Krisledningsplanen innehåller utöver arbetssätt även delar från dokument som styr Länsstyrelsens 
uppdrag i händelse av en kris. Länsstyrelsen har som många andra myndigheter ett särskilt ansvar för 
att planera och vidta förberedelser för att skapa förmåga att hantera en kris, förebygga sårbarheter och 
motstå hot och risker.  

 

2. Planens syfte 
Regionala Oljeskyddsplanen klargör Länsstyrelsens och övriga aktörers ansvar och uppgifter vid ett 
oljeutsläpp i Stockholms läns kustområde och i Mälaren. Planen beskriver den samverkan och 
samordning som ska ske utifrån Länsstyrelsens regionala samordningsansvar. En version av 
Oljeskyddsplanen ska finnas tillgänglig på Länsstyrelsens Intranät och på den externa webbplatsen för 
samverkande aktörer och allmänhet som är intresserade av hur Länsstyrelsen och övriga aktörer 
arbetar vid ett större oljeutsläpp.  

Länsstyrelsen har även för avsikt att ta fram en komprimerad mer lättillgänglig operativ plan för att 
använda vid Länsstyrelsens krisledningsarbete i samband med ett större oljeutsläpp.   

 

3. Riskbild 
I detta kapitel redovisas i stora drag risker för ett oljeutsläpp i Stockholms läns kustområde och i 
Mälaren. Mälaren lyfts fram specifikt för att den utgör en vattentäkt med särskilda förutsättningar vid 
händelse av ett oljeutsläpp. 

 

3.1 Riskbild för oljeolyckor  
Att beskriva en objektiv bild för hotet och risken för att en oljeolycka på Östersjön skall inträffa är ett 
omfattande och komplext uppdrag. Det är många olika aspekter att ta hänsyn till för att ge en rättvis 
bild och för att kunna bedöma de faktorer som påverkar sannolikheten och konsekvenser för ett 
oljeutsläpp. Det finns ny kunskap och erfarenheter hos många olika aktörer som kan ligga till grund 
för en sådan redovisning. Klimatomställning, nya bränslen och osäkerheten kring framtidens 
fartygsbränslen är en del av dessa faktorer. Fungerar befintliga materiel och metoder till 
morgondagens nya biobränslen? Det är intressanta att belysa hur dessa nya bränslen kan påverka 
arbetsmiljö och säkerhet kopplat till toxicitet. Internationellt och nationellt påverkar även politiska 
beslut att öka godstransporter till sjöss vilket även påverkar riskbilden på sikt.  
Statistik och prognoser tyder inte på några dramatiska förändringar av sjötransportvolymer och 
tonnage under kommande år men åtgärder för att styra över godstransporter från land till sjö väntas 
bidra till ökad inrikes sjötrafik, trafik på våra inre vattenvägar (IVV-trafik) och i de stora sjöarna. 
Utsläppsstatistiken visar generellt på en nedåtgående trend. Statistiken visar också att små bulkfartyg 



 
6 

 

oftare är involverade i de olyckor som inträffar. 
 
I denna plan kommer Länsstyrelsen endast att redovisa generella iakttagelser utan att göra någon 
djupare analys och bedömning. Under 2020 togs det fram en ny nationell riskbild för oljeolyckor till 
sjöss som beskriver kunskapsläget för Östersjön, Västerhavet och de stora sjöarna (MSB, 2020). 
Underlaget som redovisas i nedanstående avsnitt bygger på de fakta som bland annat redovisas i 
rapporten.   

 

3.2 Värsta-fall-scenario 
En kollisionsolycka i Östersjön med ett tankfartyg lastat med råolja utgör ett värsta-fall-scenario för 
Sverige. Även om risken för en sådan olycka är liten, så blir konsekvenserna stora. Kustbevakningen 
ser även detta som ett värsta fall, en kollision eller grundstötning där ett tankfartyg lastat med råolja är 
inblandad. Vi utgår från att en tank springer läck och upp till 10 000 ton råolja kommer lös. Jämför 
detta med total last på ett vanligt tankfartyg som trafikerar utanför Sveriges kuster med en total last av 
10–20 gånger 10 000 ton. Det handlar om oerhörda mängder olja. Nationellt kanske vi kan hantera en 
tank om 10 000 ton under mycket gynnsamma omständigheter men Kustbevakningen kommer med 
stor säkerhet begära internationell förstärkning enligt de samverkansöverenskommelser och avtal som 
Sverige har med våra grannländer. Kustbevakningen har som mål att kunna hantera en troligare 
händelse där ett fartygs bunkertank springer läck vilket kan innebära ett utsläpp upp mot som mest  
600 ton olja. Råoljetrafiken är i dag omfattande och förväntas ligga kvar på dagens nivå i tid framöver. 
Hur råoljetrafiken utvecklas på längre sikt är mycket svårt att förutspå och beror på flera faktorer. Det 
mest sannolika scenariot framåt är däremot att oljeläckage från grundstötnings- eller kollisionsolyckor 
endast innefattar att fartygets eget bränsle läcker ut i havet. Globalt sett har insatserna för att minska 
antalet oljeolyckor till sjöss varit framgångsrika under de senaste fem decennierna. Detta framgår 
tydligt av internationell och nationell statistik (MSB, 2020). 
 

3.3 Fartygsolyckor   
Under 70- och 80-talet var det de stora tankfartygsolyckorna med stora utsläpp av råolja som globalt 
stod i fokus och ledde fram till framgångsrika internationella regelskärpningar. För svensk del kom 
90-talets insatser i hög grad att rikta in sig mot s.k. operationella utsläpp, dvs olagliga utsläpp av 
oljeförorenat slagvatten och oljehaltiga lastrester från fartyg under gång. Till skillnad från 
tankfartygsolyckorna där ett fåtal fall kunde leda till utsläpp av tiotusentals ton så skedde de olagliga 
utsläppen med hög frekvens men där varje utsläpp var litet, oftast mindre än 1 ton. 

Genom ökad flygövervakning och utbyggnad av mottagningsanläggningar för  
oljeavfall i hamnar har dessa utsläpp också minskat markant under 00- och 10-talet, men alltjämt hittas 
årligen oljeskadade fåglar exempelvis på Hoburgen på Gotland som inte kan kopplas till kända 
utsläppshändelser (HMI, 2019). 

HELCOM:s sammanställning av rapporterade fartygsolyckor visar en något stigande trend under 10-
talet, men av dessa olyckor är det bara omkring 5–15 % som lett till oljeutsläpp. Vid dessa utsläpp är 
det ofta fartygens bränsletankar som skadats vid grundstötning eller kollisioner mellan fartyg.  

Bunkertankar ligger ofta oskyddade direkt mot fartygsskrovet vilket innebär att det är störst risk att 
dessa springer läck. Det är således utsläpp av fartygsbränsle som svensk oljeskyddsberedskap kan 
väntas få hantera vid merparten av de insatser som kommer att behövas de närmsta åren. 
 Det nya svaveldirektivet har inneburit en övergång till nya former av lågsvavliga bunkerolja vilket 
visat sig vara svårare att ta upp när de kommit lös i vatten. Därför är det viktigt att ta med detta i 
bedömningarna av vilka insatser som kan förväntas i framtiden. 
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Granskning av statistiken visar även att endast en mindre andel av de registrerade sjöolyckorna 
inträffar till sjöss eller i öppet hav. De flesta olyckor sker i hamn eller inre kustfarvatten varför det 
också främst är i sådana kustnära områden som oljeolyckor kan väntas inträffa. 

Den geografiska fördelningen av sjöolyckorna framgår också av Transportstyrelsens statistik, och inte 
oväntat sker flest olyckor i områden nära större hamnar och tät trafikerade farleder, exempelvis kring 
Stockholm medan Bottniska viken är mindre olycksdrabbad. 

Sjöfarten genomgår sedan flera år en snabb teknisk utveckling med ökad 
digitalisering och automatisering. Det innebär att cybersäkerhet får en växande roll även vad gäller 
olycksförebyggande och säkerhetsarbete generellt för sjöfarten. 

 

3.4 Mälaren 
I Mälaren med anslutande vattenvägar bedrivs en omfattande sjötrafik. Ett eventuellt utsläpp vid 
händelse av fartygsolycka i Mälaren kan få omfattande konsekvenser för miljö men också för 
dricksvattenproduktionen. Om viktiga råvattenintag måste stängas för att vattnet förorenats, kan 
allvarlig vattenbrist uppstå inom relativt kort tid och leda till samhällsstörningar, exempelvis i en 
storstadsregion som Stockholm. 

Mälaren är den råvattentäkt som förser flest människor i Sverige 
med dricksvatten. Drygt 2 miljoner invånare i Mälardalen och 
Stockholmsregionen får idag sin dricksvattenförsörjning från 
Mälaren (MVVF, 2020) och inom en relativt snar framtid kan 
antalet öka till 3 miljoner (RUFS, 2017).  

De kommunala vattenverken försörjer en tredjedel av Sveriges 
befolkning med dricksvatten och produktionen klassas som 
samhällsviktig verksamhet. Den aktuella lokala riskbilden måste 
vara styrande för den samlade förmågan att förhindra eventuella 
oljeutsläpp från att nå råvattenintagen. 

Viktiga råvattenintag för dricksvattenproduktion finns på flera platser i Mälaren och de tre stora 
vattenverken Norsborg, Lovö och Görväln i Stockholms län ligger alla inom Östra Mälarens 
vattenskyddsområde som beslutades 2008. I Södertälje finns ett fjärde vattenverk, Djupdal, som också 
använder Mälarens vatten för vattenproduktion. Råvattnet pumpas dock först ner i en grusås för att 
därefter beredas i vattenverket processen ger en tidsmässig respit om råvattenintaget exempelvis måste 
stängas tillfälligt pga. ett lokalt utsläpp nära intaget. För vattenverket i Norsborg har den närliggande 
Bornsjön utrustats för att kunna tjäna som reservvattentäkt om intaget i Mälaren måste stängas. 

Sjötrafiken till och från Mälaren går i huvudsak genom Södertälje kanal och Hammarbyslussen. 
Statistiken från passagelinjen Södertälje visar på en relativt hög andel tankertonnage där de flesta 
fartygen återfinns i storleksintervallet 100–150 m. Tankfartygstrafiken indikerar en svagt stigande 
trend från 2015 fram till 2019. Huvuddelen av dessa tankfartygstransporter utgörs av dieselbränsle och 
bensin till Västerås. Utöver dessa transporter till Västerås, hör gastankfartyg med last av ammoniak till 
Köping, till de mest frekventa fartygstransporterna i västra Mälaren.  

 

 

 

 

Vattenförekomster med respektive 
vattenproducenter i Mälaren 

• Görväln – Norrvatten 
• Norsborg – Stockholm Vatten och Avfall 
• Lovö – Stockholm Vatten och Avfall 
• Djupdal (råvattenupptag) – Telge Nät 
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4. Aktörer, ansvar och roller 
I detta kapitel beskrivs ansvar, uppgifter och resurser för de olika aktörerna på lokal, regional och 
nationell nivå. Det är de aktörerna som kan bli berörda på olika sätt vid ett oljeutsläpp.  
 

4.1 Länsstyrelsen  
Länsstyrelsens roll i hanteringen av ett oljeutsläpp är att arbeta för samordning och inriktning mellan 
berörda aktörer enligt vårt geografiska områdesansvar. Regional samordning och inriktning sker 
framförallt genom Samverkan Stockholmsregionen.  

Samverkan Stockholmsregionen som är en gemensam avtalsorganisation mellan 37 organisationer i 
Stockholms län med en gemensam samverkansmodell för en effektiv hantering av samhällsstörningar.  
Överenskommelsen innehåller bland annat målbild, förhållningssätt, modell för samverkan, 
metoder/arbetssätt/rutiner samt gemensamma resurser som stödjer samverkan. 

Samverkan Stockholmsregionen är att betrakta som en funktion för inriktning och samordning (ISF) 
för effektiv och utökad samverkan, med överenskomna förhållningssätt och gemensamma resurser 
som stöder och driver samverkan. Länsstyrelsen är ordförandeorganisation och värd för de 
gemensamma resurserna. Länsstyrelsen betraktar Samverkan stockholmsregionen som ett effektivt och 
inkluderande sätt att utföra och fördjupa sitt geografiska områdesansvar. 

För att ha förmågan att hantera kriser har Länsstyrelsen TiB dygnet runt. TiB har i uppdrag att ta emot 
larm om olyckor/händelser. När TiB har fått ett larm ska Länsstyrelsen snabbt kunna etablera en 
krisorganisation och skapa en samlad lägesbild över händelsen. Länsstyrelsen ska omgående ha 
förmåga att upprätta ledningsfunktion vilket även görs genom chef i beredskap (CIB). 
Krisorganisationens uppbyggnad och verksamhet beskrivs i planen Krisledningsplan för Länsstyrelsen 
Stockholms län. Om oljan drabbar flera län involveras också flera länsstyrelser och samverkan sker 
över länsgränserna. 

Efter beslut från regeringen så kan länsstyrelsen inrikta och prioritera statliga och internationella 
förstärkningsresurser. Dessutom ges råd och stöd till samverkande aktörer utifrån ordinarie 
sakområden.  

En mer detaljerad information om vad Länsstyrelsens kan bistå med redovisas här:  

 

Samhällsskydd och beredskap  
• Länsstyrelsen ansvarar för att Länsstyrelsens TiB och chef i beredskap (CiB) finns tillgänglig 

24 timmar om dygnet alla årets dagar.  

• Bistår med kunskap om räddningstjänst och krisberedskap.  

• Föreslår Landshövdingen att utse räddningsledare om en räddningsinsats berör flera 
kommuner och om inte räddningsledarna från de berörda kommunerna själva bestämt det.  

• Föreslår Landshövdingen att utse en presumtiv räddningsledare om Länsstyrelsen har för 
avsikt att, under vissa betingelser, ta över ansvaret för den kommunala räddningstjänsten.  

• Länsstyrelsen har ett antal presumtiva räddningsledare. Dessa kan arbeta som räddningsledare 
vid ett övertagande av räddningstjänst eller som förstärkningsresurs i krisledningsstaben.  

• Länsstyrelsen kan bistå med kontaktuppgifter för tillstånd för tillträde till militära områden. 
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Miljö 
• Stödjer kommunerna med underlag för beslut och prioriteringar som gäller kustavsnitt och 

naturmiljöer med hotade arter, växter och djur.  

• Kan även stötta med information och prioritering rörande samhällsviktiga funktioner så som 
vattenskyddsområden.   

• Hjälper till med information om Natura 2000-områden, naturvårdsområden, naturreservat och 
nationalparker. Samt hanterar prövningar, gör tillsyn och ger tillstånd enligt 
naturskyddsbestämmelser, i huvudsak på landområden som till exempel Natura-2000, 
naturreservat och strandskydd. 

•  Kan ge dispens om åtgärder behöver utföras djurskyddsområden med tillträdesförbud.  

• Kan ge tillsynsvägledning om saneringsåtgärder, saneringsmetoder och uppföljning av 
åtgärder eller miljöeffekter.  

• Information gällande transport och hantering av farligt avfall 

• Länsstyrelsen ansvarar för information om det aktuella tillståndet i kust- och havsmiljön på 
uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten.  

 

Kulturmiljö  
• Tar fram information om kulturmiljöer som kan skadas vid ett oljeutsläpp eller vid 

saneringsarbetet. Det kan till exempel vara fornlämningar, byggnadsminnen, kyrkliga 
kulturminnen, kulturreservat samt riksintresseområden för kulturmiljövården som kan skadas 
vid ett oljepåslag eller vid saneringsarbete.  

 

Djurskydd   
• Bistår i frågor som rör hantering av drabbade djur. I uppdraget ligger också omhändertagande 

av avlivade djur och djurhållning i anslutning till drabbade områden.  

• Stödjer med kontakter till exempel till Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), 
Jordbruksverket och praktiserande veterinärer. 

 

Kommunikation  
• Hjälper till med kriskommunikation vid större händelser.  

• Stödjer kommuner och andra berörda aktörer i arbetet med att samordna kommunikationen. 
Målet är att berörda aktörer ska ha samma information om det inträffade. Arbetet sker enligt 
Länsstyrelsens kriskommunikationsplan och enligt länets inriktning och rutiner för 
kriskommunikationssamverkan.   

• Stödjer krisinformation genom upparbetade strukturer, rutiner och nätverk för att samordna 
kommunikation och budskap inom ramen för SSR. I detta arbete är Länsstyrelsen en drivande 
aktör med stort ansvar för kommunikation, när händelser ligger inom Länsstyrelsens 
ansvarsområde 
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Juridiskt stöd  
• Tillhandahåller internt juridiskt stöd i sakfrågor och juridiska tolkningar i samband med ett 

oljepåslag. Har stor erfarenhet inom områdena offentlig rätt, naturvård, jakt och artskydd, 
miljöskydd, vatten, detaljplaner och bygglov samt djurskydd. 

 

 

4.2 Övriga aktörer  
Nedan beskrivs vilka roller som olika aktörer har samt vilka expertkunskaper och resurser som finns 
hos respektive organisation och aktör. När det gäller statliga aktörer så finns det mer att läsa om i 
Sveriges strategi för oljeskadeskydd – Underlagsrapport (MSB, 2014). 

 

Kustbevakningen (KBV)  
• Ansvarar för statlig miljöräddning till sjöss och arbetar för att skadorna vid utsläpp av olja 

eller andra farliga ämnen ska minimeras. KBV har i uppdrag att begränsa utsläppets spridning 
genom att plocka upp så mycket olja som möjligt till sjöss. Räddningsledaren avgör när och 
hur länge kriterierna för räddningstjänst är uppfyllda.  

• Har också till viss mån möjligheten att styra mindre oljebälten för att undvika att öar eller 
andra känsliga strandpartier förorenas.  

• Samordnar insatser till sjöss med utländska myndigheter.  

• Övertar i brådskande fall Transportstyrelsens beslutanderätt om åtgärder för fartyg som läcker, 
eller hotar att läcka ut olja.  

• Har både materiella och personella resurser i beredskap. Kustbevakningens fartyg är utrustade 
med länsar, läktringsutrustning, upptagningssystem och lagringskapacitet. Några av fartygen 
har även förmågan att bogsera fartyg i nöd och även att påbörja storskalig 
fartygsbrandsläckning/kylning av fartyg.  

• Ansvarar för begäran om ytterligare internationella resurser vid miljöräddningstjänst till sjöss.  

• Har en överenskommelse med Sjöräddningssällskapet (SSRS) om samverkan under ledning av 
KBV:s räddningsledare, speciellt för insatser som behöver göras vid strandnära områden och 
de stora insjöarna.  

• Ansvarar för att ta prover på oljan till sjöss för analys av toxicitet och andra egenskaper som är 
viktiga för att kunna göra rätt prioriteringar.  

• När en räddningsinsats är avslutad, efter en olycka som inneburit att miljön har blivit skadad, 
ska räddningsledaren underrätta den eller de kommunala nämnder som arbetar inom miljö- 
och hälsoskyddsområdet och länsstyrelsen. Det är bra om dessa aktörer också blir informerade 
initialt i händelse av ett oljeutsläpp.  

• Utreder brott vid oljeutsläpp till sjöss enligt Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från 
fartyg alternativt Miljöbalken (1998:808) för fritidsbåtar.  

• Myndighetens jurister hanterar frågor gällande ersättningsanspråk vid ett oljepåslag. 
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Kommun/kommunal räddningstjänst  
• Ansvarar för kommunal räddningstjänst enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO). 

Räddningsledaren avgör när och hur länge kriterierna för räddningstjänst är uppfyllda.  

• Fattar beslut om insatsens inriktning, resursanvändningen och den operativa organisationen. 

• Förhindrar och begränsar skador på egendom och miljö genom att bland annat stänga av 
hamnar med länsor, skydda områden med strandskyddsduk och med hjälp av länsar styra oljan 
mot mer lättsanerade områden.  

• Om flera kommuner är drabbade och om räddningstjänstkriterierna är uppfyllda över kommun 
och länsgränserna finns behov av samverkan.  

• När en räddningsinsats är avslutad efter en olycka som inneburit att miljön har blivit skadad, 
ska räddningsledaren underrätta den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom 
miljö- och hälsoskyddsområdet och Länsstyrelsen1. Det är bra om dessa aktörer också blir 
informerade initialt i händelse av ett oljeutsläpp.  

• Kommunen utser saneringsledare som leder och samordnar saneringsarbetet.  

• Kommunen har möjlighet att söka ersättning för räddningstjänst och saneringskostnader. Se 
mer under rubrik, Ersättning från staten.  

• Kommunen avgör också om sanering ska ske och när saneringen kan anses vara avslutad (i 
första hand kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet).  

• Kommuner är tillsynsmyndighet vid sanering via miljö- och hälsoskyddsområdet. 
Länsstyrelsen och Försvarsinspektören för hälsa och miljö kan även vara tillsynsmyndighet. 

 

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)  
• Kan bistå med bedömningar av hur ett oljeutsläpp till havs kan påverka miljön. Hjälper 

myndigheter och kommuner med expertkunskap kring hur utsläppet kan påverka miljön.  
Ansvarar även för att stödja arbetet och långsiktigt följa upp miljötillståndet.   

• Tillgänglig på kontorstid då myndigheten saknar TiB 

 

Miljöexperter  
• Konsulter som innehar vetenskaplig och praktisk kunskap från oljeutsläpp eller utsläpp av 

andra farliga ämnen bör agera expertstöd vid händelse av ett oljeutsläpp. Deras kunskap kan 
utgöra ett viktigt stöd vid planering av sanering, samt vägleda gällande bästa tillgängliga 
metod och behov av saneringsnivå. Expertstöd är än mer viktigt vid sällanhändelser, så som 
oljeutsläpp, där felbedömningar kan leda till långvarig skada på miljön men även bli mycket 
kostsamma. En god idé är att koppla in expertstöd i ett tidigt skede.  

• När det gäller oljejour så finns det sedan 2015 inget fast avtal med en specifik genomförare. 
Det innebär i nuläget att kommun eller räddningstjänst på egen hand upphandlar lämplig 
konsult vid en händelse. Hos Havs- och vattenmyndigheten (HaV) pågår ett arbete för att finna 
en lösning på en oljejour.  

 
1 6 kap. 1§ Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor 
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• HaV tillsammans med MSB kan vara behjälpliga med hänvisning till lämpliga 
konsulter/utförare vid behov av kompetensstöd. Till exempel vid behov av kompetensstöd för 
att hantera miljökonsekvenser. 

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)  
• Stödjer och samordnar arbetet nationellt genom Nationell samverkansgrupp för 

oljeskadeskydd (NSO) samt internationellt genom HELCOM Response där MSB företräder 
svenska aktörers arbete med oljebekämpning på stränderna i Östersjöregionen.  

• Har sex mobila oljeskyddsdepåer som kan efterfrågas via MSB:s TiB av räddningsledaren 
eller Länsstyrelsen. Kommunen ska informera Länsstyrelsen om kommunen begärt 
oljeskyddsdepåer. Depåer finns i Stockholm (Djurö), Oskarshamn, Härnösand, på Gotland 
(Slite), Göteborg och i Malmö.  

• När en oljeskyddsdepå aktiveras följer instruktörer från MSB med. Instruktörerna är med 
inledningsvis och visar hur materielen ska användas. Information om oljeskyddsdepåerna 
finns på MSB:s webb. Här finns också ett faktablad som beskriver vad en mottagande 
kommun behöver tänka på och förbereda.  

• Vid behov av internationella resurser efterfrågas detta genom MSB. Det är viktigt att vara 
konkret vid begäran om vad som behövs. Många länder har inte färdiga paket eller moduler 
för oljeskydd liknande MSB har.  

• Stödjer kommunerna med ekonomiredovisning och samordnar ersättning.  

 

Naturvårdsverket  
• Samverkar med Havs- och vattenmyndigheten och Länsstyrelsen inom 

miljöövervakningsprogrammet ”Kust och hav” och för ”Miljöövervakning programområde 
sötvatten”.  

• Ansvarar för den nationella marina miljöövervakningen som innefattar miljögifter.  

• Ansvarar och vägleder för djur- och växtskyddsområden på land (marin flora och fauna 
ansvarar HaV för), fåglar, Natura 2000-områden och vattenskyddsområden.  

• Nationellt ansvar för viltförvaltning tillsammans med Länsstyrelserna.  

• Använder sig av tillsyn och prövning för att förebygga och minimera risker för utsläpp till hav 
och vatten. 

• Arbetar också förebyggande genom föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening. 
Det gäller vid lagring av brandfarliga vätskor och spilloljor. 

• Ansvarar för nationell vägledning av oljeskadat vilt, samt deltar i HELCOM 2 
expertarbetsgrupp för ”Oiled wildlife response”. 

 

 
2 Helsinki Commission (HELCOM) – är en internationell organisation och en regional sjökonvention i 
Östersjöområdet.  
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Polismyndigheten  
• Ansvarar bland annat för avspärrning, utredning, utrymning, registrering och eftersökning. 

• Huruvida en polisanmälan ska göras beror på omständigheterna. Vid händelse av ett 
oljeutsläpp på eller från land ska en polisanmälan alltid göras. Sker utsläppet till havs är det 
istället kustbevakningen som utreder brottet. Se avsnitt Kustbevakningen.  

 

Sjöfartsverket  
• Ansvarar för sjöräddningsinsatser när någon är eller befaras vara i sjönöd. Har också ansvar 

för sjuktransporter från fartyg.  

• Ansvarar för efterforskningar och lokaliseringar vid flygräddningsinsatser. Sjöfartsverket är 
ansvariga för sjöräddningsinsatser på statligt vatten.  

• Sjö- och flygräddningsinsatserna leds och koordineras vid nationella sjö-och 
flygräddningscentralen som ofta benämns JRCC, Joint Rescue Coordination Centre i 
Göteborg. Den är bemannad dygnet runt.  

• Ser till att farlederna är säkra, vilket blir gjort genom lotsning, farledshållning, isbrytning och 
sjötrafikinformation.  

• Ansvarar för sjögeografisk information som minskar risken för grundstötningar och 
kollisioner.  

 

Transportstyrelsen  
Meddelar de förbud och förelägganden som är nödvändiga för att förebygga eller begränsa 
föroreningar. Det kan gälla till exempel om ett fartyg läcker olja eller om det befaras läcka. Exempel 
på förbud och förelägganden: 

• Förbud mot fartygets avgång eller vidare resa. 

• Förbud att påbörja eller fortsätta lastning, lossning, läktring eller bunkring. 

• Förbud att använda viss utrustning. 

• Föreläggande att fartyget ska följa en viss färdväg. 

• Föreläggande att fartyget ska anlöpa eller avgå från en viss hamn eller annan uppehållsplats. 

• Föreläggande i fråga om fartygets framförande eller drift. 

• Föreläggande att läktra olja eller annat skadligt ämne. 

• Beslut får meddelas av Kustbevakningen om det inte finns tid att vänta in Transportstyrelsens 
beslut. 
 

Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska institut (SMHI)  
• Ansvarar för att ge ström- och väderprognoser och mätningar av vattennivåer.  

• Stödjer med kvalificerade driftprognoser via Seatrack web (SMHI a, 2021) 
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• Kan ge expertstöd från vakthavande meteorolog, hydrolog och oceanograf via exempelvis 
telefon-, mejl- och samverkanskonferenser. 
 

Försvarsmakten  
• Kan i första hand stödja med personella och materiella resurser, så som till exempel stödja 

med fartyg, utrustning, skyddskläder, transporter och mat.  

• Resurser kan rekvireras via Länsstyrelsens TiB som i sin tur kontaktar vakthavande befäl på 
mellersta militärregionen, regional stab mitt. (MRM). De verksamheter den regionala staben 
har det övergripande ansvaret att stödja och samordna verksamheten som sker inom deras 
geografiska område. Staben fungerar också som en länk mellan Försvarsmakten och 
civilsamhället, och har ett aktivt samarbete med länsstyrelse och region. Vid behov leder 
staben insatser, bland annat vid nationella krissituationer och stöd till samhället. 

• Försvarsmakten har insatsresurser i beredskap. Här ingår bland annat skyddsstyrkor, 
beredskapstroppar och hemvärn. En del av dessa kan under vissa förutsättningar användas.  

 

Sjöräddningssällskapet (SSRS)  
• Är en ideell organisation som jobbar och larmas ut av JRCC på direkt order av en 

räddningsledare från antingen kommunal räddningstjänst eller från KBV.  

• Har utrustning på båtar för att kunna länsa in en läckande fritidsbåt.  

• Har miljöräddningssläp med 200 - 400 meter (200 meter vanligast) högsjöläns och 50 meter 
absorberingsläns. I Stockholms län finns miljöräddningssläp utplacerade.  

• Sjöräddningssällskapet och Kustbevakningen har en överenskommelse om samarbete inom 
miljöräddning till sjöss.  
 
 

Katastrofhjälp - fåglar och vilt (KFV)  
• Kan stödja med råd och information samt med instruktörer ge vägledning till hur man tvättar 

och rehabiliterar levande oljeskadade fåglar och sälar. KFV har ett 40-tal lokalföreningar 
fördelade över landet.  

• Kostnader för oljeskadat vilt omfattas inte av MSB:s ersättning enligt LSO till kommunen 
men ersättning för kostnaderna kan sökas direkt från skadevållaren.  

•  

Frivilliga resursgruppen (FRG)  
• I de kommuner som har FRG så finns de till hands för kommunen när de ordinarie resurserna 

behöver förstärkas i utsatta lägen eller vid andra behov.  

• Kan kallas in på begäran av kommunledningen. Oftast hjälper FRG till när något extraordinärt 
hänt och kan hjälpa till med bland annat evakueringar, information, administration och andra 
praktiska uppgifter. FRG kan till exempel ordna med lunch, kaffe och toaletter mm. Det kan 
uppstå behov av infrastruktur för ett stort antal människor ute i fält. FRG kan även hantera en 
tillströmning av spontanfrivilliga. 
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Andra aktörer  
Andra aktörer som är viktiga vid ett oljeutsläpp är försäkringsbolag, fastighetsskötare, markägare, 
andra Länsstyrelser, SOS Alarm, Sveriges Radio P4, samt aktörer i Finland beroende var oljeutsläppet 
skett. 

 

4.3 Internationella aktörer 

Helsingforskommissionen (HELCOM)  
Östersjösamarbete för bekämpning av olja och andra skadliga ämnen är baserat på artikel 13 och 14 i 
Helsingforskonventionen. Sedan 2014 har konventionen breddats att även omfatta samarbete att 
bekämpa utsläpp på stränderna. Kustbevakningen och MSB deltar i arbetsgrupp HELCOM Response. 
Gruppen syftar till att  

• säkra snabba nationella och internationella insatser i samband med föroreningsincidenter till 
havs och på stränderna 

• säkra att det, om en olycka sker, finns rätt utrustning och rutiner för att snabbt, och i samarbete 
med grannstaterna, kunna reagera på olyckan  

• analysera utvecklingen av sjötransporterna i östersjöregionen och undersöka hur detta kan 
påverka det internationella samarbetet inom bekämpningsområdet 

• samordna den luftburna övervakningen av fartygslederna för att ge en komplett bild av utsläpp 
från fartyg samt att avslöja misstänkta förorenare. 

Konventionen implementeras praktiskt genom HELCOMs bekämpningsmanual. 2021 slogs 
manualens tidigare separata volymer för bekämpning till sjöss och på stränderna samman i syfte att 
underlätta sektorsövergripande samverkan. Manualen utgör stöd för bi- och multilateralt samarbete i 
gemensamma insatser. Den erbjuder både stöd i det förberedande arbetet (t.ex. för oljeskyddsplanering 
och övningsverksamhet) och operativa insatser till sjöss och på stränderna (t.ex. organisation, 
kommunikation, kontaktlistor, oljeskadat vilt, kostnader, terminologi). 

https://helcom.fi/media/publications/HELCOM-Manual-on-Co-operation-in-Response-to-Marine-
Pollution.pdf  

 

European Maritime Safety Agency (EMSA)  
European Maritime Safety Agency (EMSA a, 2021) är en EU myndighet som kan bistå med 
förstärkningsresurser för begränsning, upptagning och mellanlagring. EMSA har ett fartyg baserat i 
Malmö, som utgör en gemensam förstärkningsresurs för Östersjöregionen.  
 

International Tanker Owners Pollution Federation (ITOPF)  
International Tanker Owners Pollution Federation (ITOPF, 2021) är en medlemsägd 
(tankfartygsägare) ideell organisation som hanterar oljeutsläpp från fartyg och som kan vara behjälplig 
som expertstöd. ITOPF har beredskap dygnet runt och utgår från London. Insatsteamet har stor 
erfarenhet av oljeutsläpp över hela världen. Vid ett utsläpp är det troligt att ITOPF blir aktiverade av 
redaren eller försäkringsbolaget och är tidigt på plats vid en händelse. ITOPF har även tillgängligt 
kunskapsmaterial rörande oljeutsläpp.  

https://helcom.fi/media/publications/HELCOM-Manual-on-Co-operation-in-Response-to-Marine-Pollution.pdf
https://helcom.fi/media/publications/HELCOM-Manual-on-Co-operation-in-Response-to-Marine-Pollution.pdf
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Internationella oljeskadefonden/The International Oil Pollution Compensation Funds 
(IOPC)  
Internationella oljeskadefonden/The International Oil Pollution Compensation Funds (IPOC, 2021) är 
upprättad genom konventionen om en internationell fond för kompensation av oljeskada och är 
egentligen två fonder. Syftet med fonderna är att under vissa förhållanden kompensera den 
miljöräddningsinsats som föranleds av ett oljeutsläpp. Lagen syftar till att täcka kostnader för 
oljeskador som inte ersätts av fartygets ägare och ersättningssystemet omfattar endast mineralolja.  

 

5. Oljeutsläppets olika faser  
Det här kapitlet sammanfattar arbetet med oljeskydd utifrån arbetet före, under och efter ett 
oljeutsläpp, samt beskriver Länsstyrelsens och andra aktörers roller i de olika faserna.  

5. 1 Förberedelser  
Att vara väl förberedd inför ett oljeutsläpp är nyckeln till att minimera skada på miljö och människors 
hälsa och egendom. Det förberedande arbetet berör många aktörer och syftar i huvudsak till att öka 
kunskapen och förmågan att hantera ett utsläpp. Förberedelserna innefattar att identifiera skyddsvärda 
områden och habitat och skapa förutsättningar för god samordning mellan aktörerna. Här utgör bland 
annat den Digitala miljöatlasen som förvaltas av Länsstyrelserna en viktig grund.  

Länsstyrelsens och kommunernas oljeskyddsplaner ingår i den förberedande fasen. Dessa planer ska 
betraktas som levande dokument som ska uppdateras och hållas vid liv. En viktig bit i arbetet är att 
öva på att hantera oljeutsläpp utifrån de framtagna planerna, samt att se till att det alltid finns utbildad 
personal. Man ska även se till att det finns en beredskap för att hantera ett oljeutsläpp över tid då 
oljeutsläpp ofta är tidskrävande.  

• Räddningstjänst 
enligt kriterier i LSO 
 

• Sanering av stränder 
och hamnområden 
 

• Miljöräddningstjänst 
till sjöss 

• Larmning till SOS, 
Länsstyrelserna och 
berörda kommuner 

• Driftprognoser  
• Riskbedömning 

• Oljeskyddsplan 
• Digital Miljöatlas 
• Utbildning av 

personal 
• Övning 
• Resurser 
• Hantering av avfall 

Oljepåslag i 
övrigt vatten 

Sanering av 
stränder 

Utsläpp till 
sjöss 

Förberedelser 

Alla aktörer Kustbevakningen 
Kommunal 

räddningstjänst Kommunen 

Geografiskt områdesansvar 

Figur 1. En schematisk bild över det geografiska områdesansvaret vid ett oljeutsläpp.  
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För att ha en god beredskap inför ett oljeutsläpp bör kontaktlistor, avtal och eventuella 
överenskommelser med aktuella aktörer i de regionala och lokala oljeskyddsplanerna vara uppdaterade 
och aktuella. Det är viktigt för att man på ett effektivt sätt ska kunna kontakta rätt aktörer vid händelse 
av ett oljeutsläpp. Detta gäller i synnerhet aktörer som hanterar lagring och transport av det sanerade 
materialet vilket kräver särskilda tillstånd. I denna oljeskyddsplan kommer kontaktlistor finnas 
tillgängliga som en separat bilaga som kan uppdateras löpande.   

  

En annan viktig del i det förberedande arbetet är också att ta 
vara på de erfarenheter och lärdomar som redan finns idag ( 

(MSB, 2011a); (MSB, 2011b), samt att vara uppdaterad på ny 
teknik, nya miljöfarliga ämnen och utveckling inom relevanta 
branscher.  

Länsstyrelsen deltar även i en årlig nationell konferens3 för 
oljeskadeskydd som arrangeras av Nationell samverkansgrupp 
för oljeskadeskydd (NSO) (NSO, 2021). Konferensen syftar 
bland annat till att upplysa om förändrade riskbilder och nya rön 
inom sanering. Länsstyrelsen koordinerar även ett regionalt 
CBRNE-nätverk4 där erfarenheter från oljeolyckor tas till vara. 
Det finns även olika utbildningar att tillgå där deltagarnas 
grundläggande kunskaper om oljans skadeverkningar och 
miljöeffekter vid utsläpp. Dessutom innehåller utbildningen 
information om samhällets resurser vid oljeutsläpp till sjöss, på 
land eller i vattendrag. 

 

5.2 Utsläpp till sjöss 
Vid ett utsläpp av olja eller andra farliga ämnen är samverkan mellan berörda aktörerna nyckeln till att 
på ett effektivt sätt minimera miljöpåverkan. Samtliga aktörer har en skyldighet att agera vid händelse 
av ett oljeutsläpp och därmed ska betoningen läggas på kommunikation och samverkan, snarare än de 
administrera ansvarsområdena. Det är däremot av vikt att ansvarsroller för respektive aktör vid ett 
oljeutsläpp är tydliga.  

Om ett utsläpp sker till havs på statligt vatten eller i insjöarna Mälaren, Vänern och Vättern så är det 
Kustbevakningen som ansvarar för miljöräddningen (statlig räddningstjänst). När ett utsläpp sker i 
övriga vatten så som kanaler, hamnar eller i andra insjöar är det den kommunala räddningstjänstens 
ansvar att hantera oljan. När oljan når land är det kommunen och den kommunala räddningstjänsten 
som ansvar för saneringen. I kommunernas handlingsprogram enligt LSO finns det angivet vilka 
vatten som är kommunalt ansvar respektive statligt ansvar. Statlig och kommunal räddningstjänst bör i 
möjligaste mån samverka för att hantera oljeutsläpp som förorenar både vatten- och strandområden. 
Länsstyrelsens roll är hela tiden att bidra till samordning och samverkan över de administrativa 
gränserna.  

I Kustbevakningens uppdrag ligger i första hand att förhindra att en förorening uppstår, i andra hand 
att begränsa den förorening som uppstått och i tredje hand omhänderta föroreningen. Det är viktigt att 

 
3 Konferensen är en del av Nationell samverkansgrupp för oljeskadeskydd (NSO) strategiska process av svenskt 
oljeskadeskydd 
4 CBRNE är den internationella förkortningen för Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and Explosive och används vid 
beskrivning av verksamhet inom området skadliga kemikalier, allvarliga smittämnen, radioaktiva ämnen, nukleära och 
explosiva ämnen  

Länsstyrelsen ansvarar för samordning och 
samverkan genom samtliga faser av ett 
oljeutsläpp, vilket bland annat innebär:  

  
• Tidigt etablera kontakt med berörda 

aktörer 

• Samordna insatser av berörda aktörer  

• Samverkan genom överenskomna 

strukturer och rutiner inom ramen för 

Samverkan Stockholmsregionen 

• Sammanställa en samlad regional 

lägesbild 

• Samordna kommunikationen till 

allmänheten och massmedia 

• Samverkansperson kan vid behov 

sändas till berörd stab  
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berörda aktörer arbetar tillsammans så att föroreningen inte når land, samt att det råder samsyn hur 
prioriteringen av skyddsvärda stränder ska ske. Kustbevakningen använder verktyget Sjöbasis vid 
oljeutsläpp till sjöss. I komplexa skärgårdsmiljöer där Sjöbasis inte fungerar optimalt bör man 
komplettera med prognoser från av SeaTrack Web (SMHI a, 2021) för att förutse oljans spridning 
utifrån bland annat rådande väderförhållanden. Baserat på denna data kan man ta fram en 
spridningsanalys, utifrån vilken aktörerna kan använda Digital Miljöatlas för att besluta om 
prioriteringsordningen för saneringsarbetet. 

 
Val av metod och strategi för hela insatsen ska göras i samverkan mellan berörda aktörer, oavsett 
enskilda aktörers förmåga och ansvar. Insatserna ska baseras på en gemensam analys som leder till ett 
koordinerat agerande. En förutsättning för ett koordinerat agerande är att kommunikation och 
informationsdelning inom och mellan aktörerna fungerar. Länsstyrelsen och kommunerna ska inom 
sitt geografiska område vara sammanhållande funktioner mellan lokala aktörer. Länsstyrelsen är även 
sammanhållande för den nationella nivån.  

 

5.3 Oljepåslag i övrigt vatten 
När ett oljeutsläpp sker i övrigt vatten så som hamnar, vattendrag och sjöar är det kommunal 
räddningstjänst som är ansvariga för miljöräddningen. Det är alltid viktigt att upprätta en god och 
proaktiv kommunikation mellan statlig och kommunal räddningstjänst. Detta gäller inte minst när ett 
oljeutsläpp skett på statligt vatten då det ofta löper en stor risk för att oljan når land eller driver in 
inom kommunens områdesansvar. Det är även viktigt att man löpande uppdaterar och följer de 
spridningsanalyser som tas fram så att man i ett tidigt skede kan agera och kan sätta in åtgärder för att 
skydda särskilt känsliga områden från att oljan når dit. På så sätt kan man lindra skadan på områden 
med höga biologiska värden. Åtgärder som kan vidtas är exempelvis att sätta ut länsor, lägga ut 
stranddukar eller att försöka styra oljan till mer lättsanerade strandområden.  

 

5.4 Sanering av stränder  
Det råder ofta en risk att olja som släpps ut till havs slutligen når stränderna. Därför bör planering och 
förberedelser inför ett eventuellt saneringsarbete inledas direkt vid kännedom om ett oljeutsläpp. 
Kommunen leder och samordnar saneringsinsatser inom sitt geografiska områdesansvar (MSB, 2014). 
Privata fastighetsägare som till exempel industrier och hamnar, kan vid behov kopplas in i 
saneringsarbetet. 
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Havs- och Vattenmyndighetens (HaV) expertis ska tillsammans 
med miljöräddningstjänst vara med inför sanering, där havs- och 
vattenmyndigheten utgör ett viktigt beslutsstöd i samband med 
frågor som rör hur mycket som ska saneras och vilka områden 
som är prioriterade. Det är viktigt för att få en samstämmig bild 
av vilka oljebekämpningsmetoder och vilken saneringsnivå som 
ska väljas. Här kan man ta stöd av Myndigheten för 
Samhällsskydd och Beredskaps (MSB) Saneringsmanual för olja 
på svenska stränder (MSB, 2010). Manualen behandlar i 
huvudsak utsläpp av mineralolja och kan därmed inte appliceras 
rakt av på nya oljor eller farliga ämnen. Därmed är vikten av att 
ta in expertrådgivning och att följa och applicera den senaste 
vetenskapen inom området och för det förorenande ämnet stor, 
inte minst när det gäller möjligheten till ersättning i enligt med 
LSO5. 

 

Kommunen ansvarar för att utse en saneringsledare. Vid tillfällen 
då kommunen själva inte utför saneringen ska redan avtalade 
utförare kontaktas i enlighet med kommunens och Länsstyrelsens oljeskyddsplaner. Kommunen kan 
också välja att den kommunala räddningstjänsten med en redan mobiliserad organisation fortsätter 
med saneringen. Hur arbetsfördelningen av saneringen sker bör vara upprättad väl etablerad som ett 
led i det förberedande arbetet.  

Oljesaneringen är ofta ett mycket långvarigt och resurskrävande arbete. Arbetet kan ta flera månader 
och år att avsluta beroende på oljeutsläppets omfattning och karaktär. Det är kommunen som avgör när 
saneringen ska avslutas.  
 

 

6. Samordning och information  
I det här kapitlet beskrivs larmrutiner, räddningstjänst, former för samverkan och grundläggande 
rutiner för att uppnå samordning och kriskommunikation vid ett oljeutsläpp.   

6.1 Larmrutiner  
Larm och information om ett oljeutsläpp kan initieras på flera olika sätt och responstiden kan variera. 
Beroende på vad som har hänt är det Sjö- och flygräddningscentralen, JRCC (Joint Rescue 
Coordination Centre), Kustbevakningen och/eller SOS Alarm som larmar. Till exempel kan 
fartygsägaren, Kustbevakningen eller privatpersoner på land eller till sjöss starta larmkedjan. När SOS 
Alarm och/eller JRCC får in samtal om oljeutsläpp till sjöss larmas Kustbevakningen och den 
kommunala räddningstjänsten. Vid upptäckt av olja på land larmar SOS Alarm berörda 
räddningstjänster. Länsstyrelsens Tjänsteman i beredskap (TiB) larmas via SOS Alarm, 
Kustbevakningen eller annan berörd aktör.  

Länsstyrelsens tjänstemän i beredskap kan informera aktörer i länet, samt vid behov närliggande län. 
Larmvägarna kan se olika ut. Vid larm aktiveras samverkanskonferens i SSR. Genom väl förberedda 

 
5 7 kap. Lagen om skydd mot olyckor, LSO (2003:778) 

I saneringsfasen har Länsstyrelsen en 
vägledande roll för tillsyn och ger fortsatt stöd 
till kommunerna utifrån sina ordinarie 
sakområden:  
 

• Underlag för prioriteringar och 
samordning för sanering.  

• Samordning och samverkan för 
saneringsåtgärder och val av 
skonsamma saneringsmetoder.  

• Samverkan kring långsiktig uppföljning 
av skador på miljön samt rapportering 
till regering och berörda centrala 
myndigheter.  

 

Övrigt stöd och kunskap kan fås från Havs- 
och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, 
Kustbevakningen och Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap. 
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samverkansstrukturer hanteras informationsdelning, aktörsgemensam lägesbild och underrättelse i 
webbaserat informationssystem (WIS) (MSB d, 2021). Systemet används för samordning av 
krisinformation mellan myndigheter och andra aktörer. Det är viktigt att följa upp så att de aktörer som 
behöver informationen har fått den och påbörjat åtgärder. Länsstyrelsen har en regional 
sambandskatalog som innehåller kontaktinformation till aktörer i länet och används för att snabbt få 
kontakt med berörda inför och vid en samhällsstörning.  

 

6.2 Statlig räddningstjänst  
Kustbevakningen ansvarar för miljöräddningstjänst till sjöss och Sjöfartsverket genom JRCC för 
sjöräddningstjänst. Transportstyrelsen har också en viktig roll i det operativa och har nära samverkan 
med kustbevakningen och Sjöfartsverket.  För att begränsa skadorna på miljön vid en fartygsolycka 
kan ett första alternativ vara att läktra över olja till ett annat fartyg. Kustbevakningen har metoderna att 
hålla oljan så att den kan tas upp till sjöss, alternativt styra den så att särskilt känsliga områden 
skyddas. Vid larm till KBV samverkar och informerar KBV kommunerna i ett tidigt skede för att 
dessa ska kunna agera proaktivt vid bedömningar och prioriteringar. Om oljan når land blir den många 
gånger svårare att ta upp vilket innebär mer behov av personella resurser och utrustning.  Med hjälp av 
driftprognoser och kunskap om aktuella vatten- och strömförhållanden gör Kustbevakningen 
prognoser för hur oljan rör sig. Prognoserna underlättar planeringen av miljöräddnings- och 
saneringsinsatser. 

  

6.3 Kommunal räddningstjänst  
Kommunen ansvarar för kommunal räddningstjänst. Kommunens organisation för räddningsinsatser 
fattar beslut om insatsens inriktning, resursanvändning och den operativa organisationen för att 
begränsa skadorna på miljön vid en oljeolycka. Räddningstjänsten kan förhindra och begränsa skador 
på egendom och miljö genom att bland annat stänga av hamnar med länsor, skydda områden med 
strandskyddsduk och styra oljan mot mer lättsanerade områden med hjälp av länsor. Tillsammans med 
kommunen inleds förberedelser inför saneringsarbetet vad gäller anskaffning av personella och 
materiella resurser, transporter och lagring av kontaminerade massor.  

Om flera kommuner är drabbade kan det bli räddningstjänst i flera kommuner samtidigt. Då uppstår 
behov av samverkan inom till exempel stöd med och prioritering av resurser, beslut om en gemensam 
räddningsinsats. Länsstyrelsen kan ta över den kommunala räddningsinsatsen om man ber om det 
alternativt har Länsstyrelsen mandat att under vissa förutsättningar ta över den kommunala 
räddningsinsatsen. Insatsen leds då av en särskild utsedd räddningsledare. Behovet av samordnad 
kommunikation till allmänheten ökar då fler kommuner och län är drabbade. 

 

6.4 Regional samverkanskonferens  
Vid ett omfattande oljeutsläpp eller överhängande fara för ett stort utsläpp ska en regional 
samverkanskonferens alltid genomföras. Det är Länsstyrelsen som kallar till konferensen där berörda 
aktörer så som till exempel kommuner, Kustbevakningen, MSB, kommunala räddningstjänster, 
Stockholms hamnar och grannlän deltar. Syftet med en samverkanskonferens är att underlätta så att 
aktörerna får samma information, upprätta kontaktvägar och skapa bättre möjlighet för aktörerna att 
förbereda åtgärder.  

Exempel på vad samverkanskonferensen kan innehålla: 
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• Dela information, tolka det inträffade och ta fram en gemensam lägesbild  

• Identifiera och analysera behov av hjälp och lämpliga åtgärder för att minimera miljöskadan  

• Besluta om inriktning och prioritering av gemensamma resurser utifrån prioriterade områden i 
Digital miljöatlas  

• Arbeta för att samordna kommunikation till allmänhet, media och andra berörda målgrupper  

• Samordna resurser och identifiera behov av internationell hjälp  

 

Vid ett större utsläpp räcker de nationella resurserna inte långt varför en stor uppgift blir att 
konkretisera behov av externt stöd. MSB är kontaktpunkt för internationellt stöd.  
 
Det finns flera viktiga frågor att hantera vid oljeutsläpp. Exempel på vad som kan tas upp är: aktuellt 
väderläge, driftprognos, bedömning av möjliga konsekvenser, identifiering av känsliga områden, 
prioriterade kuststräckor, behov av förstärkningsresurser och underlag för prioritering av resurser samt 
information till berörda invånare 

Om ett oljepåslag drabbar flera län samtidigt är det viktigt att Länsstyrelsens TiB kontaktar övriga 
berörda länsstyrelser. Vid kontakt undersöks behovet av gemensam samverkanskonferens och hur 
denna bör genomföras.  

Följande aspekter bör beaktas:  

• Bedöma vilket län som riskerar att bli värst drabbat utifrån påverkan på naturvärden, 
människors liv och hälsa samt samhällsviktig verksamhet och kulturarv 

• Den länsstyrelse som är bäst lämpad att driva samverkan i händelsen bör leda denna   

• Vid behov genomförs en länsövergripande samverkanskonferens med berörda deltagare och 
centrala aktörers medverkan  

 

Vid behov kan MSB bjudas in till regional samverkanskonferens. Alternativt kan MSB kalla till 
nationell samverkanskonferens med berörda aktörer. Där är syftet är bland annat att förmedla 
aktörernas lägesbild och lyfta behov av samverkan. 

 

6.5 Gemensam lägesbild 
Länsstyrelsen tar fram en gemensam regional lägesbild. Den innehåller information om vad som hänt 
och vilka konsekvenser som det kan bli på kort och lång sikt samt vilka åtgärder som är pågående och 
planerade. Man tydliggör vilken prioritering och behov av samverkan som finns och vilka aktörer som 
behöver involveras. Inriktning för aktörgemensam kommunikation vid inträffade händelsen är av stor 
betydelse. 

Syftet med den gemensamma lägesbilden är dels att underlätta planering av åtgärder och prioritering 
av resurser dels att kunna möta informations- och samordningsbehov. Den gemensamma lägesbilden 
ska vara ett stöd för både ett aktörsgemensamt agerande och den enskilde aktörens agerande. Den är 
också ett underlag för information till allmänheten och media samt för rapportering till centrala 
myndigheter och regeringen.  
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Vid ett oljeutsläpp behövs till exempel information om:  

• Drabbat fartyg, last, drivmedel och besättning  

• Oljans toxiska profil (brandfara, giftighet, viskositet)  

• Oljans egenskaper i kontakt med vattnet (till exempel emulsion) Riskprognos (utsläpp, mängd, 
plats och tidpunkt samt resultat från spridningsprognos hämtad från Seatrack web)  

• Prioriterade områden att skydda, rädda, varna eller sanera  

• Väderprognoser  

• Kartbild eller flygbild på oljans utbredning  

• Observationer av olja på land eller oljeskadade djur  

• Räddningsledarens beslut i stort (BIS)  

• Genomförda och planerade åtgärder  

• Tillgängliga resurser (lokalt, regionalt och nationellt), förmågor och resursbehov  

 

6.6 Kriskommunikation  
Kriskommunikation är ett av våra viktigaste verktyg vid en samhällsstörning.  
 

Länsstyrelsen ska: 

• Arbeta för att information till allmänhet och media samordnas.  

• Kommunicera de insatser som vår egen myndighet genomför.  

• Säkerställa att chefer och medarbetare är informerade om Länsstyrelsens roll och vilka 
insatser som krävs. Länsstyrelsen ska också ta hänsyn till hur händelsen påverkar övrig 
verksamhet.  

 

Vid en samhällsstörning som oljeutsläpp är det prioriterat att ge snabb, öppen och korrekt information 
till allmänheten. Viktiga målgrupper för information är bland annat boende, markägare, turister, 
båtklubbar, fiskerinäringen och berörda företag.  

Länsstyrelsen ska stödja och underlätta samverkan mellan kommuner och andra berörda aktörer i att 
samordna arbetet med kriskommunikation. Arbetet drivs från de beslutade strukturer som finns för 
kommunikationssamverkan inom ramen för SSR. Här är Länsstyrelsen en drivande aktör.  

Arbetet sker även parallellt utifrån Länsstyrelsens kriskommunikationsplan och länets inriktning och 
rutiner för kriskommunikation.  

Observera att huvudansvaret för att informera ligger alltid på de aktörer som ansvarar för hanteringen 
av händelsen.  
 

Vid oljeutsläpp behövs tydlig information om bland annat:  
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• Hur allmänheten kan anmäla sig som frivilliga för att hjälpa till med sanering. Detta behövs 
för att undvika att oorganiserade frivilliga ger sig ut till berörda stränder.  

• Hur allmänheten kan rapportera och agera om man upptäcker olja som har flutit iland. Samt 
var de ska vända sig för mer information och råd. 

• Tydliga rutiner för hantering av oljeskadade fåglar och vilt?  

• Vilka skyddsåtgärder som behövs beroende på oljans egenskaper och farlighet? Kunskap om 
detta behövs för att minimera skador hos allmänhet och personal.  

• 113 13 är ett nationellt informationsnummer dit allmänheten kan ringa för att få information 
vid en samhällsstörning, viktigt att 113 13 förses med korrekt information.  

• Hänvisning till krisinformation.se som informerar allmänheten vid ett större oljeutsläpp 

 

 
 

7. Analysstöd och tekniksystem  
I det här kapitlet beskrivs analysstöd och tekniska system. Utöver de tekniska system som anges nedan 
så är det viktigt att nyttja den expertis inom miljöområdet som finns för analyser och beslut.  

7.1 Digital miljöatlas 
Digital miljöatlas (Länsstyrelserna a, 2021) är ett prioriteringsverktyg som är framtaget för att 
underlätta arbetet för att skydda känsliga områden vid ett eventuellt oljeutsläpp. Beroende på 
omfattningen av oljeutsläppet ska prioriteringen ske lokalt, regionalt eller nationellt. Det är i huvudsak 
Länsstyrelserna som tillsammans med kommunerna som står för analys och prioritering. Miljöexperter 
(tex. tidigare oljejouren) kan ytterligare stötta i prioriteringsarbetet eller vid val av lämplig 
saneringsmetod. 

Miljöatlas förvaltas av Länsstyrelserna och innehåller information om skyddsvärda områden som är 
betydelsefulla för natur, kulturmiljö, fiske och det rörliga friluftslivet. Informationen i Miljöatlas 
beskriver hur känsligt ett visst område är, råd inför en sanering och särskild viktig information att 
tänka på baserat på strandtyp, naturvärden, årstid med mera.  

I Stockholms län har kommunerna i ett första skede utsett sina prioriterade A- och B-områden (Tabell 
1, Figur 1) som politiskt förankrats inom kommunen. Länsstyrelsen granskar sedan materialet som 
överförs till det digitala kartverktyget. Utifrån kommunernas underlag tar Länsstyrelsen fram en 
regional prioritering för hela länet. Den regionala prioriteringen bör användas vid oljeutsläpp som 
sträcker sig över flera kommungränser. Sedan 2018 finns ett nationellt prioriteringslager i Digital 
Miljöatlas, som kan användas då oljeutsläppet sträcker sig över länsgränser eller för att dimensionera 
regionens förmåga.  
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Figur 2 Utklipp från Digital miljöatlas. Visar norra Stockholms skärgårds lokalt prioriterade A- och B-områden. 
 

Gällande prioritering av känsliga områden i Mälaren, tas även särskild hänsyn till Mälaren som en 
viktig dricksvattentäkt i länet.   

Digital miljöatlas är ett viktigt verktyg för samordning och styrning av de regionala myndigheternas 
insatser vid i ett oljeutsläpp, men kan även fungera som underlag för tillståndsprövning, 
samhällsplanering och underlag för miljökonsekvensbeskrivningar. Miljöatlas är till som ett första steg 
i prioriteringen och val av saneringsmetod, men bör alltid förankras med experter inom området. Mer 
om vilka skyddsvärden som prioriteras i länet finns under kapitel 8. Prioritering.  

 

7.2 Väder, vind och strömmar  
SMHI har ett verktyg som heter Seatrack Web, som bland annat kan användas för att ta fram 
driftprognoser av oljans spridning och förväntade strandpåslag. Med Seatrack Web går även att spåra 
oljeförorening till sjöss bakåt i tiden, vilket är viktigt för att kunna lagföra fartyg som har släppt ut 
föroreningar. Verktyget är även tänkt att kunna användas i Mälaren på sikt. Det är viktigt att tänka på 
att prognoser kan komma att förändras efter rådande omständigheter.  

Följande verktyg kan vara användbara vid bedömning av väderförhållandena: 

• Seatrack Web (SMHI a, 2021) 

• SMHI:s Iskarta (SMHI b, 2021) 

• SMHI:s Havsvattenstånd och vågor (SMHI c, 2021) 

• Sjöfartsverkets Vind- och Vatteninformation (ViVa) (Sjöfartsverket a, 2021) 

 

SMHI har även andra tjänster som kan användas vid arbetet med oljeutsläpp. På SMHI webbplats 
finns till exempel prognoser och varningar samt information om mätningar av havsvattenstånd och 
vågor. Man kan även hämta aktuell information via webbtjänsten Kartvisarfyren (Sjöfartsverket c, 
2021).  
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7.3 Kustbevakningen  
Kustbevakningen har tre avancerade flygplan för sjöövervakning baserade på Skavsta flygplats. 
Flygplanen har relevant utrustning som snabbt kan detektera oljeutsläpp under rätt förutsättning.  

I en krissituation är det i första hand Kustbevakningen som gör oljedriftberäkningar med Seatrack 
Web (SMHI a, 2021). De tar också prover på oljan för att säkerställa ursprung och toxiska egenskaper.  

 

7.4 MSB:s oljeskyddspärm  
MSB har en gett ut en oljeskyddspärm som heter Kommunens oljeskydd (MSB a, 2021) och som ger 
berörda aktörer vägledning och råd vid bekämpning av en oljeolycka. Den ger även ett stöd i det 
förberedande arbetet. 

 

7.5 Maritime Single Window (MSW Reportal)  
Maritime Single Window (Sjöfartsverket b, 2021) som har ersatt SafeSeaNet Sweden är ett program 
där man kan få uppgifter om olika fartyg som är på väg till en svensk hamn eller ankarplats på svenskt 
sjöterritorium. Här går det att få tag på uppgifter om bland annat last i form av farligt gods, 
destination, fart och besiktningar. Inloggningsuppgifterna till programmet (EMSA b, 2021) kan 
begäras från Sjöfartsverket.  

 

7.6 RIB – Beslut för räddningstjänst  
MSB har en databas med information om farliga ämnen och deras fysikaliska data (RIB) (MSB b, 
2021). Databasen innehåller även rekommendationer till kommunen och information om akuta 
åtgärder vid ett oljeutsläpp.  

 

7.7 Satellit- och flygbilder  
För att få en överblick av oljeutsläpp finns följande möjligheter:  

• Analyserade satellitdata går att få tag på genom att aktivera Copernicus Emergency 
Management Service (EMS Mapping) som är en fjärranalystjänst inom Europeiska unionen. 

• Myndigheter, räddningstjänst och kommuner kan aktivera Copernicustjänsten genom att 
kontakta MSB:s TiB.  

o Copernicus EMS – MSB information (MSB c, 2021)   

o Copernicus EMS – kartverktyg (EMS , 2021) 

• Kustbevakningen, Polisen, Försvarsmakten eller Frivilliga Flygkåren (FFK) kan ta flygbilder.  

• Drönare kan även utgöra ett verktyg att bedöma oljans utbredning.  
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7.8 Kustradionätet (VHF)  
Det svenska kustradiosystemet, innefattande VHF, är ett rikstäckande nät vid den svenska havskusten, 
samt sjöarna Vänern, Vättern och Mälaren. Det är Sjöfartsverket som äger och driver systemet.  

VHF används av yrkessjöfart och fritidsbåtsägare över hela världen. VHF har tre huvudsakliga 
funktioner; nödradio, kommunikationsradio och mottagning av Maritim Säkerhets Information (MSI) 
som sänds ut av Sweden Traffic tillhörande Sjöfartsverket.  

 

7.9 Geografiska informationssystem 
Geografiska informationssystem (GIS) är en mycket viktig komponent vid all krishantering för att 
enkelt kunna visa aktuellt läge och som beslutsunderlag och dokumentation. I en GIS-karta kan man 
enkelt lägga in kommungränser, oljeutsläppets utbredning, upphittad olja, fartygens positioner, 
resurser och förråd, väderleksförhållanden som vindriktning, vindhastighet, strömmar, isläge, 
temperaturer och annat som är viktigt för insatsen. Om det är möjligt så upprätta en webbtjänst där 
allmänheten kan rapportera in upphittad olja. 

 

7.10 Tekniksystem  
De tekniska system som kommer att användas vid ett oljeutsläpp är till största del samma som används 
i vardagen och vid andra samhällsstörningar. Det är telefoni, digitala möten, videokonferens och e-
post. De tekniska systemen kan kompletteras dels med Rakel som är ett digitalt 
radiokommunikationssystem, dels med WIS som är ett webbaserat informationssystem. Dessa system 
används på regional nivå enligt Länsstyrelsens övergripande krisledningsplan. 

 

8. Prioritering  
I det här kapitlet redovisas för Länsstyrelsen roll och ansvar vid prioritering vid ett oljeutsläpp. 
 

8.1 Förberedande arbete 
För att reducera miljöpåverkan av ett oljeutsläpp är det viktigt att ha en utarbetad prioriteringsordning 
för biologiskt känsliga områden, samt områden som är viktiga för bland annat friluftsliv. Ett bra 
förarbete och en god planering underlättar samordningen och effektiviteten vid ett pågående 
saneringsarbete och minimerar därmed miljöpåverkan från ett oljeutsläpp.  

Under räddningstjänstfaserna (statlig och kommunal räddningstjänst) sker prioriteringen av 
räddningsledarna i samverkan med Länsstyrelsen och berörda aktörer. Kommunen leder och 
samordnar saneringsfasen i kraft av sitt geografiska områdesansvar. Det är viktigt att 
kommunikationen mellan berörda aktörer är väl förankrad och genomarbetad inför ett eventuellt 
oljeutsläpp. 
 

8.2 Prioritering av skyddsvärda områden 
Länsstyrelsen stödjer räddningsledare och beslutsfattare i arbetet med att prioritera skyddsvärda 
områden och bidra med beslutsunderlag och rekommendationer. Prioriteringar av nationella eller 
internationella förstärkningsresurser görs vid behov av MSB. MSB behöver dock få in nödvändiga 
underlag från Länsstyrelsen, räddningstjänsten och andra inblandade aktörer.  
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För att underlätta prioriteringsarbetet ska Digital Miljöatlas (Länsstyrelserna a, 2021) användas. 
Digital miljöatlas är en karttjänst som förvaltas av Länsstyrelsen och innehåller olika prioriteringslager 
som utformats för att förebygga och effektivisera pågående saneringsarbetet (mer information under 
stycket 7.1 Digital miljöatlas).  
 

8.3 Generell prioriteringsordning  
Utöver prioriteringen utifrån höga naturvärden så finns en generell prioritering som baseras på oljans 
och strändernas beskaffenhet och beskrivs utförligt i Saneringsmanual för olja på svenska stränder 
(MSB, 2010).  
 

• Ta hand om olja som riskerar att komma lös då den kan leda till sekundär nedsmutsning.  

• Ta hand om olja som förorenat eller hotar att förorena ekologiskt känsliga platser och arter.  

• Ta hand om all olja som klibbar och därmed kan skada djur, växter och kleta ned människor.  

• Ta hand om olja som riskerar att påverka områden som är viktiga för turism och näringsliv.  

 

Vid planering för att omhänderta olja vid ett oljeutsläpp till havs så behöver man även ta hänsyn till 
årstiden. Att exempelvis agera snabbt inom oljeskyddet vintertid, med en särskild beredskap nära 
farleder, så kan man minimera skadorna på alfågel påtagligt. Alfågel övervintrar till havs i Östersjön 
och är därmed särskild drabbad för utsläpp under vintertid (Durinck, Skov, Jensen, & Pihl, 1994). 
 

8.4 Regional prioritering för Stockholms län kustavsnitt 
Målet med prioriteringsarbetet är att minimera skador på områden med höga naturvärden, friluftsliv 
och områden av hög samhällsviktig funktion. Länsstyrelsen i Stockholms län har tillsammans med 
kommunerna tagit fram kriterier för biologiskt känsliga områden inom regionen 
baserat på Naturvårdsverkets rapport Sårbarhetsanalys för oljeutsläpp i svenska 
havsområden (Naturvårdsverket, 2011). Utifrån dessa kriterier har kommunerna 
pekat ut områden med högsta naturvärden (A-områden), respektive höga 
naturvärden (B-områden) (Tabell 1).  

I Stockholms län har man pekat ut naturtypen Laguner (1150) (ArtDatabanken, 2013) som extra 
känsliga, samt områden som uppehåller kolonier av fågelarterna alfågel och tobisgrissla (tabell 1).  
 

  

I Stockholms län har man 
pekat ut Laguner, Alfågel 
och Tobisgrissla som extra 
känsliga vid ett oljepåslag. 
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Tabell 1. Regionala kriterier för utpekandet av A- respektive B-områden i kustområden i Stockholms län. 

 

 

 

 

 

 

 

8.5 Regional prioritering för Mälaren  
Mälaren i egenskap av stor dricksvattentäkt försörjer ett stort antal människor med dricksvatten och 
utgör därmed en samhällsviktig funktion, vilket ställer särskilda krav på beredskap vid ett oljeutsläpp i 
Mälaren. Vattenproducenterna har ofta en bra kunskap på strömningsriktningar, mer eller mindre 
känsliga områden och kan därmed bidra med viktig information i händelse av olyckor i anslutning till 
vattenverk. Den aktuella lokala riskbilden måste vara styrande för den samlade förmågan att förhindra 
eventuella oljeutsläpp från att nå råvattenintag. Staten ansvarar för miljöräddningstjänst i de stora 
sjöarna Mälaren, Vänern och Vättern. Länsstyrelsen kommer att framställa ett särskilt dokument som 
kompletterar oljeskyddsplanen och som särskilt beaktar förutsättningarna vid ett oljeutsläpp i Mälaren. 
Många delar av den regionala oljeskyddsplanen är dock tillämpbar även vid ett oljeutsläpp i Mälaren. 

 

9. Skyddade platser och Maritime Assistance Service 
I det här kapitlet beskrivs roller i en händelse där fartyg är i behov av assistans och där risk för 
miljöskada föreligger. 

9.1 Fartyg i behov av assistans 
Ett fartyg kan vara i behov av assistans med hänsyn till den maritima säkerheten 
och skyddet av den marina miljön utan att det föreligger fara för liv. Det kan 
finnas behov av att skydda den svenska kustlinjen vid händelser där ett fartyg är i 
behov av assistans för att hitta en plats där åtgärder kan vidtas för att stabilisera 
tillståndet och minska riskerna för förlust av fartyget, fara för miljön eller 
eventuell fara för övrig sjöfart. 

Transportstyrelsen får besluta över det fartyg som läcker olja och vilka skyddsåtgärder som ska vidtas. 
För att begränsa utsläppet och skadorna på miljön kan fartyget som orsakat oljeutsläppet behöva 
bogseras till en skyddad plats, exempelvis en hamn eller en skyddad ankarplats. Transportstyrelsen 
beslutar i samverkan med Kustbevakningen och Sjöfartsverket om vilken hamn eller skyddad plats 
som är mest lämplig att bogsera fartyget till. I Stockholms län finns det fem utpekade skyddade 
platser, Kapellskär, Stockholm, Nynäshamn, Norvik och Södertälje. De tre förstnämnda hamnarna 
tillhör Stockholms Hamn AB medan Södertälje Hamn AB är fristående. 

A-områden (Högst naturvärden) B-områden (Höga naturvärden)  
Innehåller fler av fölande: 

Laguner Fiskefredningsområden 

Tobisgrissla Natura 2000 områden och/eller Naturreservat 

Alfågel Fågelskyddsområden 

 Utpekat av kommunen som prioriterat 

 Känsliga bottnar och/eller känsliga 
vegetationssamhällen 

I Stockholms län finns det 
fem utpekade skyddade 
platser; Kapellskär, 
Stockholm, Nynäshamn, 
Norvik och Södertälje.  
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9.2 Val av skyddad plats (Place of Refuge, PoR) 
Flera faktorer vägs in vid valet av skyddad plats. En viktig faktor är möjligheterna till att länsa in ett 
eventuellt utsläpp från ett fartyg. Det är viktigt att stoppa spridning av olja och minska konsekvenserna 
på miljön. Kustbevakningen kontaktar Länsstyrelsen och berörda kommuner för dialog om förslag på 
nödhamn, samt dialog kring eventuella miljökonsekvenser. Inför bogsering till nödhamn behöver flera 
myndigheter samverka, däribland Kustbevakningen, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Länsstyrelsen, 
berörd kommuns räddningstjänst och miljöförvaltning, hamninnehavaren, Polismyndigheten 
(angående registrering av besättning och passagerare) och eventuellt ambulanssjukvården.  

Lämpliga ankarplatser i anslutning till farleden till och från berörd hamn som återfinns i aktuella 
sjökort. Andra hamnar, ankarplatser och andra lämpliga skärgårdsområden kan komma ifråga om läget 
så kräver. Det är viktigt att ta hänsyn till aktuella farledsrestriktioner och eventuellt känsliga områden 
längs farleden. 

 

9.3 Maritime Assistance Service 
Maritime Assistance Service (MAS) (Transportstyrelsen, 2021) är en funktion för att hantera händelser 
på fartyg som är i svårigheter och där miljöskada är överhängande eller redan inträffat, men där någon 
fara för människoliv inte föreligger. Därutöver kan ett sjöräddningsfall övergå till MAS då det inte 
längre föreligger någon fara för människoliv. 

Följande gäller för MAS i Sverige: 

1. Transportstyrelsen är huvudansvarig 

2. Kustbevakningen ansvarar för miljöräddningstjänsten till sjöss 

3. Sjö- och flygräddningscentralen vid Sjöfartsverket (JRCC) är kontaktpunkt mellan fartyg och 
land inom den svenska sjöräddningsregionen (SRR) 

MAS-arbetet bedrivs i nära samarbete mellan främst Transportstyrelsen, Kustbevakningen och 
Sjöfartsverket, men även polis, kommunal räddningstjänst och lokala myndigheter kan ingå. 

Ett MAS-larm kan komma myndigheterna tillkänna genom radioanrop, telefonsamtal eller andra 
kommunikationskanaler, där begäran om assistans görs. Dessutom kan ett sjöräddningsfall övergå till 
MAS då det inte längre föreligger någon fara för människoliv. 

 

Huvuduppgifterna för en MAS-funktion: 

1. Ta emot rapporter från fartyg i behov av assistans 

2. Övervaka situationen som fartyget befinner sig i 

3. Fungera som en kontaktpunkt mellan fartyget och landmyndigheterna 

4. Fungera som en kontaktpunkt mellan samverkande parter till sjöss och kuststaten. 
 

Språket som normalt används vid en MAS-operation i Sverige är svenska eller engelska. 
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9.4 Fartygsolyckor eller tillbud till sjöss 
Befälhavaren har det yttersta ansvaret för att erforderliga åtgärder vidtas vid en olycka. Myndigheterna 
ska i första hand agera som stödfunktion till befälhavaren och efter lägesbedömning övervaka att 
befälhavare/rederi genomför förväntade åtgärder för att förhindra föroreningar.  

Beslut enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) tas för att skydda landområden och för att förhindra 
skador på den marina miljön. Då de fyra kriterierna för att starta räddningstjänst är uppfyllda, kan 
Kustbevakningen mobilisera och räddningsledaren fatta beslut som innebär ingrepp i annans rätt.  

Beslut enligt lagen om åtgärder mot förorening från fartyg (LÅFF) fattas enbart mot ett skadedrabbat 
fartyg och kan meddelas under en pågående räddningstjänstoperation. För ett beslut enligt 7 kap. 5 § 
LÅFF krävs det bland annat att svenskt territorium genom utsläpp kan skadas i avsevärd mån.  

Beslut om att vidta tvångsåtgärder mot ett skadedrabbat fartyg ska i normalfallet fattas enligt LÅFF. I 
de fall det saknas faktisk eller rättslig möjlighet att fullgöra ett beslut enligt LÅFF kan LSO även 
tillämpas mot det skadedrabbade fartyget. Samverkan ska ske mellan berörda myndigheter om vilka 
åtgärder som bör vidtas och i tillämpliga fall med stöd av vilken lagstiftning. Besluten bör i största 
möjliga mån samverkas mellan de berörda myndigheterna, oavsett om beslutet fattas med stöd av LSO 
eller LÅFF. Om ett beslut inte redan samverkats ska den myndighet som fattar beslutet skriftligen 
informera den andra myndigheten om beslutet. Den myndighet som fattat beslutet ansvarar för fortsatt 
hantering av ärendet inkluderande eventuellt ersättningsanspråk mot fartyget.  

Transportstyrelsen är ansvarig för att fatta beslut om att avvisa eller bereda ett fartyg i behov av 
assistans till en skyddad plats och att låta verkställa en sådan åtgärd på redaren eller ägarens 
bekostnad. Om beslutet fattas då det föreligger fara för miljön tas det med stöd av LÅFF och om det 
krävs åtgärder med hänsyn till att det kan uppstå fara för fartyget, dess besättning eller för sjöfarten tas 
beslut enligt fartygssäkerhetslagen (FSL).  

Definitioner: 
 

• Skyddad plats (Place of Refuge, PoR) 

Avser en hamn, del av hamn eller annan skyddande kaj eller annat skyddat område, t.ex. 
ankarplats, som kan användas för att ta emot fartyg i en nödsituation eller i behov av assistans.  

• Fartyg i behov av assistans (Ship in need of assistance)  

Avser, utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i Internationella 
sjöräddningskonventionen om räddning av personer, ett fartyg som befinner sig i en situation 
som kan medföra förlust av fartyget eller fara för miljön eller sjöfarten. 

• Fartyg, båt, skepp 

Ett fartyg är en farkost som är avsedd att användas för transporter på vattnet och som har 
skrov och manöverförmåga/styrinrättning (till exempel ett roder). Detta enligt gängse uttolkning 
av sjölagen. De delar av lagstiftningen som rör sjösäkerhet, sjötrafikregler och miljöskydd 
omfattar ytterligare farkoster och flytande anordningar som kan användas till sjöss. 

Sjölagen delar in fartygen i skepp och båtar. Om ett fritidsfartyg är 15 meter eller längre ska det 
registreras i båtregistret. Om det är 24 meter eller längre benämns det skepp och ska 
registreras i skeppsregistret. 
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Kustbevakningen kan, om Transportstyrelsens beslut inte går att avvakta, besluta om att föra ett 
skadedrabbat fartyg till en skyddad plats med stöd av LÅFF. I de fall det saknas faktisk eller rättslig 
möjlighet att fullgöra ett beslut enligt LÅFF kan LSO även tillämpas mot det skadedrabbade fartyget.  

Beslut om att vidta tvångsåtgärder mot ett skadedrabbat fartyg ska i normalfallet fattas enligt LÅFF. I 
de fall det saknas faktisk eller rättslig möjlighet att fullgöra ett beslut enligt LÅFF kan LSO även 
tillämpas mot det skadedrabbade fartyget. Samverkan ska ske mellan berörda myndigheter om vilka 
åtgärder som bör vidtas och i tillämpliga fall med stöd av vilken lagstiftning. Besluten bör i största 
möjliga mån samverkas mellan de berörda myndigheterna, oavsett om beslutet fattas med stöd av LSO 
eller LÅFF. Om ett beslut inte redan samverkats ska den myndighet som fattar beslutet skriftligen 
informera den andra myndigheten om beslutet. Den myndighet som fattat beslutet ansvarar för fortsatt 
hantering av ärendet inkluderande eventuellt ersättningsanspråk mot fartyget. 

 

10. Sanering  
Det här kapitlet går igenom ansvar vid saneringsarbete, samt generella råd för berörda aktörer. 
 

10.1 Samverkande aktörer 
Saneringen av oljan påbörjas när oljan väl nått land och spridningen av oljan inte kan förvärras. I de 
fall då det finns kännedom om vilken verksamhetsutövare som orsakat föroreningen eller på annat sätt 
skadat miljön, så är denna ansvarig för att vidta åtgärd6. Det är däremot praxis att kommunen leder och 
samordnar saneringen inom sitt geografiska områdesansvar. Kommunen kan välja att ta in extern 
verksamhetsutövare eller utföra saneringen på egen hand.  

 

10.2 Val av saneringsmetod 
Hur miljön påverkas av ett oljeutsläpp kan varierar mycket baserat på vilken typ av olja som släppts ut 
i relation till rådande omständigheter.   

Inför ett påbörjat saneringsarbete bör därmed kunskaper om det förorenande området (tex, vilken typ 
av strand), oljans fysikaliska egenskaper samt rådande väderleksprognoser samlas in för att göra rätt 
bedömningar och val av åtgärd. Även vilken tid på året som oljeutsläppet sker kan ha stor betydelse 
för val av saneringsmetod och prioritering. Denna information behövs även för att kunna göra rätt 
prioriteringar, i synnerhet om oljepåslaget spridit sig över en stor yta. Saneringen ska alltid utföras så 
att det minimerar påverkan på miljön, undviker skador på växter och djur eller forn- och 

 
6 10 kap. 2 § miljöbalken (1998:808) 

Aktörer som vanligtvis samverkar i saneringsarbetet:  
• Kommunens räddningstjänst och miljö- och hälsoskydd  
• Länsstyrelsens beredskaps- och miljöenheter  
• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och deras förstärkningsresurser för oljeskydd  
• Experter inom miljö  
• Saneringsföretag  
• Försäkringsbolag  
• Entreprenörer inom transport och maskin  
• Avfallsanläggningar  
• Frivillig resursgrupp 
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kulturlämningar på både land och i vatten. Det är även viktigt att saneringen planeras 
så att spridning av föroreningen begränsas, samt tar hänsyn till människors hälsa vid 
utförande. För val av saneringsmetod av mineralolja kan stöd inhämtas från MSB:s 
Saneringsmanual för olja på svenska stränder (MSB, 2010). Manualen innehåller 
även viktig information inför uppstart av ett saneringsarbete. Manualen behandlar i 
huvudsak utsläpp av mineralolja och kan därmed inte appliceras rakt av på nya oljor 
eller farliga ämnen. Oavsett vilket typ av ämne som släppts ut bör rådgivning från 
miljöexperter användas för att säkerställa att bästa möjliga metod används.  

Det är viktigt att det sker en löpande dialog mellan medverkande aktörer och tillgängliga 
miljöexperter, så att saneringsarbetet i sig inte skadar miljön ytterligare. 

Kommunen bedriver kontinuerlig tillsyn över saneringsarbetet och utvärderar behovet av 
saneringsåtgärder. Kommunen beslutar även när saneringen kan upphöra (MSB, 2010).  

 

10.3 Hantering av avfall vid saneringsplatsen 
På skadeplatsen bör även en platsspecifik bedömning göras i fråga om hur avfallet ska hanteras. 
Utifrån vilken typ av olja det handlar om måste också en bedömning av risker göras för exponering 
och krav på skyddsutrustning för den personal som kommer i kontakt med avfallet (mer information 
om hantering av farligt avfall under kapitel 12. Farligt avfall).  
  

10.4 Saneringsarbetet 
För att undvika sekundär nedsmutsning är det mycket viktigt att saneringsarbetet utförs strukturerat. 
Råd för planering och utförande finns tydligt beskrivet i Saneringsmanualen för olja på svenska 
stränder. Där står även följande råd (MSB, 2010):  

• Dela in det förorenade området i sektorer och numrera dessa. Detta hjälper saneringsledaren 
att få överblick över situationen.  

• Längden av varje sektor bestäms utifrån hur svårsanerad stranden är. En lättsanerad sandstrand 
kan delas in i längre sektorer än en svårsanerad strandäng.  

• I varje sektor jobbar en saneringsgrupp och en gruppledare.  

• För varje sektor finns en saneringsplats där personal och redskap rengörs innan de lämnar det 
förorenade området.  

• Det ska vara förbjudet att beträda och lämna det förorenade området annat än via 
saneringsplatsen. 
 

10.5 Uppföljning av sanering 
Det är viktigt att direkt från början och under saneringens gång gå över det drabbade området och ta 
GPS-positioner, foton och anteckningar för att kunna följa upp saneringsarbetet. Bra dokumentation 
kan underlätta framtida studier av naturlig nedbrytning efter avslutat saneringsarbete samt vara 
underlag vid ansökan av ekonomisk ersättning. 
 

En viktig aspekt inför 
påbörjad saneringsarbete 
är att studera det 
oljedrabbade området väl 
och planera utefter lokala 
förutsättningar. 
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10.6 Samverkan med frivilliga 
Länsstyrelsens i Stockholms län har avtal med flera frivilliga försvarsorganisationer och 
Länsstyrelsens TiB kan hjälpa till att larma eller förmedla kontaktuppgifter till dessa om frivilliga 
förstärkningsresurser behövs. I Stockholms län finns en räddnings- och röjningsstyrka särskilt utbildad 
i sanering bestående av ett 30-tal personer. Ytterligare styrkor kan rekvireras från Försvarsutbildarna. 

Svenska sjöräddningssällskapet (SSRS) har fyra sjöräddningsstationer längs Östersjökusten (Räfsnäs, 
Möja, Stockholm och Nynäshamn) som tillhör Stockholms län och en i Mälaren (Munsö). På samtliga 
av dessa stationer finns ett miljöräddningssläp utrustat med 200 meter högsjöläns och 25 meter 
absorberingsläns med två ankaruppsättningar och ett drivankare för en första insats vid behov. 

Det är viktigt att så tidigt som möjligt ta kontakt med organisationen Katastrofhjälp för fåglar och vilt 
(KFV-Riks) som kan bistå med råd och expertkunskaper för att begränsa ett utsläpps påverkan på 
fåglar och vilt. Att tvätta fåglar är en särskild kunskap och de som kan det bäst i Sverige är 
frivilligorganisationen KFV-Riks har tvättinstruktörer som kan snabbutbilda frivilliga i fågeltvätt. 
Svenska Blå Stjärnan har redan medlemmar utbildade i tvätt av oljeskadade fåglar och länets 
licensierade viltrehabiliterare kan bistå med vård av fåglar och vilt och ge goda råd om hur man ska 
göra. 

Frivilliga flygkåren (FFK) kan användas för spaning, övervakning och fotografering av ett oljeutsläpps 
omfattning och rörelse och kan dokumentera stränder genom hela händelseförloppet. Sjövärnskåren 
(SVK) har fartyg och båtar för transporter av personer, materiel och förnödenheter till öarna i 
skärgården. Frivilliga Automobilkåren med tillhörande föreningar kan bidra med logistik och 
transporter av olika slag för att underlätta arbetet såväl under räddningstjänst som sanering. De har 
även obemannade flygfarkoster (drönare) som kan användas för lokal spaning och fotografering. 

Vid ett större oljeutsläpp kan många personer vilja hjälpa till som frivilliga. Organisering av de 
frivilliga bör ske i ett tidigt skede och det är kommunen som ansvarar för att ta emot och organisera 
dessa personer. Om det finns en frivillig resursergrupp (FRG) i kommunen kan de används för 
registrering och organisering av spontanfrivilliga, liksom svenska lottakåren (SLK) där åtskilliga 
medlemmar har fått stabsutbildning. Dessa kan mycket väl utföra samordnande uppgifter som t.ex. 
registrering av volontärer och dokumentation av arbetstider.  

 

11. Oljeskadat vilt 
Kapitlet redovisar för hur ett oljeutsläpp kan påverka vilda djur och i synnerhet fåglar. Kapitlet 
redovisar även roller och ansvar för rehabilitering av drabbade djur, samt hantering av döda djur.  
 

11.1 Risk för fåglar vid ett oljeutsläpp 
När olja kommer i kontakt med vattnet lägger den sig som en film på ytan 
som dämpar vågorna. Detta gör i sin tur att ytan ser lugnare ut och effekten 
blir att sjöfåglarna lockas till att landa på vattenytan. Om ett oljeutsläpp sker 
på vintern blir de negativa effekterna större, dels beroende på att många fåglar 
övervintrar ute till havs, dels på att oljan inte dunstar i samma utsträckning i 
kyla. När en fågel får olja på fjädrarna förstörs den vattenavstötande strukturen i fjäderdräkten och dun 
och fjädrar klibbar ihop. Detta leder till att den isolerande förmågan förstörs. Fågeln kyls snabbt ner 
och kan drabbas av bland annat lunginflammation och i värsta fall fryser den ihjäl. 
 

Länsstyrelsen kan stödja i frågor 
som rör hanteringen av drabbade 
djur. För att vårda och 
rehabilitera skadat vilt krävs 
tillstånd från Länsstyrelsen. 
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11.2 Stöd vid hantering av oljeskadat vilt 
Naturvårdsverket ansvarar tillsammans med Länsstyrelsen för förvaltningen av vilda djur i Sverige. 
Bestämmelser om statens vilt finns i jaktlagen, jaktförordningen och i Naturvårdsverkets föreskrifter. 

Länsstyrelsen kan stödja i frågor som rör hanteringen av drabbade djur. Statens veterinärmedicinska 
anstalt, SVA, är en expertmyndighet som kan stödja i arbetet med rådgivning kring hanteringen av 
djur som har drabbats av ett oljeutsläpp. Myndigheten kan också bidra med analys och diagnostik av 
döda djur. För att vårda och rehabilitera skadat vilt krävs tillstånd från Länsstyrelsen. 
 

11.3 Döda oljekontaminerade djur 
Oljekontaminerade djur ska samlas in och föras bort så att oljan inte sprider sig vidare i naturen. 
Fåglar som har drabbats av ett oljeutsläpp kan behöva avlivas. Detta görs vanligen av Länsjägmästaren 
och olika jaktvårdsföreningar. Döda djur som inte har olja på sig klassas som riskavfall. Döda djur 
med olja på sig klassas som farligt avfall och ska hanteras utifrån det (Se Avfallshantering).  

Ett antal däggdjurs- och fågelarter med särskilt högt naturvärde ingår i statens vilt. Då döda djur eller 
döda fåglar tillhörande statens vilt påträffas i naturen, ska detta rapporteras eller lämnas in till polisen 
för transport till Naturhistoriska riksmuseet. 
 

11.4 Ersättning vid rehabilitering av oljeskadade djur 
Vid ett oljepåslag kommer samhället att få en rad kostnader som statens ersättning inte täcker. Enligt 
Lag om skydd mot olyckor7 ersätts inte arbetet med att rehabilitera djur som har drabbats av 
verkningar från ett oljeutsläpp. Däremot omfattas arbetet med rehabilitering av oljeskadade djur av 
IOPC-regelverket med principen att den som förorenat ska stå för uppkomna kostnader.  

 

 

12. Hantering av farligt avfall 
Kapitlet redovisar hantering av farligt avfall i samband med ett oljeutsläpp.  
 

12.1 Olja som farligt avfall vid ett oljeutsläpp 
Begreppet olja omfattar en rad substanser av vegetabiliskt, mineraliskt eller 
animaliskt ursprung. Inom oljeskyddssammanhang är det främst råolja 
(mineralolja) eller produkter framställda av råolja som avses. 

Oljans livslängd och skadeverkningar i havsmiljön beror i stor utsträckning på oljans sammansättning. 
Såväl råolja som raffinerade oljeprodukter består av blandningar av olika kolväteföreningar med vitt 
skilda egenskaper. 

Vid ett utsläpp uppkommer farligt avfall som snabbt och säkert måste saneras och transporteras bort 
för att få så liten negativ inverkan på miljön som möjligt. Olja som kommer i kontakt med luft och 
vatten kommer att genomgå flera olika förändringsprocesser som förändrar oljans egenskaper. 

Den fysikaliska processen emulgering, eller moussebildning, innebär att oljan tar upp vatten. Detta 
mångdubblar volymen av oljeföroreningen. När en oljeemulsion bildas minskar avdunstning och 

 
7 7 kap. 2 § Lagen om skydd mot olyckor, LSO (2003:778) 
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dispergering (naturlig mekanisk sönderdelning) av olja vilket gör att den bryts ned i långsammare takt 
och finns kvar längre tid i miljön. Oljan kontaminerar inte bara vatten, klippor och stenar utan blandas 
ofta upp med till exempel sand, drivved och skräp. Detta ställer också större krav på sortering i 
lagringsfasen. 
 
På skadeplatsen bör en platsspecifik bedömning göras i fråga om hur avfallet ska hanteras. Utifrån 
vilken typ av olja det handlar om måste också en bedömning av risker göras för exponering och krav 
på skyddsutrustning för den personal som kommer i kontakt med avfallet. 

Allt farligt avfall kan vara skadligt för människors hälsa eller miljön. Oljeavfall eller oljeuppblandat 
material räknas som farligt avfall och ska hanteras enligt bestämmelserna i Avfallsförordningen8. 
Planering är en viktig del i beredskapen där det är praktiskt om kommunen använder de entreprenörer 
som har avtal med kommunen sedan tidigare både vad det gäller lagring, transporter och 
omhändertagande. Beroende på skadans omfattning kan provtagning bli nödvändig på sanerings- och 
lagringsområden för att få en uppfattning om eventuell spridning i miljön. 

 

12.2 Lagring av farligt avfall 
Under saneringsfasen finns behov av platser att samla upp olja och olje-
uppblandat material på så kallade tillfälliga lagringsytor9. Om det är möjlig 
bör lagringsytorna upprättas i nära anslutning till saneringsområdet, eller där 
olja och kontaminerat material lossas från båt. Lagringsytorna bör också utformas så att risken för 
ytterligare spill under saneringen eller läckage på platsen, så kallad sekundärkontaminering, 
minimeras.  

Oljeavfallet kan samlas i täta tunnor, säckar eller containrar. Underlaget bör utformas med ett icke 
genomsläppligt skydd, till exempel en oljebeständig markduk. Lagringsplatser bör också täckas för att 
skyddas mot nederbörd och ytterligare spridning. För att underlätta hela hanteringsprocessen bör 
avfallet sorteras initialt. Oljeförorenat material ska inte blandas med övrigt icke-farligt avfall så att 
mängderna farligt avfall ska minimeras. Inom saneringsområdet ska det finnas tydlig märkning av 
olika fraktioner.  Det förorenade avfallet ska så snart som möjligt transporteras till en anläggning som 
kan ta emot avfallet för destruktion. 

För att undvika negativa effekter för människa och miljö bör inhämtning av specifik information om 
platsen som ska tas i anspråk för tillfällig lagring ske. Detta för att förvissa sig om ev. skyddsobjekt 
som till exempel närhet till vattenskyddsområden eller områden som är särskilt känsliga för djurlivet 
undviks. En första kontakt kan vara med kommun och Länsstyrelse. 

 

12.3 Mellanlagring  
I vissa fall kan det krävas en anmälan eller ett tillstånd för ”lagring som en del av att samla in 
avfall”10. Vid ett större oljeutsläpp finns behov av områden där oljan kan lagras på 
ett säkert sätt för människa och miljön innan den transporteras till mottagare för 
behandling eller deponering. Det kan till exempel vara platser där större mängder 

 
8 Avfallsförordningen (2020:614), 9 kap och 15 kap Miljöbalken (1998:808). 
9 Tillfällig lagring ska inte förväxlas med ”mellanlagring av farligt avfall” som är ett begrepp i miljöbalken kopplat till vissa   
krav enligt lagstiftningen 
10 Miljöprövningsförordning (2013:251) 

För att undvika negativa effekter 
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kan lagras, där skyddet mot skada på omgivningen är högre och där etablerade och säkra 
transportvägar finns.  

Om lagringen sker på annan plats än vid saneringsområdet är det en fråga om mellanlagring av farligt 
avfall, vilket är anmälnings- eller tillståndspliktigt enligt 9 kap. miljöbalken (1998:808). Anmälan ska 
lämnas in i god tid innan mellanlagringen inleds. Om tillstånd erfordras måste en ansökan göras innan 
verksamheten påbörjats. I praktiken innebär det att redan befintliga områden med tillstånd används.  

När det är aktuellt att lagra avfall ska detta ske i samråd med tillsynsmyndigheten11. 

 

12.4 Transport av farligt avfall  
För transport av farligt avfall krävs tillstånd enligt Avfallsförordningen12. 
Länsstyrelsen har fullmakt att bevilja dessa tillstånd. Den som lämnar över 
avfallet har en skyldighet att kontrollera att transportören har tillstånd att 
hantera farligt avfall. Detsamma gäller när transportören ska överlämna 
avfallet till mottagaren. 

Avfallet ska transporteras till en avfallsbehandlingsanläggning. Det finns ett nationellt register om 
vilka transportörer som har tillstånd att transportera farligt avfall. Det nationella registret återfinns på 
Länsstyrelsernas webbplats Kontrollera Avfallstransportörer (Länsstyrelserna b, 2021). 

En viktig del i beredskapen är kartläggning av transportföretag som har tillstånd, tillräcklig kapacitet 
och adekvat utrustning att transportera farligt avfall både till havs och på land. 

 

12.5 Behandling av farligt avfall 
Farligt avfall kan antingen behandlas eller deponeras. Vanligtvis sker det genom förbränning, 
våtkemisk behandling eller biologisk behandling. Det är också vanligt att avfallet behandlas i flera 
steg på avfallsanläggningen. 

Det finns ett begränsat antal behandlingsanläggningar för farligt avfall på den svenska marknaden. Av 
dessa anläggningar finns endast ett fåtal som är specialiserade på flera behandlingsmetoder. Det gör att 
kapaciteten att ta hand om vissa farliga avfall bara finns på några platser i landet.  

 

13. Inte bara olja 
Kapitlet redovisar när berörda aktörer planerar och övar för ett utsläpp som riskerar att nå våra kuster 
och påverkar boende och djurliv. Det är framför allt mineralolja som är det tänkt scenario. Det finns 
andra ämnen och material som kan ha liknande, negativa effekter, för människor och miljö.  
 

 
11 Tillsyn enligt miljöbalken utförs av flera myndigheter. Vilken myndighet som har ansvarar för tillsynen regleras i 
miljötillsynsförordningen (2011:13). Huvuddelen av miljöbalkstillsynen utförs av kommunerna och Länsstyrelserna. 
Försvarsinspektören för hälsa och miljö utövar operativ tillsyn över försvarets verksamheter. Fler än en myndighet kan ha 
olika delar av tillsynsansvaret för samma verksamhet, de behöver då samordna tillsynsinsatserna så att tillsynen blir så 
effektiv som möjligt. 
12 26 § Avfallsförordningen (2020:614), Miljöbalken (1998:808) 
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13.1 Andra typer av olja 
Oljor av vegetabiliskt ursprung som till exempel råtallolja eller tallbecksolja har liknande egenskaper 
som mineraloljor. Talloljan är en restprodukt från sulfatmassaindustrin och härrör från hartsämnen i 
massaveden som bryts ned över tid. Oljorna är mindre toxiska än mineraloljorna men 
nedbrytningstakten är långsam och vid ogynnsam väderlek och de har också ”klibbigheten” 
gemensamt med mineraloljorna. 

 

 

 

13.2 Fasta ämnen 
Under februari 2020 drabbades delar av Sveriges västkust och Norges sydkust av stora mängder 
plastpellets från en olycka utanför Danmarks nordkust. Några månader senare observeras små vita 
klumpar av paraffin i Oslofjorden både på svensk och norsk sida, detta troligen från ett fartyg som 
tvättat tankarna till havs.  

Enligt Länsstyrelsen i Västra Götaland och Västkuststiftelsen (NSO konferens oljeskadeskydd, 2020-
11-26) fanns en svårighet initialt hur man skulle hantera landpåslagen rent juridiskt. Alternativen som 
diskuterades var om utsläppen kunde betraktas som ”marint skräp” och kommunal strandstädning eller 
om det skulle vara föremål för en akut räddningsinsats. 

Under våren 2021 drabbades Roslagskusten (Stockholms- och Uppsala län) av ett utsläpp till havs av 
tallbecksolja. Utsläppet drabbade långa kuststräckor och öar under den period på året som kanske är 
den känsligaste för häckande sjöfåglar och andra djur i den marina miljön. 

Norrtälje kommun initierade tidigt arbetet med att skapa en helhetsbild i form av en digital karttjänst 
(figur 2) för att dokumentera observationer, överblicka och följa upp saneringsarbetet i kommunen.  
På så vis underlättades arbetet med att prioritera resurser för såväl räddningstjänst som för frivilliga. 
Närliggande kommuner använde också liknande metoder för prioritering och planering under 
saneringsfasen. 

 

Figur 3 Kartutsnitt, Norrtälje kommun. Visar kommunens digitala karttjänst som användes i saneringsfasen under 
våren 2021. 
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13.3 Utsläpp från tankrengöring 
När det gäller medvetna utsläpp från fartyg som rengör tankarna till havs är det i vissa fall tillåtligt 
enligt lag då olika ämnen har olika klassificering och olika regler. Nya regler trädde i kraft i 1 januari 
2021 för tankrengöring, så kallad ”pre-wash”. En följd av den nya klassningen gäller just utsläpp av 
tankrengöringsrester efter transport av vissa ”vegetabiliska oljor och paraffinvax med hög viskositet 
eller beständigt flytande produkter med låg smältpunkt”.  

För att förhindra dessa utsläpp har International Maritime Organization (IMO) därför beslutat om 
ändringar i bilaga II i MARPOL vilket betyder att fartyg måste rengöra sina lasttankar efter lossning 
av vissa vegetabiliska produkter. Spolvattnet ska därefter lämnas till en mottagningsanordning i 
lossningshamnen. 

Slutsatserna från arbetet med hantering av utsläpp av ”fasta ämnen” är att det behövs en vägledning 
kring juridiken i frågan om vad som definieras som ”andra skadliga ämnen”. Andra områden där 
vägledning behövs är ”saneringsmetoder på land för utsläpp av ovanstående ämnen” och för ”frågor 
som rör ersättning”. 

 

14. Uppföljning, utvärdering och ersättning 
Detta kapitel hanterar uppföljning, utvärdering och ersättningsfrågor efter ett oljeutsläpp.  

14.1 Dokumentation och utvärdering 
Efter ett oljeutsläpp är det viktigt att korrekta insatser och prioriteringar av återställningsarbetet sker. 
Miljöarbetet behöver därför ha både ett kortsiktigt och ett långsiktigt fokus i arbetet med att återställa 
de ekologiska förutsättningarna såväl på land som i havet.  

Respektive aktör ansvarar för att utvärdera sin egen verksamhet, medan Länsstyrelsen ansvarar för att 
initiera utvärdering av den gemensamma hanteringen av händelsen. Länsstyrelsen sammanställer 
erfarenheter och rekommendationer för att förbättra samverkan i framtida händelser.  

Det är viktigt att åtgärder, materiel, beslut och kostnader med mera dokumenteras från första början 
för att ha ett fullgott underlag vid framtida ersättningsanspråk. Rätt till ersättning varierar beroende på 
om kostnader uppstod vid räddningstjänst eller inte. Mer information om ersättning finns i MSB:s 
Oljeskyddspärm ”Kommunens oljeskydd”. Erfarenheter visar att det ställs stora krav på staten att i 
detalj kunna verifiera kostnader man haft för bekämpning och sanering i samband oljeutsläpp. En 
sådan redovisning ska lämnas till den som orsakat utsläppet/skadan, det vill säga både fartyget som 
gjort utsläppet och fartygets rederi, samt till försäkringsbolagen och Internationella oljeskadefonden.  

Redovisningen kan innehålla loggböcker, insatsrapporter, beställningar, fakturor, fotografier, 
videofilmer, analyser samt massmediematerial kring olyckan. Det är särskilt viktigt att man 
dokumenterar alla beslut, liksom det läge som rådde då respektive beslut fattades.  

 

14.2 Ersättning för räddningstjänst  
Om olja läckt ut i havet utanför Sveriges sjöterritorium eller inom Kustbevakningens ansvarsområde 
har kommunen rätt till statlig ersättning för räddningstjänstinsatser. Bestämmelser om ersättning till 
kommuner som haft kostnader för räddningstjänst eller sanering med anledning av utflöde av olja eller 
andra skadliga ämnen finns i lagen om skydd mot olyckor13. Vidare regleras bestämmelser om 

 
13 7 kap. 2 § Lagen om skydd mot olyckor, LSO (2003:778) 
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självrisk i förordningen om skydd mot olyckor14. Därtill finns allmänna råd och kommentarer om 
ersättning till kommuner för räddningstjänst och viss sanering (SRVFS 2004:11) (MSB, 2004).  

Ersättning lämnas för den del av kostnaden som överstiger hälften av prisbasbeloppet för det år då 
kostnaden uppstod. Frågor om ersättning prövas av MSB. En förutsättning för rätt till ersättning är att 
kostnaderna är skäliga och direkt kopplade till räddningsinsatsen och väl dokumenterade.  
Det är fördel då man använder sig av expertrådgivning för att planera insats och sanering.  ITOPF har 
generellt personal på plats som dokumenterar insatsen. Deras rapport utgör grund för den juridiska 
ersättningsprocessen. 

 

14.3 Ersättning för saneringsarbete som skett under räddningstjänstfas  
Kommunen har också rätt till ersättning från staten för saneringskostnader som orsakats av oljeutsläpp 
om oljeutsläppet skett i havet utanför Sveriges sjöterritorium eller inom Kustbevakningens 
ansvarsområde (statligt ansvarsområde). Ersättning lämnas för den del av kostnaderna som överskrider 
hälften av prisbasbeloppet för det år då kostnaden uppstod.  

 

14.4 Ersättning för övrigt saneringsarbete  
För kostnader i samband med kommunala oljeskyddsinsatser som inte är räddningstjänst och då oljan 
inte kommit från statligt ansvarsområde får kommunen själv driva ersättningskrav mot den 
verksamhetsutövare som vållat utsläppet alternativt finns under vissa förutsättningar även möjlighet att 
söka ersättning hos IOPC. När en kommun hjälpt en annan kommun med räddningstjänst och sanering 
har den kommunen rätt till skälig ersättning15.  
 

14.5 Övrig ersättning  
Vid ett oljepåslag får samhället en rad kostnader som statens ersättning inte täcker. Näringar som 
turism och fiske kan drabbas hårt. Likaså kan kostnader för exempelvis miljöuppföljning, 
rehabilitering av fåglar, restaurering av förstörda ekosystem eller informationskampanjer uppstå. För 
dessa utgifter finns det möjlighet att söka ersättning direkt hos skadevållaren eller från 
oljeskadefonden om utsläppet kommit från ett tankfartyg med beständig olja hemmahörande i land 
inom fondkonventionen52. Vanligtvis brukar MSB och KBV samordna sina anspråk på ersättning. 
MSB ansöker även normalt om kompensation för de kostnader som drabbade kommuner ersatts med. 

 
14.6 Avveckling av materiel 
Vid avveckling av saneringsarbetet ska den kommun som rekvirerat oljeskyddsmateriel från MSB:s 
oljeskyddsförråd ansvara för att den återställs. Materielen ska vara rengjord och i funktionsdugligt 
skick. Förstörd materiel och förbrukningsmateriel ska ersättas. Efter insatsen ska MSB ha en 
förteckning över materiel som använts och en redogörelse för erfarenheterna av insatsen. 

  

 
14 7 kap. 1 § förordningen om skydd mot olyckor 
15  7 kap. 1§ Lagen om skydd mot olyckor, LSO (2003:778) 
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                                                        11
 § XX KS/2021:378 

Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats samt 
schakttillstånd och trafikanordningsplaner.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att taxor och avgifter för markupplåtelser, 
schakttillstånd och trafikanordningsplaner revideras. Kommunens taxor för markupplåtelser 
har inte uppdaterats sedan 2010. Den huvudsakliga förändringen jämfört med tidigare taxor 
är att taxa tillskapas för fler ändamål som tidigare saknat taxa samt att taxorna höjs för att 
spegla utvecklingen av taxor i närliggande kommuner.

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskotts sammanträde den 17 
november 2021, där utskottet beslutade att föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att besluta att: 
1. “Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats samt schakttillstånd och 
trafikanordningsplaner” med dnr KS/2021:378, från och med 1 januari 2022 ersätter 
nuvarande taxa för upplåtelse av allmän plats från 2010-02-25 § 9. 
2. “Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats samt schakttillstånd och 
trafikanordningsplaner” årligen ska regleras med en uppräkning enligt “Prisindex för 
kommunal verksamhet” (PKV).

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att “Taxor och avgifter för 
upplåtelse av offentlig plats samt schakttillstånd och trafikanordningsplaner” med dnr 
KS/2021:378, från och med 1 januari 2022 ersätter nuvarande taxa för upplåtelse av allmän 
plats från 2010-02-25 § 9.

2. Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta att “Taxor och avgifter för 
upplåtelse av offentlig plats samt schakttillstånd och trafikanordningsplaner” årligen ska 
regleras med en uppräkning enligt “Prisindex för kommunal verksamhet” (PKV).

______________________

Delges:
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Linda Brander
Gatuingenjör/trafikplanerare

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats samt
schakttillstånd och trafikanordningsplaner

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att besluta att “Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig
plats samt schakttillstånd och trafikanordningsplaner” med dnr KS/2021:378, från
och med 1 januari 2022 ersätter nuvarande taxa för upplåtelse av allmän plats
från 2010-02-25 § 9.

2. Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att besluta att “Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig
plats samt schakttillstånd och trafikanordningsplaner” årligen ska regleras med
en uppräkning enligt “Prisindex för kommunal verksamhet” (PKV).

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att taxor och avgifter för
markupplåtelser, schakttillstånd och trafikanordningsplaner revideras. Kommunens taxor
för markupplåtelser har inte uppdaterats sedan 2010. Den huvudsakliga förändringen
jämfört med tidigare taxor är att taxa tillskapas för fler ändamål som tidigare saknat taxa
samt att taxorna höjs för att spegla utvecklingen av taxor i närliggande kommuner.

Ärendet
Taxa för upplåtelse av allmän plats
Salems kommun har enligt avgiftslagen (1957:259) rätt att ta ut en skälig avgift, med
hänsyn till ändamålet med upplåtelsen, för upplåtelser på offentlig plats som förvaltas av
kommunen. Upplåtelserna kan till exempel avse olika typer av försäljning, byggupplag,
reklamskyltar, uteservering eller anordnande av ett evenemang på offentlig plats.
Avgiften ska enligt lag fastställas i en taxa beslutad av kommunfullmäktige.

Taxa för schakttillstånd och trafikanordningsplaner
Kommunen har ett väghållaransvar för kommunala gator vilket innebär ansvar och
skyldighet att hålla gatunätet framkomligt och trafiksäkert. Årligen inkommer ett flertal
ansökningar till förvaltningen om att få gräva i kommunens mark för att lägga ned, lägga
om, underhålla eller reparera ledningar. Schakttillstånden regleras inte i lag, utan varje
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kommun beslutar i egenskap av markägare själv om sina riktlinjer och villkor för att tillåta
grävning i kommunens mark. För att täcka kommunens kostnader som uppkommer vid
tillståndsgivning av ansökningar för att upplåta kommunens mark, bevilja grävtillstånd
och granska trafikanordningsplaner, samt uppföljning av de samma, föreslås att den
sökande ska betala en avgift. Vid arbete utan tillstånd eller i strid med tillståndet kan
kommunen utfärda viten.

Förslag till ny taxa
År 2010 beslutade kommunfullmäktige senast om taxor för upplåtelse av offentlig plats.
Nivåerna på kommunala taxor bör ses över kontinuerligt för att spegla utvecklingen på
taxor i närliggande kommuner. Vad gäller taxan för markupplåtelser finns även anledning
att komplettera nuvarande taxa för markupplåtelser så att fler användningsområden
omfattas av taxan.

Förvaltningen har därför tagit fram en uppdaterad taxa för upplåtelse av offentlig plats,
samt schakt och trafikanordningsplaner för kommunfullmäktige att anta. Vid
framtagandet av förslaget till de nya taxorna har en jämförelse gjorts mot närliggande
kommuners nivåer på taxor och vilka användningsområden som omfattas av dessa. En
jämförelse av avgifterna i Salems kommun med andra kommuner redovisas i bilaga 2
tillhörande ärendet. Av jämförelsen framgår att Salems kommun har relativt låga avgifter.
Salems kommuns målsättning är att få en enkel och konsekvent prissättning för både
medborgare och handläggare.

Avgiftsbeloppen föreslås justeras årligen med hänsyn till förändringar i prisindex för
kommunal verksamhet (PKV). Justering sker inför varje årsskifte.

Förvaltningens förslag
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att “Taxor och avgifter för upplåtelse
av offentlig plats samt schakttillstånd och trafikanordningsplaner” för Salems kommun
antas. Nya taxan föreslås gälla från och med den 1 januari 2022.

Christina Lood
Förvaltningschef

Per-Johan Hurtig
Gatu- och VA-chef

Bilagor

1. Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats samt schakttillstånd och
trafikanordningsplaner’

2. Jämförelse andra kommuner

Delges

Kommunstyrelsen



rea

Taxor och avgifter för
upplåtelse av offentlig
plats samt schakttillstånd
och trafikanordningsplaner

Typ av dokument
Taxa

Beslutad av
Kommunfullmäktige

Beslutsdatum
2021-xx-xx

Diarienummer
KS/2021:378

Dokumentägare
Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltn
ingen

Giltighetstid
Tillsvidare

Ersätter
Beslut i
Kommunfullmäktige
§9 2010-02-25

Reviderad

Post: Salems kommun, 144 80 Rönninge Telefon: 08-532 598 00 E-post: info@salem.se Org nr: 212000-2874

Besök: Säby Torg 16, Salem Fax: 08-532 598 87 Webb: www.salem.se Bankgiro: 210-9569



Innehållsförteckning

1. Inledning 3

1.1 Taxa och avgifter för upplåtelse av offentlig plats 3

1.2 Taxa för handläggning av schakttillstånd och trafikanordningsplan (TA-plan) 3

2. Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats 4

2.1 Allmänna bestämmelser för taxor och avgifter för upplåtelse på offentlig plats 4

2.2 Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats 5

3. Taxa för handläggning av schakttillstånd och trafikanordningsplan (TA-plan) 7

3.1 Allmänna beställer för taxor och avgifter för schakttillstånd och trafikanordningsplaner
(TA-plan) 7

3.2 Taxa för handläggning av schakttillstånd och trafikanordningsplan (TA-plan) 8

Post: Salems kommun, 144 80 Rönninge Telefon: 08-532 598 00 E-post: info@salem.se Org nr: 212000-2874

Besök: Säby Torg 16, Salem Fax: 08-532 598 87 Webb: www.salem.se Bankgiro: 210-9569



1. Inledning

1.1 Taxa och avgifter för upplåtelse av offentlig plats

Kommunen har rätt att ta ut avgift för upplåtelse av offentlig plats som står under kommunens
förvaltning med stöd av lagen (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa
upplåtelser av offentlig plats, med mera.

Enligt Ordningslagen 1 kap. 2 § utgörs offentliga platser av allmänna vägar, gator, torg, parker och
andra platser redovisade som allmän platsmark i detaljplan. En offentlig plats inom
detaljplanelagt område får endast användas på ett sätt som stämmer överens med det ändamål
som platsen har upplåtits för. För att använda platsen på annat sätt krävs tillstånd från
polismyndigheten. Det krävs även tillstånd från berörd fastighetsägare.

När marken förvaltas av kommunen yttrar sig kommunen i ärendet enligt Ordningslagen 3 kap.
2 §. Tillstånd från polismyndigheten behövs dock inte om platsen tas i anspråk endast tillfälligt
och i obetydlig omfattning och utan att inkräkta på någon annans tillstånd. Tillstånd krävs dock
alltid av fastighetsägaren.

För att kommunen ska ha möjlighet att ta ut avgift för upplåtelsen krävs att kommunfullmäktige
har beslutat om en taxa som innehåller grunderna för hur avgiften ska beräknas enligt
Avgiftslagen 1 kap. 1 §.

1.2 Taxa för handläggning av schakttillstånd och trafikanordningsplan (TA-plan)

Kommunen har möjlighet att ta ut avgift för handläggning av ärenden rörande lednings- och
grävarbeten på kommunens gator, vägar, cykelbanor och intilliggande beläggning. Lednings- och
grävarbeten är omfattande och innebär att till exempel gator och vägar grävs upp och sedan
återställs. Vid arbeten i trafikmiljö behöver sökande upprätta en trafikanordningsplan
(TA-plan) som ska granskas av kommunen.

För att täcka kommunens kostnader som uppkommer vid tillståndsgivning av ansökningar för
grävtillstånd och TA-planer - samt uppföljning av dessa - ska den sökande betala en avgift beslutad
av kommunfullmäktige.

Att ta ut en kostnad för att täcka självkostnaden för kommunernas tjänster har stöd i
Kommunallagen (2017:725) 2 kap. 5–6 §§. I de fall sökanden av TA-plan och/eller schakttillstånd
brister i säkerhet eller inte följer villkor i tillstånd ska kommunen ha möjlighet att utfärda vite.
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2. Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats

2.1 Allmänna bestämmelser för upplåtelse på offentlig plats

● Avgiftsbeloppen justeras årligen med hänsyn till förändringar i prisindex för kommunal
verksamhet (PKV). Justering sker inför varje årsskifte.

● För politiska organisationer, ideella föreningar och skolklasser tas ingen avgift ut. För
välgörenhetsföreningar som godkänts som 90-kontoinnehavare av Svensk
Insamlingskontroll (SFI) tas heller ingen avgift ut.

● Avgifter för upplåtelse av offentlig plats är momsbefriade, med undantag av upplåtelser för
reklamändamål. Skulle reglerna om moms ändras ska avgiften justeras med hänsyn till
detta.

● Tillståndshavaren ansvarar för att söka de ytterligare tillstånd som kan krävas för
upplåtelsen, till exempel bygglov, trafikanordningsplan m.m.

● Tillståndshavaren är skyldig att återställa marken till det skick den hade före upplåtelsen.

● Finns flera sökanden för samma plats väljer kommunen, genom sin vetorätt i Ordningslag
(1993:1617), vilken sökande som ska få tillståndet. Under tiden som en pågående
upplåtelse av offentlig plats löper behandlas inga nya ansökningar som avser samma plats.

● För upplåtelser som inte omfattas av tabellen nedan ska avgift utgå i enlighet med vad som
gäller för närmast likvärdiga ändamål.

● Elanslutning ingår inte i upplåtelserna och är inget kommunen tillhandahåller.

● Övriga villkor för upplåtelsen framgår i tillståndsbeviset för upplåtelsen.

● Utöver ovan nämnda lagar och bestämmelser ska också, vid varje tillfälle Lokala
ordningsföreskrifter för Salems kommun, antagna av kommunfullmäktige 2019-12-12,
uppfyllas.

2.2 Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats

Post: Salems kommun, 144 80 Rönninge Telefon: 08-532 598 00 E-post: info@salem.se Org nr: 212000-2874

Besök: Säby Torg 16, Salem Fax: 08-532 598 87 Webb: www.salem.se Bankgiro: 210-9569



Tabell nedan visar vilken avgift Salems kommun tar ut för respektive ändamål vid upplåtelse av
offentlig platsmark.

Ändamål Avgift Kommentar

Försäljning

Fast försäljningsplats 3000 kr/månad Försäljningsperioden varar minst 1
månad.

Tillfällig försäljningsplats 300 kr/dag

Foodtruck 4000 kr/månad
400 kr/dag

1 plats finns på Rönninge torg.
Övriga platser diskuteras med
gatuenheten. Separata riktlinjer för
foodtrucks finns på kommunens
hemsida.

Uteservering 50 kr/m2 och månad

Julgransförsäljning 300 kr/dag

Marknad (med huvudsyftet
försäljning) eller liknande

max 3000 kvm: 1 500
kr/dygn
mer än 3000 kvm: 3 000
kr/dygn

Evenemang

Evenemang, konsert, tävling
eller liknande

max 3000 kvm: 1 500
kr/dygn
mer än 3000 kvm: 3 000
kr/dygn

Cirkus, tivoli 3000 kr/dag

Reklam Observera att moms tillkommer för
reklam och annonsering.

För reklamskyltar där intäkterna går
till ideella föreningar tas ingen avgift
ut.

Tillfällig reklam 100 kr/månad Affischer, gatupratare m.m.

Fast reklamskylt av enkel
karaktär (ej digital/rörlig)

1000 kr/kvm reklamyta/år Stor restriktivitet ska gälla vid
tillstyrkan.
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Rörlig och/eller belyst fast
reklamskylt

2000 kr/kvm reklamyta/år Stor restriktivitet ska gälla vid
tillstyrkan.

Byggändamål

Byggarbetsplats, etablering 30 kr/m2 och månad En byggetablering är i regel ett
inhägnat arbetsområde som kan
innehålla olika delkomponenter, till
exempel bod, container,
byggnadsställning och/eller upplag.

Fristående container, upplag
eller liknande

30 kr/m2 och månad Avser ett eller flera föremål som inte
utgör ett inhägnat
etableringsområde.
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3. Taxa för handläggning av schakttillstånd och
trafikanordningsplan (TA-plan)

3.1 Allmänna beställer för schakttillstånd och trafikanordningsplan (TA-plan)

● Indexreglering - Avgiftsbeloppen justeras årligen med hänsyn till förändringar i prisindex för
kommunal verksamhet (PKV). Justering sker inför varje årsskifte. Kommunstyrelsens tekniska
utskott får varje kalenderår besluta att justera denna fastställda taxa med en uppräkning enligt
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV), som tillhandahålls av Sveriges kommuner och
regioner (SKR)

● Ansökningar avseende schakttillstånd och TA-planer ska ha inkommit till Salems kommun
senast 15 arbetsdagar innan angivet startdatum i ansökan. För sent inkommen ansökan kan i
mån av tid handläggas.

● Vid ansökan om schakttillstånd i gata, GC-väg eller om den på annat sätt påverkar säkerheten
för vägtrafik eller gång- och cykeltrafik, ska alltid en TA-plan upprättas som ett separat ärende.

● Generella schakttillstånd och TA-planer kan utfärdas till av kommunen anlitade entreprenörer
med t ex ramavtal eller driftavtal.

● Arbeten får inte påbörjas förrän schakttillståndet och/eller TA-planen är godkänd, under
arbetets gång ska dessa finnas tillgängliga på arbetsplatsen.

● Vid akuta trafikregleringar, utförda eller beordrade av räddningstjänst eller polis, krävs ingen
trafikanordningsplan.

● Föreskrifter för schaktarbeten inom Salems kommun ska följas, dessa hittas på Salems
kommuns hemsida.

● Vid arbete utan tillstånd eller i strid med tillståndet kan anmärkningar och viten utfärdas.

● Utöver ovan nämnda lagar och bestämmelser ska också, vid varje tillfälle Lokala ordningsföreskrifter för
Salems kommun, antagna av kommunfullmäktige 2019-12-12, uppfyllas.
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3.2 Taxa för handläggning av schakttillstånd och trafikanordningsplan (TA-plan)

Typ av avgift Avgift (exkl. moms) Övrigt

Handläggning av ansökan om
trafikanordningsplan

1500 kr

Handläggning av ansökan om
schakttillstånd

1500 kr

Generell TA-plan 5000 kr/år

Viten Avgift (exkl. moms) Övrigt

När arbete påbörjats utan
ansökan eller när godkänd
ansökan om schakttillstånd
saknas

15 000 kr

När arbete påbörjats utan
ansökan eller när godkänd
ansökan om
trafikanordningsplan saknas

15 000 kr

Grundläggande vägmärken
saknas eller är bristfälliga
gentemot godkänd
trafikanordningsplan

10 000 kr

Grundläggande fysisk
avstängning saknas eller är
bristfällig gentemot godkänd
trafikanordningsplan

10 000 kr

Enstaka detaljer saknas eller är
bristfälliga gentemot godkänt
tillstånd

5000 kr
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OBS. Vilka kategorier av 
upplåtelseändamål 
kommunerna har skiljer sig 
åt. detta är en 
sammanställning över de 
ändamål som förvaltningen 
anser förekommer ofta i 
Salem.

Salem 
nuvarande 
(2010)

Salem 
föreslagen Botkyrka (uppräknad 2020) Huddinge (2021) Österåker (2021) Sigtuna (ej datum) Vallentuna (2020)

Upplåtelseändamål

Försäljning

Fast försäljningsplats 600 kr/mån 3000 kr/mån 

(<10 kvm= 37 350 kr/år
10 – 20 kvm= 53 358 kr/år
>20 kvm= 69 365 kr/år
(gäller permanent byggnad)

170 kr/m2/månad
(gäller permanent placering)

Mer än 15 m2: 500 kr/dag, 
3500 kr/mån, 43 000 kr/år
Mindre än 15 m2: 250 kr/dag, 
1750 kr/mån, 21 500 kr/år

Torgplats: 1 500 
kr/mån
Centrala Sigtuna: 3 
000 kr/mån

Max 12 m2:
250 kr/dag (el ingår inte)
3 000 kr/månad
12 000 kr/år

Tillfällig försäljningsplats 300 kr/dag 300 kr/dag 213 kr/dag

240 kr/m2/månad
För upplåtelse för kortare tid 
än en månad uppgår avgiften
till 8 kr/m2 och dag.

Mer än 15 m2: 500 kr/dag, 
3500 kr/mån, 43 000 kr/år
Mindre än 15 m2: 250 kr/dag, 
1750 kr/mån, 21 500 kr/år

Torgplats: 300 kr/dag 
Centrala Sigtuna: 
500 kr/dag

Max 12 m2:
250 kr/dag (el ingår inte)
3 000 kr/månad
12 000 kr/år

Foodtruck

4000 kr/månad 
eller 400 kr/dag
Beslutad 2020

4000 kr/månad 
eller 400 kr/dag

Nyttoparkeringstillstånd:
5000 kr/ 3 månader
10 000 kr/ 6 månader
15 000 kr/ 9 månader
20 000 kr/ 12 månader

Nyttoparkeringstillstånd 10 
000 kr/halvår

Mer än 15 m2: 500 kr/dag, 
3500 kr/mån, 43 000 kr/år
Mindre än 15 m2: 250 kr/dag, 
1750 kr/mån, 21 500 kr/år -

3000 kr/månad
20 000kr/år

Uteservering 1 kr/m2/dag 50 kr/m2/månad 374 kr/kvm/år 110 kr/m2/månad 155 kr/m2/halvår

250 kr/ m²/säsong

Centrala Sigtuna:

500 kr/ m²/säsong 250 kr/kvm och säsong/år

Julgransförsäljning
200 kr/dag
1000 kr/vecka 300 kr/dag

1067 kr/försäljningsperiod (1 
mån) 3 kr/m2/dag dock lägst 600 kr 1200 kr/påbörjad vecka 1 500 kr/plats/säsong

300 kr/dag
1800 kr/vecka

Marknad (med huvudsyftet 
försäljning) eller liknande -

max 3000 kvm :1 
500 kr/dygn
mer än 3000 kvm: 
3 000 kr/dygn

Möbleringsyta: 16 kr/kvm och dag 
Evenemang: 2668 kr
maxavgift/dag - 2550 kr/dag

Max 12 m2: 
8000 kr/plats/år
Centrala sigtuna: 16 
000 kr/plats/år

Mer än 12 m2: 
20 000 kr/plats/år
Centrala Sigtuna: 40 
000 kr/plats/år -

Evenemang

Evenemang, konsert, tävling 
eller liknande -

max 3000 kvm: 1 
500 kr/dygn
mer än 3000 kvm: 
3 000 kr/dygn

Evenemang utan avgift: 0 kr
Evenemang med lokal 
anknytning: 534 kr/tillfälle
Evenemang med avgift: 
Möbleringsyta: 16 kr/kvm och dag
Evenemang: 2668 kr 
maxavgift/dag

Avgiftsbelagda evenemang:
3 kr/ m2 och dag, dock lägst 
600 kr
Maxavgift 5 000 kr/dag 2550 kr/dag

Max 12 m2: 
800 kr/plats/år
Centrala sigtuna: 16 
000 kr/plats/år

Mer än 12 m2: 
20 000 kr/plats/år
Centrala Sigtuna: 40 
000 kr/plats/år

Avgift och villkor för
upplåtelsen regleras i
avtal med ledning av
taxan i övrigt.

Cirkus, tivoli 1500 kr/dag 3000 kr/dag

Möbleringsyta: 16 kr/kvm och dag 
Evenemang: 2668 kr
maxavgift/dag 3 500 kr/dag 2550 kr/dag 3000 kr/dag

2 500 kr/första dygnet
1 500 kr/efterföljande dygn 

Reklam

Tillfällig reklam - 100 kr/månad

För mindre skyltyta än 15 
kvm/tillstånd = ingen avgift 
För större skyltyta än 15 kvm/ 
tillstånd = 854kr/kvm skyltyta och 
år + moms

- -
1 500 kr/ m² 
reklamyta/år -

Fast reklamskylt av enkel 
karaktär -

1000 kr/kvm 
reklamyta/år

854 kr/kvm skyltyta och år
+ moms

1 100 kr/m2 affischyta och
år

810-1470 kr/m2/halvår 
beroende på zon

1 500 kr/ m² 
reklamyta/år

1 000 kr/kvm skyltyta och år (ej 
belyst) 

Rörlig och/eller belyst fast 
reklamskylt -

2000 kr/kvm 
reklamyta/år

854 kr/kvm skyltyta och år
+ moms 3 000 kr/m2 affischyta och år

1400-2550 kr/m2/halvår 
beroende på zon

1 500 kr/ m² 
reklamyta/år

2 000 kr/kvm skyltyta och år 
(belyst)

Byggändamål

Byggarbetsplats, etablering 30 kr/m2/månad 30 kr/m2/månad

Inhägnat område: 640 kr/kvm/år
Byggställning/byggnad upp till 6 
mån: 1067 kr/byggnad
Dock lägst 1067 kr/tillfälle 50 kr/m2/månad 530 kr/m2/år 40 kr/ m²/månad 22 kr/kvm och månad

Fristående Container, upplag 
eller liknande 30 kr/m2/månad 30 kr/m2/månad

Upp till 15 dagar: 107 kr/dag och 
föremål
Från 15 dagar: 640 kr/kvm och år 50 kr/m2 och månad 930 kr/m2/år (container)

400 kr för första 
dygnet, 100 kr för 
varje tillkommande 
dygn 300 kr/vecka

Schakttillstånd och TA-
planer

Handläggning av ansökan 
om trafikanordningsplan 1 000kr 1 500kr

1500 kr/ansökan sedan 150 
kr/dygn 1500 kr, dagtaxa 150 kr/dygn 1 700kr

2000 kr (inklusive 1:a 
veckan) därefter 
1000 kr/veckan
Max 6000 kr 1 500kr

Handläggning av ansökan 
om schakttillstånd 1 000kr 1 500kr

1500 kr/ansökan sedan 100 
kr/dygn 1500 kr, dagtaxa 100 kr/dygn 1 700kr

2000 kr (inklusive 1:a 
veckan) därefter 
1000 kr/veckan
Max 6000 kr 1 500kr

Generell TA-plan - 5000 kr/år - - 6 400kr
Beslut i särskild 
ordning 5000 kr/år

Viten
Botkyrka kommun har även fler 
kategorier för viten

När arbete utförts utan 
ansökan eller när godkänd 
ansökan om
schakttillstånd saknas - 15 000 kr 15 000 kr 15 000 kr

10 000 kr första dagen sedan 
5000 kr/dag

3000 kr (första 
dygnet) 2000 kr (per 
påbörjat dygn)

2 000 kr första dygnet därefter 
1 500 kr per påbörjat dygn.

När arbete påbörjats utan 
ansökan eller när godkänd 
ansökan
om Trafikanordningsplan 
saknas - 15 000 kr 20 000 kr 20 000 kr

20 000 kr första dagen sedan 
5 000 kr/dag

3000 kr (första 
dygnet) 2000 kr (per 
påbörjat dygn)

2 000 kr första dygnet därefter 
1 500 kr per påbörjat dygn.

Grundläggande vägmärken 
saknas eller är bristfälliga 
gentemot godkänd 
trafikanordningsplan - 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 10 000 - 20 000 kr

3000 kr (första 
dygnet) 2000 kr (per 
påbörjat dygn)

2 000 kr första dygnet, därefter 
1 500 kr per påbörjat dygn.

Grundläggande fysisk 
avstängning saknas eller är 
bristfällig gentemot godkänd
trafikanordningsplan - 10 000 kr 10 000 - 20 000 kr 20 000 kr 10 000 - 20 000 kr 10 000 kr

2 000 kr första dygnet, därefter 
1 500 kr per påbörjat dygn.

Enstaka detaljer saknas eller 
är bristfälliga gentemot 
godkänt tillstånd - 5 000kr 5000 - 10 000 kr 3 000kr 5 000kr

2000 kr (första 
dygnet) 1000 kr (per 
påbörjat dygn) -
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Bidrag till rullstolsgarage för elrullstol
Högsta förvaltningsdomstolens dom (23/12 2020, mål 4637-19), har fastslagit att ett flyttbart 
rullstolsgarage för elrullstol/permobil inte kan ses som en del av fastigheten och därför inte 
heller vara berättigat till bostadsanpassningsbidrag enligt lagen om 
bostadsanpassningsbidrag (BAB). Detta innebär att Salems kommun måste ändra praxis och 
framöver måste avslå dessa typer av ansökningar i anslutning till BAB. I Salem är det Miljö- 
och samhällsbyggnadsförvaltningen som har hand om BAB och därigenom även haft ansvar 
för att bevilja bidrag till elrullstolsgarage. 

I kontakt med Sveriges kommuner och regioner (SKR) har det framkommit att kommunen 
behöver hänvisa till något annat lagrum för att kunna bevilja bidrag för att sätta upp 
rullstolsgarage. 

Individer som har behov av ett rullstolsgarage befinner sig ofta i en sårbar situation där 
personen kan vara helt beroende av sin elrullstol för att kunna ta sig ut ur sitt boende. Det är 
därför angeläget att kommunen tittar på möjligt lagstöd som skulle möjliggöra att 
kommunen kan gå in och ge bidrag.  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå att 
kommunfullmäktige fattar beslut om socialnämnden ska tillämpa 4 kap. § 2 SoL vid 
ansökningar om att få installera ett rullstolsgarage för elrullstol. Vidare föreslår 
kommunstyrelseförvaltningen att det ska fattas beslut om att miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen ska assitera vid handläggningen av ansökningar tillsammans 
med socialförvaltningen. tillsammans med socialförvaltningen ska assistera  handläggningen 
av de ansökningar som lämnas in till kommunen.

Kommunstyrelsens tekniska utskott behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 17 
november 2021, där beslutade utskottet:
- att utskottet hade tagit del av informationen
- att föreslå kommunstyrelsen att ge socialnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att 
  bevilja stöd för permobilgarage enligt socialtjänstlagen 
- att uppdra åt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att parallellt utreda alternativa 
lösningar gällande stöd för permobilgarage.  

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uttalar följande:

"Domen om rullstolsgarage får stora konsekvenser då användarna av elrullstolar 
riskerar att inte kunna använda dessa och hänvisas till vistelse i hemmet. Detta är 
oacceptabelt. Det är en angelägen välfärdsuppgift för Salems kommun att lösa denna 
situation så snabbt som möjligt. I avvaktan på ändrad lagstiftning måste frågan lösas 
genom att Socialnämnden beviljar bidrag enligt Socialtjänstlagens 4 kap 2§, dvs ingen 
inkomstprövning."
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2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta beslut om att socialnämnden 
ska använda SoL 4 kap. § 2 vid ansökningar om att installera elrullstolsgarage.

3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta beslut om att miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen ska assistera vid handläggningen av ansökningar 
tillsammans med socialförvaltningen.

______________________

Delges:
Kommunfullmäktige
Akten
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Kommunstyrelseförvaltningen
Ida Malmborg
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Bidrag till rullstolsgarage för elrullstol

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta beslut om att

socialnämnden ska använda SoL 4 kap. § 2 vid ansökningar om att installera
elrullstolsgarage.

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta beslut om att miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen ska assistera vid handläggningen av ansökningar
tillsammans med socialförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Högsta förvaltningsdomstolens dom (23/12 2020, mål 4637-19), har fastslagit att ett
flyttbart rullstolsgarage för elrullstol/permobil inte kan ses som en del av fastigheten och
därför inte heller vara berättigat till bostadsanpassningsbidrag enligt lagen om
bostadsanpassningsbidrag (BAB). Detta innebär att Salems kommun måste ändra praxis
och framöver måste avslå dessa typer av ansökningar i anslutning till BAB.

I kontakt med Sveriges kommuner och regioner (SKR) har det framkommit att kommunen
behöver hänvisa till något annat lagrum för att kunna bevilja bidrag för att sätta upp
rullstolsgarage.

Individer som har behov av ett rullstolsgarage befinner sig ofta i en sårbar situation där
personen kan vara helt beroende av sin elrullstol för att kunna ta sig ut ur sitt boende. Det
är därför angeläget att kommunen tittar på möjligt lagstöd som skulle möjliggöra att
kommunen kan gå in och ge bidrag.

Ärendet

Bakgrund
Högsta förvaltningsdomstolens dom 23/12 2020, mål 4637-19, har fastslagit att ett
flyttbart rullstolsgarage för elrullstol/permobil inte kan ses som en del av fastigheten och
därför inte heller vara berättigat till bostadsanpassningsbidrag enligt lagen om
bostadsanpassningsbidrag (BAB). Detta innebär att Salems kommun måste ändra praxis
och framöver avslå dessa typer av ansökningar.

Kommunstyrelseförvaltningen har tillsammans med miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen fått i uppdrag att titta på en möjlig lösning.
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Domen
I domen står:
”Rullstolsgaraget är både fristående och funktionellt i sig. Det kan därför inte ha en sådan
tydlig fysisk och funktionell koppling till förrådet i källaren som krävs för att utgöra ett
komplement till det och därmed en fast funktion i anslutning till bostaden.
Bostadsanpassningsbidrag kan därmed inte lämnas för den sökta åtgärden och
överklagandet ska avslås” Det domen innebär är att ett rullstolsgarage (som är flyttbart)
har en starkare koppling till elrullstolen än till själva fastigheten och marken intill
fastigheten.

Svar från Sveriges kommuner och regioner (SKR)
SKR har skriftligen lämnat nedanstående

“Det är nu fastslaget i högsta instans att mobila rullstolsgarage inte kan vara
bidragsberättigade enligt 5 § BAB. BAB innehåller inte något utrymme att på frivillig grund
bevilja bidrag utöver lagens krav. Om bidrag för dessa garage ändå ska kunna beviljas av
en kommun så måste det ske med annat lagstöd. Det skulle möjligen kunna beviljas med
stöd av socialtjänstlagen (SOL) , men då ska ansökan också avse bistånd enligt SOL,”

Kommunstyrelseförvaltningen har också talat med SKR på telefon angående möjligheten
att tillämpa 4 kap. § 2 SoL. SKR:s bedömning är att det är möjligt att använda lagrummet.
Det finns just nu en lucka i lagstiftningen och det är inte klarlagt hur frågan ska hanteras
framöver. Det kan vara något som SKR kan behöva titta vidare på.

Socialförvaltningens bedömning
Socialförvaltningen menar också att det är möjligt att tillämpa 4 kap. 2 § SoL. Det man
dock ska vara medveten om att det just nu finns en lucka i lagen och att det inte är tydligt
vem som ska kliva in och lösa problematiken. Det är Regionen som beviljar själva
elrullstolen. Det villkoras ofta med att elrullstolen måste kunna förvaras på ett specifikt
sätt. Fram till Högsta förvaltningsdomstolens domslut har kostnaden för att uppföra
rullstolsgarage fallit på kommunerna. I och med domslutet finns det inget tvingande
juridiskt för kommunen att gå in och ta kostnaden. Det är därför tänkbart att om
kommunerna avvaktar kan det i förlängningen bli så att Regionerna får ta kostnaden för
helheten - det vill säga både elrullstolen och rullstolsgaraget. Flera kommuner
socialförvaltningen har varit i kontakt med har valt att avvakta för att se om det kommer
mer vägledning kring vilken part som har ansvar för att bevilja bidrag för själva
rullstolsgaraget.

Möjligheter inom Socialtjänstlagen (SoL)
Kommunstyrelseförvaltningen har tittat på möjligheten att använda Socialtjänstlagen
(SoL) 4 kap § 2 som möjligt lagstöd för att kunna bevilja bidrag till rullstolsgarage. Till stöd
har förvaltningen utgått ifrån en analys av 4.kap §2 SoL som kommunens juridiska tjänst
(JP Infonet) har tagit fram samt haft muntlig kontakt med SKR:s juridiska stöd.

4 kap. 2 § SoL är en bestämmelse enligt vilken socialnämnden får ge bistånd utöver vad
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som följer av 1 § (försörjningsstöd), om det finns skäl för det. Några konkreta exempel på
vad ett sådant stöd ska omfatta fanns inte med i propositionen som låg till  grund för det
aktuella lagrummet. Men det finns kommuner som använder sig av lagrummet
exempelvis vid beslut om träningslägenheter och hemtjänst. Poängen med lagstiftning är
att det ska ge socialnämnden en flexibilitet kring till vad man kan ge bistånd för. Det ger
socialnämnden en möjlighet - men inte en skyldighet att ge bistånd för saker som faller
utanför rätt till försörjningsstöd.

Utifrån vad förvaltningen kan se finns det inget uttryckligen i lagen eller i förarbetena till
lagen som omöjliggör att socialnämnden prövar att använda 4 kap. §2 SoL för att bevilja
bidrag till rullstolsgarage. Paragrafen har tagits fram med utgångspunkten att det ska vara
möjligt att för socialnämnden att hjälpa en person som är i en situation där han behövde
stöd och hjälp från samhällets sida även om det inte direkt behövs för hans försörjning
eller livsföring i övrigt.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå att
kommunfullmäktige fattar beslut om socialnämnden ska tillämpa 4 kap. § 2 SoL vid
ansökningar om att få installera ett rullstolsgarage för elrullstol. Vidare föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att det ska fattas beslut om att miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med socialförvaltningen ska samordna
handläggningen av de ansökningar som lämnas in till kommunen.

Finansiering
Kostnaden för insatsen kommer att vara budgetneutral. Det vill säga att det kommer att
ske en omfördelning från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen till socialnämnden.

Mats Bergström
Kommundirektör

Jenny Thorsell
Socialchef

Ida Malmborg
Kommunsekreterare



SoL 4 kap. Rätten till bistånd

1 § Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på
annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd)
och för sin livsföring i övrigt.

Den som inte kan försörja sig men som kan arbeta har rätt till försörjningsstöd enligt
första stycket om han eller hon står till arbetsmarknadens förfogande, i vilket ingår
att vid behov delta i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller
motsvarande utbildning vid folkhögskola. Om det finns godtagbara skäl har den
enskilde rätt till försörjningsstöd även om han eller hon inte står till
arbetsmarknadens förfogande.

Vid prövningen av behovet av bistånd för livsföringen i övrigt får hänsyn inte tas till
den enskildes ekonomiska förhållanden om rätten att ta ut avgifter för biståndet
regleras i 8 kap.

Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska
utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.

Lag (2021:159).

1 a § Följande inkomster ska inte beaktas vid bedömningen av rätten till bistånd
enligt 1 §

1. hemmavarande barns inkomster av eget arbete,

2. hemmavarande skolungdomars inkomster av eget arbete, om skolungdomarna
är under 21 år.

Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan eller annan jämförlig
grundutbildning.

Inkomster som avses i första stycket får dock beaktas vid tillämpning av 1 § till den
del de överstiger ett prisbasbelopp per kalenderår enligt 2 kap. 6 och 7 §§
socialförsäkringsbalken. Lag (2013:421).

1 b § För den som har fått försörjningsstöd under sex månader i följd ska 25
procent av inkomsterna av anställning inte beaktas vid bedömningen av rätten till
bistånd enligt 1 § (särskild beräkningsregel).



Den särskilda beräkningsregeln gäller under två år. Därefter måste kravet på att
försörjningsstöd ska ha lämnats under sex månader i följd uppfyllas på nytt för att
den särskilda beräkningsregeln ska gälla igen.

Den särskilda beräkningsregeln gäller inte inkomster som anges i 1 a §. Lag
(2013:421).

1 c § För den som har beviljats eller beviljas bistånd i form av boende i en sådan
särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 §, ska det ingå i en skälig levnadsnivå att
kunna sammanbo med make eller sambo. Detta gäller under förutsättning att paret
varaktigt har sammanbott eller, om den ena parten redan bor i ett sådant boende, att
paret dessförinnan varaktigt har sammanbott.

Första stycket gäller oavsett om maken eller sambon har behov av boende i särskild
boendeform. Lag (2013:421).

2 § Socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer av 1 § om det finns
skäl för det.

2 a § Socialnämnden får utan föregående behovsprövning erbjuda hemtjänst till
äldre personer.

Ett sådant erbjudande förutsätter att den äldre personen har informerats om:

1. i vilken utsträckning och på vilket sätt han eller hon kan påverka utförandet av
insatserna,

2. på vilket sätt kommunen följer upp insatserna, och

3. rätten att alltid kunna ansöka om bistånd enligt 1 §.

Kommunen ska följa upp insatserna med utgångspunkt i kommunens riktlinjer,
insatsernas kvalitet enligt 3 kap. 3 § och värdegrunden i 5 kap. 4 §. Lag (2018:669).
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HÖGSTA
FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS
DOM

Mål nr 
4637-19

meddelad i Stockholm den 23 december 2020

KLAGANDE
Mari-Ann Mellegård Vessman

Ombud: Advokat Thomas Johanson 
Legare Advokatbyrå AB 
Sveavägen 116 
113 50 Stockholm

MOTPART
Vänersborgs kommun 
462 85 Vänersborg

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Kammarrätten i Göteborgs dom den 12 augusti 2019 i mål nr 1982-19

SAKEN
B ostadsanpassningsbidrag

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE

Högsta förvaltningsdomstolen avslår överklagandet.

Dok.Id 230943

Postadress
Box 2293
103 17 Stockholm

Besöksadress Telefon Telefax
Birger Jarls torg 13 08-561 676 00

E-post:
hogstaforvaltningsdomstolen@dom.se
www.hogstaforvaltningsdomstolen.se

Telefax Expeditionstid
måndag-fredag
09:00-12:00
13:00-16:00
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BAKGRUND

Bostadsanpassningsbidrag syftar till att ge personer med funktionsnedsättning 

möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. Bidrag kan lämnas för att anpassa 

och komplettera fasta funktioner i och i anslutning till en bostad. Bidrag lämnas 

endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig för 

personen med funktionsnedsättning.

Mari-Ann Mellegård Vessman är beroende av rollator för att kunna gå kortare 

sträckor. Utomhus använder hon en elrullstol som hon har lånat från regionens 

hjälpmedelscentral. Hon bor i en lägenhet på tredje våningen. I byggnaden finns 

hiss, lägenheten nås via en loftgång och i källaren finns ett förråd.

Mari-Ann Mellegård Vessman ansökte om bostadsanpassningsbidrag till ett 

garage för elrullstolen som skulle placeras på en av kommunen iordningställd 

plats utanför huset. Enligt intyg från arbetsterapeut kan Mari-Ann Mellegård 

Vessman inte självständigt ta sig ner till källarförrådet eller upp till loftgången och 

vidare till lägenheten med sin elrullstol, utan är alltid beroende av att någon 

hjälper henne med detta. För att hon självständigt ska kunna använda elrullstolen 

bedömer arbetsterapeuten att det är nödvändigt med ett rullstolsgarage på gården.

Vänersborgs kommun avslog ansökan. Beslutet motiverades med att ett garage för 

en elrullstol inte är att betrakta söm en fast funktion eller komplettering till en 

sådan.

Förvaltningsrätten i Göteborg, som avslog Mari-Ann Mellegård Vessmans 

överklagande, bedömde att ett garage av ifrågavarande slag är förhållandevis lätt 

att flytta och troligtvis skulle tas med vid en flytt. Det hade inte framkommit att 

garaget har en tydlig fysisk och funktionell koppling till en fast funktion. Förvalt

ningsrätten ansåg därför att garaget utgjorde ett sådant löst inventarium för vilket 

bostadsanpassningsbidrag inte lämnas.

¬
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Mari-Ann Mellegård Vessman överklagade till Kammarrätten i Göteborg som 

gjorde samma bedömning som förvaltningsrätten och avslog överklagandet.

YRKANDEN M.M.

Mari-Ann Mellegård Vessman yrkar att hon ska beviljas sökt bostadsanpassnings- 

bidrag och anför följande. Inom de flesta regioner är det ett krav att den som 

beviljas hjälpmedel i form av en elrullstol har tillgång till en torr, uppvärmd och 

låsbar uppställningsplats för rullstolen. Den som är beroende av en elrullstol för 

att kunna förflytta sig utomhus kan i praktiken inte få ett sådant hjälpmedel för det 

fall att kommunen inte erbjuder förvaringsutrymme. Hon saknar möjlighet att 

förvara sin elrullstol inomhus i anslutning till själva lägenheten eller i något 

cykelförråd eller motsvarande. Garaget, som väger ca 200 kg, ska placeras på en 

iordningställd plats utanför byggnaden och förankras i marken.

Vänersborgs kommun anser att överklagandet ska avslås.

Boverket har i ett av Högsta förvaltningsdomstolen inhämtat yttrande anfört 

följande. Ett elrullstolsgarage av den typ som är aktuell i målet är förhållandevis 

lätt att flytta och skulle troligtvis tas med vid en flytt. Föremål som vanligtvis tas 

med vid en flytt ska betraktas som lösa inventarier, även om de är fast anbringade 

i bostaden. För att bostadsanpassningsbidrag ska kunna utgå för komplettering av 

en fast funktion krävs att det finns en tydlig fysisk och funktionell koppling till 

den fasta funktionen. Det är inte visat att garaget har en tydlig koppling till en fast 

funktion. Garaget utgör ett sådant löst inventarium för vilket bostadsanpassnings- 

bidrag inte lämnas.

¬
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Sveriges Kommuner och Regioner, som beretts tillfälle att yttra sig i målet, har 

anfört följande. Garaget är tänkt att ställas upp på gården och kommer att vara 

anslutet till ett eluttag utomhus. Garaget är flyttbart och kommer med all sanno

likhet att lyftas bort när klaganden flyttar. Garaget har därför en funktionell 

koppling till själva rullstolen och inte till byggnaden. Garaget ska följaktligen 

betraktas som ett löst inventarium.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

Frågan i målet

Frågan i målet är om bostadsanpassningsbidrag kan lämnas för ett flyttbart garage 

till en elrullstol som ska placeras på marken i anslutning till en bostad.

Rättslig reglering m.m.

Av 1 § lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag framgår att lagen har till 

syfte att genom bidrag till anpassning av bostäder ge personer med funktionsned

sättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. Enligt 5 § lämnas bidrag 

för att anpassa och komplettera fasta funktioner i och i anslutning till en bostad. 

Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara 

ändamålsenlig för sökanden.

Högsta förvaltningsdomstolens bedömning

Ändamålet med bestämmelserna om bostadsanpassningsbidrag är att möjliggöra 

för personer med funktionsnedsättning att bo i egen bostad. Reglerna utgör ett 

komplement till de generella bestämmelserna i plan- och bygglagen (2010:900) 

om att göra bostäder tillgängliga och ändamålsenliga för personer med nedsatt 

rörelse- eller orienteringsförmåga (se t.ex. prop. 1992/93:58 s. 11 och 19 samt 

prop. 2017/18:80 s. 18 f).

¬



DOM
5

Mål nr
4637-19

Bidrag lämnas för att anpassa och komplettera fasta funktioner i och i anslutning 

till en bostad. Med fasta funktioner avses själva byggnaden där bostaden är 

belägen, marken i anslutning till byggnaden och sådan anordning eller inredning 

som kan anses tillhöra byggnaden eller marken (prop. 2017/18:80 s. 69).

Rullstolsgaraget är avsett att användas i stället för förrådet i källaren. Förrådet 

finns i byggnaden där bostaden är inrymd och utgör därmed en sådan fast funktion 

i anslutning till bostaden som avses i 5 § lagen om bostadsanpassningsbidrag. Den 

fråga som inställer sig är om rullstolsgaraget kan anses utgöra ett komplement till 

förrådet i lagens mening.

För att kunna utgöra ett bidragsberättigat komplement till en fast funktion krävs 

inte att kompletteringen monteras fast. Det måste dock finnas en tydlig fysisk och 

funktionell koppling till den fasta funktionen. Som exempel på åtgärder som har 

en sådan tydlig fysisk och funktionell koppling som krävs anges i förarbetena 

spisvakt, stödhandtag, tröskelkilar och handsändare till dörrautomatik. (Prop. 

2017/18:80 s. 27 och 69.)

En förutsättning för att rullstolsgaraget ska kunna anses utgöra ett komplement till 

källarförrådet är således att det finns en såväl fysisk som funktionell koppling till 

förrådet. Dessutom krävs det att denna koppling är tydlig.

Vad som avses med en komplettering av en fast funktion i detta sammanhang 

behandlas inte i förarbetena på annat sätt än genom angivande av exempel (se 

punkt 16). Exemplen och kravet på tydlig koppling visar att lagstiftarens avsikt 

har varit att tillämpningsområdet ska vara begränsat. De exempel som anges i 

förarbetena är kompletteringar som är rent fysiskt anslutna till den fasta 

funktionen eller finns i dess omedelbara närhet och som inte är funktionella i sig 

utan endast tillsammans med den fasta funktion som de kompletterar.

¬
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Rullstolsgaraget är både fristående och funktionellt i sig. Det kan därför inte anses 

ha en sådan tydlig fysisk och funktionell koppling till förrådet i källaren som 

krävs för att utgöra ett komplement till det och därmed till en fast funktion i 

anslutning till bostaden. Bostadsanpassningsbidrag kan därmed inte lämnas för 

den sökta åtgärden och överklagandet ska därför avslås.

fiV

Å.y h
vn

7 1/
// -7

I avgörandet har deltagit justitieråden Margit Knutsson, Erik Nymansson, 

Mahmut Baran, Leif Gäverth och Marie Jönsson.

Föredragande har varit justitiesekreteraren Anna Ekman.
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Meddelad i Göteborg

Sida 1 (2) 
Mål nr 1982-19

KLAGANDE
Mari-Ann Mellegård Vessman,

MOTPART
SamMllsbyggnadsnämnden i Vänersborgs kommun

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 13 mars 2019 i mål nr 14616-18, 
se bilaga A

SAKEN
Bostadsanpassningsbidrag

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

Kammarrätten meddelar prövningstillstånd. 

Kammarrätten avslår överklagandet.

YRKANDEN M.M.

Mari-Ann Mellegård Vessman yrkar att hon ska beviljas bostadsanpass

ningsbidrag för elrullstolsgarage och anför följande. Elrullstolsgarage är att 

betrakta som en fast funktion och därför bör bidrag utgå. Av Boverkets 

handbok framgår att bidrag kan utgå för förråd till elrullstol och av 

förarbetena till lagen framgår att bidrag kan lämnas för t.ex. ett enklare 

förråd för rullstol. Det kan bli förödande för den enskilde om denne 

uppfyller kravet för att få elrullstol som hjälpmedel men nekas på grund av 

att förvaring inte kan ordnas. Så vitt hon känner till ställer utlånaren detta 

villkor. Att bostadsanpassningsbidrag enligt lag kan lämnas genom att en

DokJd 472475__________________________________________________________________________________
Postadress Besöksadress Telefon ■ Telefax Expeditionstid
Box 1531 Stora Nygatan 21 031-7327400 031-73276 00 måndag - fredag
401 50 Göteborg E-post: kammarratten.goteborg@dom.se 08:00-16:00

www.kammarratten. goteborg. se

¬



begagnad anordning överlämnas bekräftar att vissa anordningar ska 

betraktas som fast funktion trots att anordningen flyttas. Eluttag är en fast 

funktion och elrullstolsgaraget är en komplettering som måste ha en 

funktionell koppling till fast eluttag. I annat fall kan man inte använda 

dörrautomatiken till handsändaren.

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

Kammarrätten anser att det finns skäl att meddela prövningstillstånd.

Frågan i målet är om det aktuella elrullstolsgaraget är att anse som en 

anpassning eller komplettering av en fast funktion i eller i anslutning till 

Mari-Ann Mellegård Vessmans bostad, vilket krävs för att bostadsanpass- 

ningsbidrag ska kunna lämnas för anordningen.

Kammarrätten gör i denna fråga samma bedömning som förvaltningsrätten. 

Överklagandet ska därför avslås.

KAMMARRÄTTEN I BESLUT
GÖTEBORG

Sida 2 

Mål nr 1982-19

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 1).

Åsa Ståhl

Lars Dahlström

v /qw^^. <S

Annica Stening 
referent L'

/Hanna Persson
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Meddelad i Göteborg
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KLAGANDE
Mari-Ann Mellegård Vessman,

Bilaga A
Sida 1 (4)

Mål nr 
14616-18

MOTPART
Sanihällsbyggnadsnämnden i Vänersborgs kommun 

ÖVERKLAGAT BESLUT
Sambällsbyggnadsnämnden i Vänersborgs kommun beslut 2018-11-13 

SAKEN
Bostadsanpassningsbidrag enligt lag (2018:222) om 
bostadsanpassningsbidrag

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Dok.Id 583556
Postadress 
Box 53197 
400 15 Göteborg

Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid
Sten Sturegatan 14 031 -732 70 00 031 -711 78 59 måndag-fredag

E-post: forvaltningsrattenigoteborg@doxn.se 08:00-16:00
www.forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se
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VAD MÅLET GÄLLER

Det förvaltningsrätten ska pröva i detta mål är om Mari-Ann Mellegård 

Vessman har rätt till bostadsanpassningsbidrag för ett elrullstolsgarage.

DET ÖVERKLAGADE BESLUTET

Samhällsbyggnadsnämnden i Vänersborgs kommun (nämnden) avslog 

Mari-Ann Mellegård Vessmans ansökan om bostadsanpassningsbidrag för 

elrullstolsgarage med i huvudsak följande motivering. Ett elrullstolsgarage 

är inte att betrakta som en fast funktion eller en komplettering till en fast 

funktion varför bidrag inte beviljas.

YRKANDEN M.M.

Mari-Ann Mellegård Vessman yrkar att hon ska få sökt bidrag för 

elrullstolsgarage pch anför i huvudsak följande. Om elrullstolsgarage anses 

som lös egendom så måste även spisvakter och hissar som tas bort från 

bostaden när behovet upphör anses vara lös egendom. Vänersborgs kommun 

har tre begagnade och 4 nyinköpta elrullstolsgarage i ett förrad. Hon har 

gångsvårigheter, dålig balans och funktionsnedsättning. Hon kan inte gå 

långa sträckor och måste alltid förvisa sig om att det finns nagot som hon 

kan stötta sig på. På Nygatan 15 finns platta och eluttag för laddning av 

batteri. Bostaden är inte ändamålsenlig för henne utan tillgång till garage för 

hennes elskoter. Hon är alltid beroende av följeslagare för att komma ut pa 

egen hand. Elrullstolsgarage ska anses vara en fast funktion. Det går alldeles 

utmärkt att ansluta garaget i ett fast eluttag. Det borde finnas möjlighet att 

låna ett garage av kommunen eftersom kommunen har 7 garage i ett förråd. 

Att flytta ett garage till hennes bostad är en mycket ringa kostnad för 

Vänersborgs kommun. I överklagandeskriften har Mari-Ann Mellegård

¬



FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I GÖTEBORG

DOM
2019-03-13

Sida 3
14616-18

Vessman hänvisat till 1, 7, 15 och 16 §§ lagen om bostadsanpassnings- 

bidrag.

Nämnden anser att överklagandet ska avslås.

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

Förvaltningsrättens bedömning

Prövningsramen i målet är det överklagade beslutet. Vad Mari-Ann 

Mellegård Vessman anfört gällande övertagande av anordning som tidigare 

installerats med stöd av bostadsanpassningsbidrag samt skälig kostnad av 

bostadsanpassningsbidrag faller därmed utanför vad förvaltningsrätten har 

att pröva.

Förvaltningsrätten har därmed att ta ställning till om ett elrullstolsgarage är 

att anse som en anpassning av en bostads fasta funktioner. Mari-Ann 

Mellegård Vessman anför i denna del att ett elrullstolsgarage är att anse som 

en fast funktion. Nämnden anför att elrullstolsgarage inte utgör en fast 

funktion eller en komplettering till en fast funktion.

Bostadsanpassningsbidrag lämnas för att anpassa och komplettera fasta 

funktioner i och i anslutning till en bostad. Bidrag lämnas endast om 

åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig för 

sökanden (5 § lagen om bostadsanpassningsbidrag).

Av förarbetena till lagen framkommer att bidrag ska kunna lämnas för att 

komplettera de fasta funktionerna, även om kompletteringen inte är 

fastmonterad i byggnaden. Det måste dock finnas en tydlig fysisk och 

funktionell koppling till den fasta funktionen. Ett exempel på en sådan 

komplettering är en handsändare till en dörrautomatik, där en handsändare
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är en förutsättning för att sökanden ska kunna använda dörrautomatiken. Ett 

annat exempel är en spisvakt, som kan vara en förutsättning för att den 

enskilde ska kunna använda sin spis på ett tryggt och. säkert vis (se prop. 

2017/18:80 s. 27).

Av underlaget i målet framkommer att ett elrullstolsgarage avses att placeras 

på en iordningställd plats på gården. Mari-Ann Mellegård Vessman anför att 

kommunen har tillgång till elrullstolsgarage som lätt kan förflyttas till 

hennes boende. Mari-Ann Mellegård Vessman har även hänvisat till 7 § 

lagen om bostadsanpassningsbidrag vilket avser bostadsanpassning i syfte 

att bl.a. göra det möjligt för sökanden att utöva hobbyverksamhet i hemmet. 

Det har inte framkommit i målet att en sådan åtgärd som Mari-Ann 

Mellegård Vessman ansökt om tillgodoser hennes behov av att utöva 

hobbyverksamhet i hemmet.

Förvaltningsrätten bedömer att ett elrullstolsgarage av den typ som är 

aktuell i målet är förhållandevis lätt att flytta och troligtvis skulle tas med 

vid flytt. Det har inte i målet framkommit att elrullstolsgaraget har en tydlig 

fysisk och funktionell koppling till en fast funktion. Därmed anser r 

förvaltningsrätten att ett elrullstolsgarage utgör ett sådant löst inventarium 

for vilket bostadsanpassningsbidrag inte lämnas. Överklagandet ska därför 

avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (FR-03)

Carina Gester 

Tf. rådman

Föredragande i målet har varit förvaltningsrättsnotarien Sofia Andreasson.
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

                                                           13
 § XX KS/2021:396 

Förtid prövning av bisyssla
Moderata samlingspartiet i Salem nominerar Rickard Livén (M) till uppdraget som 
kommunstyrelsens ordförande per den 1 mars 2022. Valet kommer att ske i samband med 
kommunfullmäktiges sammanträde den 24 februari 2022. 

Med anledning av detta lämnar Rickard Livén (M) nu en tidig anmälan om bisyssla som 
näringsidkare som Moderata Samlingspartiet i Salem och Rickard Livén önskar att 
kommunstyrelsen ska godkänna. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av anmälan av vid sitt sammanträde den 15 
november 2021 och ställer sig bakom att kommunstyrelsen ska godkänna denna bisyssla. 
Rickard Livén (M) deltog inte i beslutet. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner den av Rickard Livén i förtid anmälda bisysslan. 

______________________

Delges:
Rickard Livén (M)
Akten
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Kommunstyrelseförvaltningen
Mats Bergström
Kommundirektör

Bedömningsunderlag för bisyssla för kommunalråd och
oppositionsråd

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna bedömningsunderlag för bisyssla

för kommunalråd och oppositionsråd.
2. Bedömningsunderlaget gäller från den 1 december 2021.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag på ett bedömningsunderlag för
bisyssla för kommunalråd och oppositionsråd. Syftet är att vara vägledande vid
bedömning av  bisysslor för kommunalråd och oppositionsråd. Målet är att dessa alltid
ska vara fria från jäv eller misstanke om jäv pga bisysslor.

Ärendet

1. Syfte
Denna underlag syftar till att vara vägledande vid bedömning av  bisysslor för
kommunalråd och oppositionsråd. Målet är att dessa alltid ska vara fria från jäv eller
misstanke om jäv pga bisysslor.

2. Definition av bisyssla
Med bisyssla avses i detta fall varje anställning, uppdrag eller annan verksamhet som ett
kommunalråd eller oppositionsråd har vid sidan om sitt förtroendeuppdrag som sådan.
Det spelar ingen roll om bisysslan ger ekonomisk ersättning eller inte. Förtroendeuppdrag
inom fackliga, politiska eller ideella organisationer räknas inte som bisyssla.

Som huvudregel gäller att bisysslor är tillåtna. Det handlar dock från fall till fall om en
bedömning av om bisysslor kan leda till en jävsituation eller om bisysslan i övrigt kan
anses olämplig: Detta är typiskt sett när bisysslan medför att den:
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● inverkar hindrande för arbetsuppgifterna,
● innebär verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens eller
● påverkar arbetstagarens handläggning av ärenden i sitt arbete hos arbetsgivaren

(förtroendeskadlig bisyssla)

3. Fördjupar bedömningsunderlag för  bisyssla

3.1 Förtroendeskadlig bisyssla

Generellt i kommunal verksamhet ska saklighet och opartiskhet beaktas. Det är därför

angeläget att den förtroendevalda inte innehar andra uppdrag som kan rubba förtroendet

eller på annat sätt skada anseendet för Salems kommun och dess verksamheter. Om till

exempel bisyssla bedrivs inom samma verksamhetsområde som förtroendevald själv

verkar  - inom finns risk för att man kan misstänkas gynna sin egen rörelse före

kommunen. Förtroendeskada kan även uppkomma om Salems kommuns namn används i

syfte att legitimera verksamheten eller om bisysslan i det allmänna kan anses

oetisk/klandervärd.

3.2 Arbetshindrande bisysslor

Med arbetshindrande bisyssla avses att bisysslan på något sätt påverkar förtroendevalds

egna eller kollegornas möjligheter att bedriva effektivt arbete. Ett uppdrag som

kommunalråd kräver hög nivå av tillgänglighet och medför en betydande arbetsinsats. Å

andra sidan utförs arbetet inte med fast reglerad arbetstid. Det är upp till kommunalrådet

att utföra det arbete som dennes roll kräver. Bisysslan får inte vara så omfattande att den

kan skapa problem för andra förtroendevalda och anställda i deras utövande av sina roller

- eller vara så omfattande att den riskerar att framkalla ohälsa.

3.3 Konkurrerande bisysslor

Om en förtroendevald bedriver bisyssla med samma verksamhetsinriktning som finns

inom Salems kommun uppstår ett konkurrensförhållande mellan arbetsgivare och

arbetstagare. Bisysslor som innebär att förtroendevalda och arbetsgivare konkurrerar på

samma marknad är inte tillåtna.
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