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På grund av rådande situation med COVID-19 önskar Kommunfullmäktige att allmänheten endast följer 
sammanträdet via webbsändningen som nås via kommunens hemsida. Anledningen är att minska risken för att 

sprida smitta. Kommunfullmäktige ber allmänheten att respektera detta. Sammanträdet webbsänds på 
kommunens hemsida www.sotenas.se samt sänds även av Radio Sotenäs på 95,3 Mhz 

 
OBS! Digitalt sammanträde, länk sänds separat!  

 
 
 
 
 
 

 

Kallelse Kommunfullmäktige 
Tid Torsdagen den 18 mars 2021 kl. 09:30 
Plats Distans och i lokalen Tryggö i kommunhuset, Kungshamn 
Ordförande Helene Stranne  

 

 
 
 
 
 
Ärende Dnr Föredragande 

 Val av justerare samt tid och plats för justering 
Upprop   

1.  Godkännande av dagordning   

2.  

Information från kommunala bolag; 
Sotenäsbostäder AB  
Rambo AB  
Sotenäs Vatten AB  

 

15 min per bolag  
Tomas Reuterberg 
Mats Andresen 
Peter Johansson 
 

3.  Riktlinjer för styrdokument i Sotenäs kommun Dnr 2020/000697 Anna-Lena Höglund 

4.  VA-plan för Sotenäs kommun Dnr 2019/000091 Roland Mattsson 

5.  Parkeringstaxa på fler platser i kommunen Dnr 2021/000081 Eveline Savik 

6.  Behandling av resultatöverföring av investeringar 
i bokslutet 2020 Dnr 2021/000005 Ulrika Gellerstedt 

7.  Motion om koldioxidbudget Dnr 2020/000245  

8.  Valärenden   

9.  

Inkomna interpellationer och frågor  
Interpellation om ungdomspolitiskt program 
Interpellation om välkomstskyltar 
Interpellation om pågående utredning 

  

10.  

Inkomna motioner och medborgarförslag 
1. Motion från Mathias Bruno (M), Lars Kinnmalm (M) angående Smögens 

Vattentorn. 
2. Motion från Eva Abrahamsson (M), Ragnhild Selstam (M), Helene Stranne 

(M), Jeanette Loy (M) ang anhörigstöd vid psykisk ohälsa.  
3. Motion från Eva Abrahamsson (M), Roland Mattsson (M), Susanne 

Bergholtz (M) om digital teknik för social delaktighet bland äldre. 
4. Motion från Ewa Ryberg (V) Menssäkra Sotenäs kommun 
5. Motion från Yngve Johansson (MP) om motionsbalans 
 

  

http://www.sotenas.se/
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Ärende Dnr Föredragande 

11.  Kommunfullmäktiges ärendekalendarium 2021   

12.  
Anmälningsärenden 
Länsstyrelsens beslut 2021-03-03, ang Ny ledamot i 
Kommunfullmäktige (SD)  
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KS § 31 Dnr 2020/000697 

Riktlinjer för styrdokument i Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Det föreslås att kommunen antar riktlinjer för styrdokument i Sotenäs kommun. 
Syftet med riktlinjer för Sotenäs kommuns styrdokument är att fastställa en definition för vad som 
är styrdokument, skapa en enhetlig terminologi och struktur för de olika dokumenten samt ange 
beslutsnivå. Riktlinjerna avser de styrdokument som inte är reglerade i lagstiftning utan antas 
politiskt på kommunens egna initiativ.   

Beskrivning av ärendet 

Sotenäs kommuns viktigaste övergripande styrdokument är Kommunfullmäktiges budget och 
verksamhetsplan. Utöver budgeten reglerar inte Kommunallagen (2017:725) vilka övergripande 
styrdokument en kommun ska ha eller hur de ska utformas. Inom vissa områden är lagstiftningen 
starkt styrande för den verksamhet som en kommun bedriver och ställer krav på att kommunen 
upprättar vissa styrdokument som exempelvis översiktsplan, skolplan, jämställdhetsplan, 
detaljplaner och planprogram. 
 
I de fall styrdokumentens namngivning och utformning inte regleras i lag krävs en tydlig struktur 
och en definition av vad respektive styrdokument står för. En tydlig namngivning av dokumenten 
efter deras olika roller underlättar både för den som ska skriva dokumenten och för den som ska 
förstå och använda dem i verksamheterna. Namnet anger vilken förväntan man kan ha på 
dokumentet. 
 
Styrdokumenten ska kontinuerligt vara föremål för utvärdering och uppföljning. Det är angeläget att 
styrdokumenten samordnas och att de är så konkreta, enkla och så få som möjligt för att skapa goda 
förutsättningar för styrning och uppföljning. 
 
Riktlinjer för styrdokument remitterades till förvaltningarna och synpunkter har lämnats av 
ekonomiavdelningen.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-02-17 § 33 att begreppet ”reglementen” ska 
utredas inför behandling i Kommunstyrelsen. 

Reglemente  
Reglementet reglerar en verksamhet och innehåller föreskrifter och bestämmelser.  
I kommunen är det Kommunfullmäktige som beslutar om reglementen med regler för nämndernas 
verksamhet och dess arbetsformer.  
Det finns även andra reglementen som styr en enskild verksamhet tex Attestreglemente och 
Skolskjutsreglemente. Reglementen antas av Kommunfullmäktige. 
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Forts. KS § 31 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för styrdokument 2021-02-22 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2021-02-22 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-02-17 § 33 

Kommunstyrelsens förslag  

Kommunfullmäktige beslutar fastställa Riktlinjer för styrdokument för Sotenäs kommun, daterade 
2021-02-22.   
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KSAU § 33 Dnr 2020/000697 

Riktlinjer för styrdokument i Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Det föreslås att kommunen antar riktlinjer för styrdokument i Sotenäs kommun. 
Syftet med riktlinjer för Sotenäs kommuns styrdokument är att fastställa en definition för vad som 
är styrdokument, skapa en enhetlig terminologi och struktur för de olika dokumenten samt ange 
beslutsnivå. Riktlinjerna avser de styrdokument som inte är reglerade i lagstiftning utan antas 
politiskt på kommunens egna initiativ.   

Beskrivning av ärendet 

Sotenäs kommuns viktigaste övergripande styrdokument är Kommunfullmäktiges budget och 
verksamhetsplan. Utöver budgeten reglerar inte Kommunallagen (2017:725) vilka övergripande 
styrdokument en kommun ska ha eller hur de ska utformas. Inom vissa områden är lagstiftningen 
starkt styrande för den verksamhet som en kommun bedriver och ställer krav på att kommunen 
upprättar vissa styrdokument som exempelvis översiktsplan, skolplan, jämställdhetsplan, 
detaljplaner och planprogram. 
 
I de fall styrdokumentens namngivning och utformning inte regleras i lag krävs en tydlig struktur 
och en definition av vad respektive styrdokument står för. En tydlig namngivning av dokumenten 
efter deras olika roller underlättar både för den som ska skriva dokumenten och för den som ska 
förstå och använda dem i verksamheterna. Namnet anger vilken förväntan man kan ha på 
dokumentet. 
 
Styrdokumenten ska kontinuerligt vara föremål för utvärdering och uppföljning. Det är angeläget att 
styrdokumenten samordnas och att de är så konkreta, enkla och så få som möjligt för att skapa goda 
förutsättningar för styrning och uppföljning. 
 
Riktlinjer för styrdokument remitterades till förvaltningarna och synpunkter har lämnats av 
ekonomiavdelningen.  

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för styrdokument 2021-02-01 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2021-02-01 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår att begreppet ”reglementen” undersöks inför behandling i 
Kommunstyrelsen 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattssons (M) förslag och finner att Kommunstyrelsens 
arbetsutskott antar detta. 
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Forts. KSAU § 33 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att begreppet ”reglementen” ska utredas inför behandling i 
Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar fastställa Riktlinjer för styrdokument för Sotenäs kommun, daterade 
2021-02-01.   
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Administrativ chef 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-02-22 KA 2020/697 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Anna-Lena Höglund 
Administrativ chef 

 

Riktlinjer för styrdokument i Sotenäs kommun 

Sammanfattning 
Det föreslås att kommunen antar riktlinjer för styrdokument i Sotenäs kommun. 
Syftet med riktlinjer för Sotenäs kommuns styrdokument är att fastställa en definition 
för vad som är styrdokument, skapa en enhetlig terminologi och struktur för de olika 
dokumenten samt ange beslutsnivå. Riktlinjerna avser de styrdokument som inte är 
reglerade i lagstiftning utan antas politiskt på kommunens egna initiativ.   

Beskrivning av ärendet 
Sotenäs kommuns viktigaste övergripande styrdokument är Kommunfullmäktiges 
budget och verksamhetsplan. Utöver budgeten reglerar inte Kommunallagen (2017:725) 
vilka övergripande styrdokument en kommun ska ha eller hur de ska utformas. Inom 
vissa områden är lagstiftningen starkt styrande för den verksamhet som en kommun 
bedriver och ställer krav på att kommunen upprättar vissa styrdokument som 
exempelvis översiktsplan, skolplan, jämställdhetsplan, detaljplaner och planprogram. 
 
I de fall styrdokumentens namngivning och utformning inte regleras i lag krävs en 
tydlig struktur och en definition av vad respektive styrdokument står för. En tydlig 
namngivning av dokumenten efter deras olika roller underlättar både för den som ska 
skriva dokumenten och för den som ska förstå och använda dem i verksamheterna. 
Namnet anger vilken förväntan man kan ha på dokumentet. 
 
Styrdokumenten ska kontinuerligt vara föremål för utvärdering och uppföljning. Det är 
angeläget att styrdokumenten samordnas och att de är så konkreta, enkla och så få som 
möjligt för att skapa goda förutsättningar för styrning och uppföljning. 
 
Riktlinjer för styrdokument remitterades till förvaltningarna och synpunkter har lämnats 
av ekonomiavdelningen.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-02-17 § 33 att begreppet 
”reglementen” ska utredas inför behandling i Kommunstyrelsen. 
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Reglemente  

Reglementet reglerar en verksamhet och innehåller föreskrifter och bestämmelser.  
I kommunen är det Kommunfullmäktige som beslutar om reglementen med regler för 
nämndernas verksamhet och dess arbetsformer.  
Det finns även andra reglementen som styr en enskild verksamhet tex Attestreglemente 
och Skolskjutsreglemente. Reglementen antas av Kommunfullmäktige. 
 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

Inga ekonomiska konsekvenser 

Regelverk  

Ej reglerat i lagstiftning 

Organisation och personal  

Ingen påverkan på organisation och personal 

Barnperspektiv 

Ingen påverkan ut ett barnperspektiv 

Medborgarperspektiv 

Ur ett medborgarperspektiv så blir det tydligt vad ett dokument står för. 

Jämställdhetsperspektiv 

Ingen skillnad mellan kvinnor och män 
 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa Riktlinjer för styrdokument för Sotenäs 
kommun, daterade 2021-02-22.   

 

Bilaga/Bilagor 
Riktlinjer för styrdokument 2021-02-22 
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Omsorgsnämnden 
Utbildningsnämnden 
Byggnadsnämnden 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän 

  
Anna-Lena Höglund Maria Vikingsson 
Administrativ chef Kommundirektör 
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Riktlinjer för styrdokument i Sotenäs kommun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fastställt av Kommunfullmäktige 
Datum och paragraf Xxxx-xx-xx 
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen 
 Kommunstyrelsen har rätt att göra 

revideringar i riktlinjerna. 
Dokumentet gäller för Alla nämnder och förvaltningar 
Dokumentansvarig Administrativ chef 
Diarienummer  KS 2020/000697 

Förslag 2021-02-22 
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Inledning 

Styrdokument är det övergripande samlingsbegreppet för dokument som beskriver 
vad som ska styra Sotenäs kommuns verksamhet. För att styrdokumenten ska 
fungera som styrinstrument och medverka till en god uppföljning är det viktigt att de 
är tydligt formulerade. De bör vara strukturerade så att det inte skapas alltför många 
olika nivåer i dokumentens hierarki och det är viktigt att den finns en enhetlig 
terminologi bland dokument och en definition av vad respektive dokument står för. 
Styrdokumenten ska kontinuerligt vara föremål för utvärdering och uppföljning. Det 
är angeläget att styrdokumenten samordnas, är begripliga och så få som möjligt för 
att skapa goda förutsättningar för styrning och uppföljning. 
 
Sotenäs kommuns viktigaste övergripande styrdokument är kommunfullmäktiges 
budget. Utöver budgeten reglerar inte kommunallagen (1991:900) vilka övergripande 
styrdokument en kommun ska ha eller hur de ska utformas. Inom vissa områden är 
lagstiftningen starkt styrande för den verksamhet som en kommun bedriver, och där 
ställs krav på att kommunen upprättar vissa styrdokument, exempelvis översiktsplan, 
jämställdhetsplan, etc. 
 
 
Syfte 

 
Syftet med riktlinjer för Sotenäs kommuns styrdokument är att definiera vad som är 
styrdokument samt skapa en enhetlig struktur för hur de olika styrdokumenten förhåller 
sig till varandra. Dessa riktlinjer tydliggör vilken roll styrdokument har när det gäller 
styrning och uppföljning av kommunens verksamhet. 
 
 

Styrdokument som omfattas av riktlinjerna 

I Sotenäs kommun finns det olika typer av styrdokument. 
 
 

ÖVERSIKTLIGT Policy, Strategi, Planer, Program 
ALLMÄN Riktlinjer 
DETLAJERAD Regler, Rutiner 

  
 

Det finns inget krav på att ha styrdokument för samtliga nivåer. En policy 
eller en plan behöver inte alltid kompletteras med riktlinjer, regler eller 
rutiner. 

 
Undantag är de områden där lagstiftningen är starkt styrande och det ställs det 
krav på att kommunen upprättar vissa styrdokument, exempelvis översiktsplan. 
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Policy 

En policy anger kommunens allmänna förhållningssätt till något, vilka 
värderingar och grunder som ska styra arbetet inom avgränsade områden. En 
policy ska vara kortfattad och för att en policy ska fungera effektivt bör den 
konkretiseras i andra styrdokument. 

 
En policy antas av kommunfullmäktige. 

 
Strategi/plan 

En strategi eller plan anger inriktning, vägledning och prioriteringar som är 
kommunövergripande. Den anger hur verksamheterna ska agera för att nå ett 
visst resultat, men inte konkreta åtgärder och aktiviteter. Dessa ingår istället i 
kompletterande riktlinjer, regler eller rutiner. 

 
Strategier och planer antas av kommunfullmäktige. 
 

Program 
Programmet kan blanda övergripande strategier och ställningstaganden med mer 
konkreta indikatorer och målvärden beroende på behovet inom behandlat område.  
 
Programmet ska tala om vad Sotenäs kommun vill uppnå inom ett specifikt område 
och göra det möjligt att skriva ner en plan för behandlat område utan ytterligare 
ideologiska ställningstaganden.  

 
Program antas av Kommunfullmäktige, men kan antas av nämnd om dokumentet 
endast berör den egna verksamheten. 
 

Reglemente 

Reglementen reglerar en verksamhet och innehåller föreskrifter och 
bestämmelser.  
I kommunen är det Kommunfullmäktige som beslutar om reglementen med 
regler för nämndernas verksamhet och dess arbetsformer.  
Det finns även andra reglementen som styr en enskild verksamhet tex 
Attestreglemente och Skolskjutsreglemente. 
 
Reglementen antas av Kommunfullmäktige. 
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Riktlinjer 

Riktlinjer kan både ange vad som ska uppnås och hur det ska uppnås, både på 
politisk nivå och som ren verkställighet. Syftet är att reglera den befintliga 
verksamheten, eller ett visst område, så att den bedrivs effektivt och med god 
kvalitet. Riktlinjer kan till exempel ange vilken typ av åtgärder och 
tillvägagångssätt som bör väljas och sätta gränser för omfattning. Det som 
beskrivs i riktlinjer ger ett visst utrymme för individuella variationer. 

 
En riktlinje antas av kommunstyrelsen/nämnden. 
 

 
Regler 

Regler ska ange absoluta normer för vårt agerande. Regler ska vara tydliga. De får 
inte innehålla luddiga formuleringar som bara innebär strävan i en viss riktning, 
eller lämnar åt läsaren att avgöra om hen vill följa ordalydelsen eller inte. 

 
Beslutas av ansvarig chef. 
 

 
Rutiner 

Rutiner är detaljerade instruktioner för hur en viss fråga ska hanteras eller hur 
ett arbetsmoment ska utföras. Rutinen ska tydligt visa vad som ska göras, när det 
ska göras och vem som är ansvarig för att det görs. En rutin kan innehålla 
checklistor, lathundar, manualer, osv. 

 
Beslutas av ansvarig chef. 

 
 

Ansvarig för styrdokument 

I varje styrdokument ska det anges vilken nämnd eller verksamhetsområde 
som ytterst ansvarar för dokumentet. 

 
För varje styrdokument ska det finnas en dokumentsansvarig. Den svarar för att 
styrdokumentet hålls tillgängligt och sprids. Vidare ansvarar den 
dokumentsansvarige för att styrdokumentet följs upp och revideras vid behov. 
Revideringar ska beslutas i respektive beslutsinstans. 

 
Samtliga styrdokument gäller tillsvidare om inget annat beslutas. 

 
I alla verksamheter som berörs av ett styrdokument, är det respektive chefs 
ansvar att styrdokumentets innehåll är känt bland medarbetarna samt att det 
efterlevs i den egna verksamheten. 
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Utformning 

För varje typ av styrdokument i Sotenäs kommun används respektive 
dokumentmall för att skapa tydlighet och enhetlighet. 

 
Information som ska framgå på försättsbladet till styrdokumentet: 

− Dokumentets namn och typ 
− Diarienummer 
− Antagen av alternativt beslutad av 
− Antagningsdatum alternativt beslutsdatum 
− Framtagen av (namn och titel) 
− Dokumentsansvarig (titel) 
− Dokumentet gäller för: 
− Dokumentets giltighetstid: (om annat än tillsvidare) 

 
Styrdokumentet ska formuleras kort och tydligt och inte innehålla 
upprepningar av författningar som belastar texten. Vid en eventuell 
konflikt mellan författning och kommunens styrdokument gäller 
författningen. 

 

Författningssamling 

Kommunala föreskrifter ska, på ett samlat och ordnat sätt, hållas 
tillgängliga för allmänheten på kommunens webbplats. Föreskrifterna 
ska finnas i en kommunal författningssamling. 

 
För att enkelt tillgänglighetsgöra kommunövergripande styrdokument ska dessa 
även finnas med i författningssamlingen. I författningssamlingens finns även 
arbetsordning för fullmäktige och nämnder, reglementen för styrelse och 
nämnder, bolagsordning, ägardirektiv samt delegationsordningar. 

 

Registrering 

Efter att styrdokumentet antagits måste den slutgiltiga versionen registreras i 
kommunens ärendehanteringssystem. Eventuella tillägg från den beslutande 
instansen ska vara införda i styrdokumentet. 

 
I ärendehanteringssystemet ska styrdokumentet beläggas med handlingstyp 
(policy, plan, riktlinjer, etc.) Detta för att möjliggöra sökningar efter såväl 
samtliga styrdokument som efter respektive typ av styrdokument. 

 
Att tänka på innan och under framtagande av styrdokument 

• Är ett styrdokument bästa lösningen? 
• Vilken lagstiftning finns på det aktuella området? Täcker dessa behovet? 
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• Vilket behov/syfte ska styrdokumentet uppfylla och vilken typ av 
styrdokument är aktuellt? 

• Finns det befintliga styrdokument som ska upphävas eller revideras, på 
grund av det nya styrdokumentet? 

• Finns det ett övergripande styrdokument att förhålla sig till? 
• Finns det andra verksamheter som har liknande styrdokument eller 

som skulle vara i behov av det? Samverka! 
• Vilka ekonomiska konsekvenser kan styrdokumentet innebära? 
• Hur ska dokumentet implementeras? 
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Schematisk bild 
 
 

Dokument Definition Beslutas/fastställs
/antas av 

Policy En policy anger kommunens 
förhållningssätt, värderingar och grunder 
som eftersträvas för att nå uppsatta mål. 

Kommunfullmäktige 

Strategi/plan En strategi/plan anger långsiktig 
inriktning, vägledning och prioriteringar. 

Kommunfullmäktige 

Program Programmet är en mellanform av strategi och 
plan. Är en lämplig form för långsiktighet i 
enskilda verksamheter eller inom ett visst 
område. 

Kommunfullmäktige 

Reglemente Reglementet reglerar en verksamhet och 
innehåller föreskrifter och bestämmelser.  

 

Kommunfullmäktige 

Riktlinjer Riktlinjer ska ge stöd för hur arbetsuppgifter 
ska utföras och i vilken omfattning. 

Kommunstyrelsen/ 
nämnden 

Regler Regler ska ge absoluta normer för vårt 
agerande. 

Ansvarig chef 

Rutiner Rutiner innehåller handfast råd, praktiska 
rekommendationer 
och”hur-frågor”. 

Ansvarig chef 
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KS § 41 Dnr 2019/000091 

VA-plan för Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Ärendet avser uppdrag att fortsätta VA-planeringen för Sotenäs kommun.  

Beskrivning av ärendet 

Sotenäs kommun arbetar med att ta fram en ny översiktsplan (ÖP) och samrådshandlingar för ny 
ÖP beräknas vara färdiga första halvåret 2021. ÖP anger kommunens vilja och inriktning för 
markanvändningen. Den är kommunens viktigaste verktyg för att ta ställning till den långsiktiga 
utvecklingen av bebyggelseområden i förhållande till bland annat möjligheterna till VA-försörjning. 
En helhetsbild  behövs, det är inte långsiktigt hållbart att bedöma förutsättningar och VA-lösningar 
för ett bebyggelseområde i taget. 
 
Önskad utbyggnad i olika delområden behöver sättas i relation till kapaciteten hos befintliga VA-
anläggningar. Ifall kommunen önskar tillåta mer bebyggelse än vad dessa klarar, behöver 
översiktsplanen redovisa principerna för hur det ska lösas, t.ex. om kapaciteten ska byggas ut hos ett 
befintligt vatten- eller reningsverk eller om ett nytt verk ska uppföras och i så fall var. Den lösning 
översiktsplanen beskriver följs sedan upp på ett mer detaljerat sätt i VA-planen. 
 
Den kommunala VA-planeringen utgör en sammanhållen planering för vatten- och 
avloppsförsörjningen i kommunen och görs i en rad dokument. En VA-översikt redovisar nuläget, 
VA-strategin vad kommunen vill göra framåt och VA-planen är en konkret plan för vad som skall 
göras och i vilken prioriteringsordning. Sotenäs kommun har en VA-översikt och en VA-strategi 
men saknar än så länge VA-plan. Sotenäs Vatten AB har istället arbetat utifrån en prioriteringslista 
över områden från 2015. Vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott den 10 juni 2020, 
§ 137, informerade Sotenäs Vatten AB om översyn av VA-strategi och VA-översikt.  
 
Sotenäs kommun har nyligen fattat beslut om olika utredningar för att framtidens VA-hantering. 
Dessa utredningar kan delvis ingå i kommande VA-planering. 
 
Framtida behov av vatten och avlopp 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 16 september 2020 att en utredning av framtida 
behov av vatten och avlopp (VA) de närmaste 70 åren ska genomföras och uppdrar åt 
kommundirektören att diskutera med Sotenäs Vatten AB omfattningen på utredningen samt hur 
kostnader ska fördelas mellan parterna. Efter diskussion är utredningen inriktad på kapaciteten i 
avloppsreningsverken och framtida utformning. Fördelningen av kostnader mellan Sotenäs Vatten 
och Sotenäs kommun bestämdes till 60/40 och fastställdes av kommunfullmäktige i budgetbesluten. 
Utredningen väntas totalt kosta 1 mnkr. 
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Forts. KS § 41 

 
Vänerledning 
Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2020 att Sotenäs Vatten AB får utföra utredning 
inom sin budget och med resurser i sitt driftbolag Västvatten AB avseende en eventuell anslutning 
till en Vänerledning. Kostnaden om 300 tkr har arbetats in i Sotenäs Vatten AB:s budget för 2021. 
 
Vattenförsörjningsplan 
Kommunstyrelsen beslutade den 3 februari 2021 att uppdra åt Sotenäs Vatten AB att ta fram en 
vattenförsörjningsplan för Sotenäs kommuns räkning och att, till den del kostnaderna inte täcks av 
statliga bidrag, finansiera utredningen inom kommunstyrelsens budget. Den totala kostnaden för 
utredningen bedöms till ca 350 tkr. Arbetet påbörjas våren 2021. Planen beräknas vara klar 
december 2021. 
 
På uppdrag av kommunstyrelsens tekniska utskott den 19 januari 2021 föreslår 
samhällsbyggnadsförvaltningen här att även övriga delar av VA-plan för Sotenäs kommun tas fram. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-06-10 § 137 
Samhällsbyggnadschefens  tjänsteutlåtande 2021-02-23 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2021-02-16 § 10 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår att Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen i samverkan 
med Miljönämnden, Byggnadsnämnden, Västvatten AB och Sotenäs Vatten AB ta fram en VA plan 
för Sotenäs kommun, att Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningschefen för 
samhällsbyggnadsförvaltningen att projektleda arbetet, att Kommunstyrelsen tillsvidare tar 
kostnaden för kommunens VA-plan för att inte tappa värdefull planeringstid. I samband med att ett 
nytt/förändrat avtal för Sotenäs Vatten AB/Västvatten AB och kommunen tas  diskussionen om 
fördelning av kostnader för VA-planen upp och beslutas i Kommunstyrelsen. 
 
Bengt Sörensson (S) föreslår bifall till tekniska utskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattssons (M) förslag mot Bengt Sörenssons (S) förslag 
och finner att Kommunstyrelsen antar Roland Mattssons (M) förslag. 
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Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen i samverkan med Miljönämnden, 
Byggnadsnämnden, Västvatten AB och Sotenäs Vatten AB ta fram en VA plan för Sotenäs 
kommun. 
 
Kommunfullmäktige uppdrar  åt Kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsförvaltningen, att projektleda 
arbetet och att Kommunstyrelsen tillsvidare tar kostnaden för kommunens VA-plan för att inte 
tappa värdefull planeringstid.  
 
I samband med att ett nytt/förändrat avtal för Sotenäs Vatten AB/Västvatten AB och kommunen tas  
diskussionen om fördelning av kostnader för VA-planen upp och beslutas i Kommunstyrelsen. 
 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KSTU § 10  Dnr 2019/91 

 
VA-plan för Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Ärendet avser uppdrag att fortsätta VA-planeringen för Sotenäs kommun.  

Beskrivning av ärendet 

Sotenäs kommun arbetar med att ta fram översiktsplan och samrådshandlingar beräknas vara 
färdiga första halvåret 2021. Översiktsplanen anger kommunens vilja och inriktning för 
markanvändningen. Den är kommunens viktigaste verktyg för att ta 
ställning till den långsiktiga utvecklingen av bebyggelseområden i 
förhållande till bland annat möjligheterna till VA-försörjning. En helhetsbild 
behövs, det är inte långsiktigt hållbart att bedöma förutsättningar och VA-lösningar 
för ett bebyggelseområde i taget. 
 
Önskad utbyggnad i olika delområden behöver sättas i relation till 
kapaciteten hos befintliga VA-anläggningar. Ifall kommunen önskar tillåta 
mer bebyggelse än vad dessa klarar, behöver översiktsplanen redovisa 
principerna för hur det ska lösas, t.ex. om kapaciteten ska byggas ut hos ett 
befintligt vatten- eller reningsverk eller om ett nytt verk ska uppföras och i 
så fall var. Den lösning översiktsplanen beskriver följs sedan upp på ett mer 
detaljerat sätt i VA-planen. 
 
Den kommunala VA-planeringen utgör en sammanhållen planering för vatten- och 
avloppsförsörjningen i kommunen och görs i en rad dokument. En VA-översikt redovisar nuläget, 
VA-strategin vad kommunen vill göra framåt och VA-planen är en konkret plan för vad som skall 
göras och i vilken prioriteringsordning. Sotenäs kommun har en VA-översikt och en VA-strategi 
men saknar än så länge VA-plan. Sotenäs Vatten AB har istället arbetat utifrån en prioriteringslista 
över områden från 2015. Vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott den 10 juni 2020, 
§ 137, informerade Sotenäs Vatten AB om översyn av VA-strategi och VA-översikt.  
 
Sotenäs kommun har nyligen fattat beslut om olika utredningar för att framtidens VA-hantering. 
Dessa utredningar kan delvis ingå i kommande VA-planering. 
 
 
Framtida behov av vatten och avlopp 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 16 september 2020 att en utredning av framtida 
behov av vatten och avlopp (VA) de närmaste 70 åren ska genomföras och uppdrar åt 
kommundirektören att diskutera med Sotenäs Vatten AB omfattningen på utredningen samt hur 
kostnader ska fördelas mellan parterna. Efter diskussion är utredningen inriktad på kapaciteten i 
avloppsreningsverken och framtida utformning. Fördelningen av kostnader mellan Sotenäs Vatten 
och Sotenäs kommun bestämdes till 60/40 och fastställdes av kommunfullmäktige i budgetbesluten. 
Utredningen väntas totalt kosta 1 mnkr. 
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Vänerledning 
Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2020 att Sotenäs Vatten AB får utföra utredning 
inom sin budget och med resurser i sitt driftbolag Västvatten AB avseende en eventuell anslutning 
till en Vänerledning. Kostnaden om 300 tkr har arbetats in i Sotenäs Vatten AB:s budget för 2021. 
 
Vattenförsörjningsplan 
Kommunstyrelsen beslutade den 3 februari 2021 att uppdra åt Sotenäs Vatten AB att ta fram en 
vattenförsörjningsplan för Sotenäs kommuns räkning och att, till den del kostnaderna inte täcks av 
statliga bidrag, finansiera utredningen inom kommunstyrelsens budget. Den totala kostnaden för 
utredningen bedöms till ca 350 tkr. Arbetet påbörjas våren 2021. Planen beräknas vara klar 
december 2021. 
 
På uppdrag av kommunstyrelsens tekniska utskott den 19 januari 2021 föreslår 
samhällsbyggnadsförvaltningen här att även övriga delar av VA-plan för Sotenäs kommun tas fram. 
 

Yrkanden 

Pär Eriksson (C) yrkar på att fullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att i samråd med 
byggnadsnämnden, Miljönämnden, Sotenäs vatten och Västvatten ta fram en va-plan för Sotenäs 
kommun. Ansvaret bör förtydligas i första stycket i förslag till beslut samt att betalningsansvaret   
tydliggörs i andra stycket i förslag till beslut.  
 
Att Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att leda uppdraget i samråd med Sotenäs vatten. 
Kostnaden för projektledningen utbetalas enligt avtal. 
 

Yrkanden 

Jan-Olof Larsson (S) med flera yrkar bifall på förvaltningens förslag att Kommunfullmäktige 
uppdrar åt Sotenäs Vatten AB, Kommunstyrelsen, Byggnadsnämnden och Miljönämnden i 
mellersta Bohuslän att ta fram en VA-plan för Sotenäs kommun. Jan-Olof Larsson yrkar också 
bifall till Pär Erikssons yrkande att kostnaden förprojektledningen utbetalas enligt avtal. 
 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag gällande att Kommunstyrelsen uppdrar 
till Sotenäs Vatten AB att projektleda arbetet. Kostnaden för projektledning bedöms uppgå till 400 
tkr att finansieras till hälften av kommunstyrelsens ofördelade medel år 2021 och till hälften inom 
ramen för Sotenäs Vatten AB:s budget under 2022. Övrigt arbete ska genomföras i respektive 
nämnds och Sotenäs Vatten AB:s budget mot eget förslag och finner att Kommunstyrelsens tekniska 
utskott antar ordförandens förslag. 
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Ajournering 

Ajournering begärs. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsen i samverkan med miljönämnden, 
byggnadsnämnden Västvatten och Sotenäs vatten ta fram en va-plan för Sotenäs kommun. Syftet 
med beslutet är att tydliggöra ansvarsrollerna.  
 
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att projektleda arbetet. Kostnaden finansieras i enligt 
med avtalet mellan Sotenäs vatten och Västvatten. Syftet med finansiering är att tydliggöra 
avtalssituationen mellan Sotenäs vatten och Västvatten. 
 
VA-planen ska redovisas till kommunstyrelsens arbetsutskott senast under januari månad år 2023. 
 
 

Skickas till 

Sotenäs Vatten AB 
Samhällsbyggnadschefen 
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KSAU § 137 Dnr 2019/000091 

Information om vattenförsörjningsplan, VA-plan, Sotenäs Vatten AB 

Sammanfattning 

Sotenäs Vatten AB lämnar information om vattenförsörjningsplan, VA-plan. 
Sotenäs Vatten avser att göra en översyn av både VA- översikt och VA- strategi, innan en VA-plan 
tas fram, enligt följande process; 
 

1. Uppdrag 
2. VA-översikt 
3. VA-strategi 
4. VA-plan  
5. Implementering 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
 

Skickas till 

Sotenäs Vatten AB 
  



 

 

 

 

Sida 1 av 2 
 
 
 
 
Sotenäs kommun  
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | info@sotenas.se | www.sotenas.se 
 

 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-02-23 KS 2019/91 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Sotenäs Vatten AB 
Eveline Savik  
Samhällsbyggnadschef  

 

VA-plan för Sotenäs kommun 

Sammanfattning 
Ärendet avser uppdrag att fortsätta VA-planeringen för Sotenäs kommun.  

Beskrivning av ärendet 
Sotenäs kommun arbetar med att ta fram översiktsplan och samrådshandlingar beräknas 
vara färdiga första halvåret 2021. Översiktsplanen anger kommunens vilja och 
inriktning för markanvändningen. Den är kommunens viktigaste verktyg för att ta 
ställning till den långsiktiga utvecklingen av bebyggelseområden i 
förhållande till bland annat möjligheterna till VA-försörjning. En helhetsbild 
behövs, det är inte långsiktigt hållbart att bedöma förutsättningar och VA-lösningar 
för ett bebyggelseområde i taget. 
 
Önskad utbyggnad i olika delområden behöver sättas i relation till 
kapaciteten hos befintliga VA-anläggningar. Ifall kommunen önskar tillåta 
mer bebyggelse än vad dessa klarar, behöver översiktsplanen redovisa 
principerna för hur det ska lösas, t.ex. om kapaciteten ska byggas ut hos ett 
befintligt vatten- eller reningsverk eller om ett nytt verk ska uppföras och i 
så fall var. Den lösning översiktsplanen beskriver följs sedan upp på ett mer 
detaljerat sätt i VA-planen. 
 
Den kommunala VA-planeringen utgör en sammanhållen planering för vatten- och 
avloppsförsörjningen i kommunen och görs i en rad dokument. En VA-översikt 
redovisar nuläget, VA-strategin vad kommunen vill göra framåt och VA-planen är en 
konkret plan för vad som skall göras och i vilken prioriteringsordning. Sotenäs kommun 
har en VA-översikt och en VA-strategi men saknar än så länge VA-plan. Sotenäs Vatten 
AB har istället arbetat utifrån en prioriteringslista över områden från 2015. Vid 
sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott den 10 juni 2020, § 137, 
informerade Sotenäs Vatten AB om översyn av VA-strategi och VA-översikt.  
 
Sotenäs kommun har nyligen fattat beslut om olika utredningar för att framtidens VA-
hantering. Dessa utredningar kan delvis ingå i kommande VA-planering. 
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Framtida behov av vatten och avlopp 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 16 september 2020 att en utredning av 
framtida behov av vatten och avlopp (VA) de närmaste 70 åren ska genomföras och 
uppdrar åt kommundirektören att diskutera med Sotenäs Vatten AB omfattningen på 
utredningen samt hur kostnader ska fördelas mellan parterna. Efter diskussion är 
utredningen inriktad på kapaciteten i avloppsreningsverken och framtida utformning. 
Fördelningen av kostnader mellan Sotenäs Vatten och Sotenäs kommun bestämdes till 
60/40 och fastställdes av kommunfullmäktige i budgetbesluten. Utredningen väntas 
totalt kosta 1 mnkr. 
 
Vänerledning 
Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2020 att Sotenäs Vatten AB får utföra 
utredning inom sin budget och med resurser i sitt driftbolag Västvatten AB avseende en 
eventuell anslutning till en Vänerledning. Kostnaden om 300 tkr har arbetats in i 
Sotenäs Vatten AB:s budget för 2021. 
 
Vattenförsörjningsplan 
Kommunstyrelsen beslutade den 3 februari 2021 att uppdra åt Sotenäs Vatten AB att ta 
fram en vattenförsörjningsplan för Sotenäs kommuns räkning och att, till den del 
kostnaderna inte täcks av statliga bidrag, finansiera utredningen inom 
kommunstyrelsens budget. Den totala kostnaden för utredningen bedöms till ca 350 tkr. 
Arbetet påbörjas våren 2021. Planen beräknas vara klar december 2021. 
 
På uppdrag av kommunstyrelsens tekniska utskott den 19 januari 2021 föreslår 
samhällsbyggnadsförvaltningen här att även övriga delar av VA-plan för Sotenäs 
kommun tas fram. 
 
 

Konsekvensbeskrivning 

Barn- jämställdhets- och medborgarperspektiv 

Tillgång till rent vatten och sanitet för alla är grundläggande för människors hälsa och 
utveckling, varför "Rent vatten och sanitet" är ett av FN:s globala klimatmål. 

Regelverk  

Lagen om allmänna vattentjänster – kommunens roll som VA-huvudman 
Plan- och bygglagen – kommunens roll som planmyndighet 
Miljöbalken – kommunens roll som tillsynsmyndighet 

Organisation 

Byggnadsnämnden är ansvarig för planering av mark och vatten genom detaljplanering 
och översiktlig planering, till vilken VA-planeringen är starkt knuten.  
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Miljönämnden är tillsynsmyndighet för såväl allmänna va-anläggningar som enskilda 
avlopp och bidrar vid va-planering med prioritering av var det ur miljösynpunkt är mest 
angeläget att bygga ut allmänna verksamhetsområden för vatten och avlopp. 
 
Sotenäs Vatten AB är huvudman för de allmänna va-anläggningarna som drivs av det 
delägda dotterbolaget Västvatten AB.  
 
Av gällande samarbetsavtal mellan va-bolagen och ägarkommunerna att "VVAB skall 
utarbeta och vidmakthålla en VA-plan för respektive Kommun och Parterna är överens 
om att VVAB skall delta i Kommunernas samhällsplanering i iden mån sådan planering 
omfattar frågor rörande VA-verksamheten." 
 
I nytt förslag till samarbetsavtal upprättat av VVAB och som har skickats för 
synpunkter till ägarkommunerna föreslår VVAB att lydelsen ändras till "VVAB skall 
medverka till att ta fram en VA-plan för respektive Kommun och Parterna är överens 
om att VVAB skall delta i Kommunernas samhällsplanering i den mån sådan planering 
omfattar frågor rörande VA-verksamheten." Beredning är förslaget pågår i 
ägarkommunerna. 
 

Personal och ekonomi 

När det gäller planenheten, miljöenheten och va-bolagets arbete med en va-plan bedöms 
det ta uppskattningsvis 300 timmar i anspråk för vardera verksamheten. Därtill kommer 
motsvarande arbetsinsats med projektledning och sammanställning av dokumenten. 
Framtagandet av va-planen bedöms därmed sammanlagt ta en årsarbetskraft fördelat 
över två år i anspråk. Sedan bolagiseringen av VA-verksamheten 2017 har all kapacitet 
för hantering av VA-frågor flyttat från kommunstyrelsens förvaltning till Sotenäs Vatten 
AB och dess delägda dotterbolag Västvatten AB. 
 
Förutom projektledningen, som därmed behöver upphandlas som köp av tjänst, bedöms 
arbetet rymmas i ordinarie verksamhet.  
 
Som framgår ovan har beslut fattats om genomförande av utredningar ifråga om vatten 
och avlopp inför år 2021 till en kostnad av 1,65 mnkr. Av beloppet ska Sotenäs 
kommun svara för 0,9 mnkr och Sotenäs Vattens AB för 0,75 mnkr varav 300 har 
arbetats in i bolagets budget för 2021. 
 
Kostnaden för projektledning av framtagande av ny va-plan bedöms uppgå till 400 tkr 
fördelat över två år.  
 
Med hänsyn till att en VA-plan omfattar förnyelseplan, som är va-huvudmannens 
ansvar, en vattenförsörjningsplan och en strategi för enskilda avlopp, vilka är 
kommunens ansvar, samt utbyggnadsplan och strategi för hantering av 
dagvattenhantering där ansvaret för utredningarna bör vara delat mellan kommunen och 
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va-huvudmannen föreslås kostnaden fördelas lika mellan kommunstyrelsen och Sotenäs 
Vatten AB. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige uppdrar åt Sotenäs Vatten AB, Kommunstyrelsen, 
Byggnadsnämnden och Miljönämnden i mellersta Bohuslän att ta fram en VA-plan för 
Sotenäs kommun. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar till Sotenäs Vatten AB att projektleda arbetet. Kostnaden för 
projektledning bedöms uppgå till 400 tkr att finansieras till hälften av 
kommunstyrelsens ofördelade medel år 2021 och till hälften inom ramen för Sotenäs 
Vatten AB:s budget under 2022. Övrigt arbete ska genomföras i respektive nämnds och 
Sotenäs Vatten AB:s budget.  
 
VA-planen ska redovisas till kommunstyrelsens arbetsutskott senast under januari 
månad år 2023. 
 

Bilaga/Bilagor 
VA-översikt 
VA-strategi 
KSAU 2020-06-10, §137 

Beslutet skickas till 
Sotenäs Vatten AB 
Samhällsbyggnadschefen 
 
 

  
Eveline Savik Maria Vikingsson 
Samhällsbyggnadschef Kommundirektör 
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VA-strategi för Sotenäs kommun 

Inledning 
Detta dokument är en vatten- och avloppsstrategi för Sotenäs kommun.  
VA-strategin har tagits fram med utgångspunkt i den tidigare utformade VA-översikten 
för Sotenäs kommun och är ett politiskt beslutat dokument som är styrande för resterade 
delar av VA-planen. VA-strategin har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter 
från Sotenäs kommun, Västvatten AB och Miljönämnden i mellersta Bohuslän. 
Aktualisering av VA-strategin bör utföras vart fjärde år. 
VA-strategin visar Sotenäs kommuns generella ställningstaganden samt ett antal 
riktlinjer för hur arbetet med VA-försörjning ska bedrivas i kommunen. VA-strategin 
klargör vidare roller och ansvarsfördelning mellan olika sektorer i kommunen, 
samverkande kommuner och bolag. 
 
En ordlista som förklarar begrepp i VA-strategin återfinns i Bilaga 1.  
Förslaget har varit ute på remiss hos Sotenäs Vatten AB, Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän samt de politiska partierna i Sotenäs kommun.  
 
Bakgrund och motiv 
Kommunen har ett ansvar att planera för alla medborgares behov av vatten och avlopp.  
Syftet med VA-planeringen är att upprätthålla en ekonomiskt och miljömässigt hållbar 
vatten- och avloppsförsörjning i hela kommunen och att bidra till god vattenstatus i 
kommunens ytvattentäkter.  
 
Historiskt har planeringen skett inom förvaltningsavgränsande ansvarsområden. Av 
flera anledningar, bland annat EU:s ramdirektiv för vatten, de nationella miljömålen och 
lagen om allmänna vattentjänster, har behovet av en samlad vattenplanering ökat de 
senaste åren. Sotenäs kommun ingår i avrinningsområdet för känsliga recipienter som 
t.ex. Bärfendals ån, Åbyfjorden och Bottnafjorden, vilket poängterar behovet av en 
samlad VA-planering som omfattar hela kommunen. 
 
Ansvar och roller 
VA-huvudmannen planerar för förnyelse av den allmänna VA-försörjningen inklusive 
utbyggnad och teknikutveckling. Miljönämnden i mellersta Bohuslän står för tillsynen 
av enskilda avlopp och initierar sanering av områden utanför kommunalt 
verksamhetsområde. Kommunstyrelsen har ansvaret för planering av ny bebyggelse 
bland annat utifrån förutsättningarna till en säker och trygg VA-försörjning. 
Kommunfullmäktige fastställer taxor och föreskrifter inom miljöbalkens område. 
Kommunfullmäktige är ytterst ansvarig för kommunens nuvarande och framtida VA-
verksamhet. Kommunfullmäktige fastställer taxor, budget, verksamhetsområde mm för 
Sotenäs Vatten AB 
 
Sotenäs Vatten AB är ett helägt kommunalt bolag som äger samtliga VA-anläggningar 
inom kommunala verksamhetsområden. Styrelsen i Sotenäs Vatten AB består av 
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politiker från Sotenäs. Sotenäs Vattens/Västvattens VD samt samhällsbyggnadschefen 
är adjungerade till styrelsen. 
 
Driftsansvarig för de kommunägda Va-anläggningarna är Västvatten AB. Västvattens 
styrelse består av politiker från de fyra ägarkommunerna Färgelanda, Munkedal, 
Sotenäs och Uddevalla. Bolagets VD är adjungerad till styrelsen. 
 
Miljönämnden mellersta Bohuslän (under KF i Sotenäs kommun) hanterar självständigt 
frågor kring enskilda vattentäkter och avlopp inom kommunen. 
 
Planeringsmodell 
VA-strategin i Sotenäs kommun följer Hav och Vattenmyndighetens vägledning för 
kommunal VA-planering. Enligt arbetsmodellen ingår 5 steg i VA-planering 
 
1.  Initiering, politiskt uppdrag 
2.  VA-översikt (daterad 2016-09-14) 
3.  VA-strategi 
4.  VA-plan  
5.  Uppföljning, implementering  
 
Steg 4 utgörs av olika handlingsplaner som ska presentera hur ställningstagandena i 
VA-strategin skall uppfyllas.  
 
4a. Vattenförsörjningsplan (VA-plan) för hela kommunen 
4b. Förnyelseplan för allmänt VA (åtgärder inom den befintliga VA- anläggningen) 
4c. Utbyggnadsplan för allmänt VA 
4d. Handlingsplan för enskilda avlopp 
4e. Handledning för dagvattenhantering 
 
Rekommenderad tidshorisont i samtliga handlingsplaner bör vara minst 12 år. 
 
Generella ställningstaganden för VA-försörjningen  
 
1.  VA-försörjningen ska kännetecknas av långsiktig hållbarhet ur ekonomisk och ur 
miljömässig aspekt  

 
2.  För att trygga en långsiktigt hållbar bebyggelseutveckling ska VA-planen integreras 
med översiktsplaneringen  

 
3.  Fastigheter i kommunen med behov av vatten- och avloppsförsörjning ska ha tillgång 
till ett dricksvatten av god kvalité och en avloppsanläggning som uppfyller gällande 
krav.   
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4.  Kommunen ska ta hänsyn till möjligheterna att ordna en hållbar VA-försörjning vid 
beslut om förhandsbesked och bygglov. 

 
5.  VA-försörjningen ska ske med resurshushållning i fokus där användande av vatten 
och energi ska minska. 
 
6.  VA- försörjningen ska planeras med hänsyn till översvämningsrisker, förhöjda 
vattennivåer, risk för ras och sked, ökad risk för mikrobiell smitta samt andra faktorer 
som kan påverkas av ett förändrat klimat. 
 
7.  Växtnäringsämnen i avlopp ska i första hand återföras till åkermark. 

 
8.  Renhållningstaxan och andra styrmedel ska vara utformade för att gynna 
avloppssystem med god kretsloppspotential. 
 
9.  VA-taxan ska tydligt spegla kostnaderna för varje nyttighet. 
 
10. Utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen som bidrar till ökad möjlighet för 
samhällsutveckling ska kunna delfinansieras med skattebidrag. 

 
11. Kommunen och övriga parter ska vara tydliga i sin kommunikation och bidra till 
kunskapshöjning hos allmänheten kring VA-försörjningens roll och betydelse för 
samhället. 
 
12. Kommunikation och samverkan mellan inblandade organisationer är viktigt för att 
verksamheterna ska kunna fungera effektivt. 
 
Ställningstaganden  
Dricksvatten och spillvatten inom kommunalt verksamhetsområde 
 
13. Åtgärder i den allmänna VA-verksamheten ska genomföras kostnadseffektivt. 

 
14. Driften av de allmänna anläggningarna inom Västvatten ska präglas av samverkan 
mellan kommunerna för att optimera användningen av resurser. 
 
15. Alla allmänna grundvatten- och ytvattentäkters vattenskyddsföreskrifter ska vara 
aktuella och ska ses över och revideras vid behov. Syftet är att säkra och skydda 
dricksvattenresurser. 
 
16. Risker vid framtida klimatförändringar ska utredas i samband med åtgärder i den 
allmänna VA-anläggningen 

 
17. Varje allmän vattentäkt skall kunna ersättas med reservvattentäkt eller annat 
reservvatten. 
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18. Västvatten ska ha en krisberedskapsplan för vattenförsörjning. En nödvattenplan ska 
finnas för varje vattentäkt och dess distributionsområde. 

 
19. Vid utbyggnad av allmänt VA skall olika tekniklösningar för spillvattenhantering 
värderas för att uppnå största möjliga nytta i förhållande till investeringskostnaden. 
 
20. För att säkerställa avsättningen av slam från de kommunala avloppsreningsverken 
ska långsiktiga och driftsäkra behandlingsmetoder tas fram. 

 
21. Ovidkommande vatten till den allmänna VA-anläggningen ska minskas genom ett 
systematiskt saneringsarbete. 

 
22. VA-huvudmannen ska delta i arbetet med att uppnå god ekologisk och kemisk status 
i kommunens vattenförekomster. 

 
23. Nyckeltal som beskriver VA-verksamheten ska årligen redovisas. 

 
24. Beredskap i form av resurser och personal ska finnas tillgängliga för att lösa 
krissituationer dygnet runt. 
 
Enskilt vatten och avlopp 

 
25. Genom tillsyn och prövning ska de enskilda avloppens status vara känd för 
miljönämnden och ska kommuniceras till berörda fastighetsägare. 

 
26. Vid förhandsbesked och beslut om flera bygglov i samma område skall möjligheten 
för en gemensamhetsanläggning för avlopp utredas, till exempel minireningsverk. 

 
27. Nya eller ändrade enskilda avloppsanläggningar bör möjliggöra att en hög andel av 
näringsämnen kan återvinnas och återföras till åkermark.  
 
28. Innehåll från en sluten tank med toalettavlopp ska hanteras separat för att detta slam 
inte ska riskera att förorenas.  
 
Dagvatten 

 
29. Kommunen ska i sin översiktsplanering ta hänsyn till möjligheterna att ordna en 
långsiktigt hållbar dagvattenhantering i alla delar av kommunen. 

 
30. Dagvattenutredningar ska genomföras vid varje ny detaljplan. Vid utbyggnad i 
andra områden där allmänt VA byggs ut eller saneras ska dagvattensituationen 
undersökas. Utöver detta ska konsekvenserna av ett s.k. 100-års regn alltid utredas. 
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31. Vid beslut om förhandsbesked och bygglov ska dagvattenhantering på fastigheten 
eller avledning till omgivningen kunna ske utan risk för översvämning eller annan 
olägenhet. 

   
32. Dagvatten ska tas omhand på ett miljö- och hälsomässigt godtagbart sätt vilket 
innebär att utsläppen inte ska påverka människors hälsa eller miljön negativt.  
 
33. Vid utbyggnad av allmänt VA ska olika tekniklösningar för dagvattenhantering 
värderas för att uppnå största möjliga nytta i förhållande till investeringskostnaden. 
 
34. Föroreningar i dagvattnet ska avskiljas innan dessa når recipienten, om möjligt 
redan vid föroreningskällan. 
 
35. Dagvattenanläggningen ska dimensioneras efter aktuell branschstandard. 
 
Riktlinjer för utökning av kommunalt verksamhetsområde/Riktlinjer 
för utbyggnad av allmänt VA 

 
36. Kommunen ska utvidga eller besluta om nya allmänna verksamhetsområden då det 
är motiverat ur miljö- eller hälsoskyddssynpunkt samt ur ekonomisk synpunkt. 

 
37. Huvudregeln ska vara att VA-huvudmannen svarar för dricksvatten, spillvatten och 
dagvatten inom allmänna verksamhetsområden. 

 
38. Kommunen är positiv till att pröva om utbyggnad av VA inom nya planområden kan 
genomföras av exploatören samt att drift och underhåll utförs av gemensamhetsförening 
under förutsättning att nödvändig standard kan säkerställas. 
 
Bilaga 1 – Ordlista 

• Spillvatten är vatten från hushåll (toalett, bad/dusch, disk och tvätt) och andra 
verksamheter (industrier, biltvättar och dylikt) 

• Avlopp är samlingsnamn för spillvatten, dagvatten samt dränvatten 
• Dagvatten är tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på markytan eller på 

en konstruktion. Dagvatten är exempelvis avrinnande regnvatten och smältvatten 
samt framträngande grundvatten 

• Dräneringsvatten (dränvatten) är markvatten och grundvatten som samlas upp 
och tas omhand i en dräneringsledning. 

• VA-huvudman är den som äger en VA-anläggning. 
• Allmän VA-anläggning är en anläggning för försörjning av vatten eller avlopp 

som kommunen äger eller har rättsligt bestämmande över och som har anordnats 
för att uppfylla kommunens skyldigheter enligt lagen om allmänna vattentjänster 
(LAV). De samlade VA-anläggningarna inom en kommuns gränser, för vilka en 
kommun är huvudman, benämns ”Den allmänna VA-anläggningen” 
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• Allmänt VA-område är ett område som idag har tillgång till allmän VA-
försörjning, antingen inom ett verksamhetsområde eller via en avtalsanslutning 
(föreningar, samfälligheter, enskilda fastigheter) 

• Verksamhetsområde är ett av kommunfullmäktige fastställt geografiskt 
definierat område, inom vilket kommunen är huvudman för vatten- och/eller 
avloppsförsörjning. Inom verksamhetsområdet gäller kommunal VA-taxa 

• Enskild VA-anläggning är en anläggning eller annan anordning för försörjning 
av vatten eller avlopp som kommunen inte äger. Enskilda anläggningar kan 
finnas för en enskild fastighet, för flera fastigheter tillsammans eller för 
samfälligheter och föreningar. En enskild VA-anläggning kan avse såväl 
ledningar som en lokal lösning för produktion av dricksvatten eller rening av 
avloppsvatten 

• Gemensamhetsanläggning är en enskild VA-anläggning (se ovan) som inrättats 
för två eller flera fastigheter gemensamt 

• Nödvatten är vatten för dryck, matlagning och personlig hygien som för en 
begränsad tid ersätter den ordinarie dricksvattenförsörjningen. Mängden vatten 
som finns tillgängligt är begränsad och anses vara 3 -5 liter per person under 
första dygnet och därefter ca 10-15 liter per person och dygn. Vid långvariga 
störningar bedöms ca 100 liter per person krävas. Nödvatten distribueras utan att 
nyttja det ordinarie ledningsnätet genom användande av ex. tankar eller tankbilar 

• Reservvatten är dricksvatten som distribueras via det ordinarie ledningsnätet 
men från annan produktionsanläggning än den ordinarie. Reservvatten får 
vanligen användas i samma omfattning som vid ordinarie vattenförsörjning 

• Ovidkommande vatten är det vatten som utöver spillvatten finns i 
spillvattenledningar. Ovidkommande vatten kan bestå av anslutet dagvatten, 
anslutet dräneringsvatten, samt inläckage från marken om ledningarna inte är 
täta. Andelen ovidkommande vatten kan i extrema fall flera gånger större än 
volymen spillvatten. 

 
 
 
 
Bo Hallgren 
Utredare kommunledningskontoret 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund och syfte 

I den här översikten redovisar Sotenäs kommun en kunskapssammanställning av de 
viktigaste delarna som påverkar dagens och framtidens försörjning av vatten och avlopp 
i kommunen. 
Sotenäs kommun har ett ansvar för att invånare i kommunen har tillgång till ett 
hälsosamt dricksvatten och för att avloppsvatten från bostäder och verksamheter 
omhändertas på ett miljömässigt sätt. Det finns också många livsmedelsindustrier i 
kommunen som är direkt beroende av vatten. 
Det finns tillräcklig tillgång på dricksvatten i Sotenäs kommun. Betonas skall dock att 
vattenverket måste anpassas för att kunna producera dricksvatten också i en situation med 
väsentligt försämrad råvattenkvalitet i relation till kraftig produktion av biomassa. I vissa 
områden behöver situationen förbättras i takt med ett förändrat behov av dricksvatten då 
permanentboende ersätter fritidsboende.  
Det ställs också ökade krav från myndigheterna på mindre miljöpåverkan från bland 
annat enskilda avlopp. 
Omhändertagandet av avloppsvatten från bostäder och verksamheter i kommunen 
fungerar i stort sett bra inom kommunen, men kan förbättras. Förbättras så att 
avloppsnätet saneras så att utsläppen av skadliga ämnen minskar. Risken för att 
människor blir sjuka av en dålig hantering av avloppsvatten är också något som medför 
att förbättringar måste ske. Vid många av de fritidsboenden som finns i kommunen är 
avloppen inte godkända och där släpps alltför stora mängder skadliga ämnen ut. 
Sotenäs kommuns inträde i Västvatten AB kommer att säkerställa att en plan arbetas 
fram för att säkra en framtida god försörjning av vatten och avlopp till såväl invånare 
som verksamheter.  
 
1.2 VA-översikt – det andra av flera steg i VA-planeringen 

VA-översikten i Sotenäs kommun följer Hav och Vattenmyndighetens vägledning för 
kommunal VA-planering. Enligt arbetsmodellen ingår 5 steg i VA-planering: 
 
1.  Initiering, politiskt uppdrag 
2.  VA-översikt 2016-09-14 
3.  VA-strategi 
4.  VA-plan  
5.  Uppföljning, implementering  
 
Steg 4 utgörs av olika handlingsplaner som ska presentera hur ställningstagandena i 
VA-strategin skall uppfyllas.  
 
4a. Vattenförsörjningsplan (VA-plan) för hela kommunen 
4b. Förnyelseplan för allmänt VA (åtgärder inom den befintliga VA-anläggningen) 
4c. Utbyggnadsplan för allmänt VA 
4d. Handlingsplan för enskilda avlopp 
4e. Handledning för dagvattenhantering 
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1.3 Lagstöd för arbetet 

Enligt Vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram, åtgärdspunkt 37, behöver 
kommunerna utveckla VA-planer i samverkan med länsstyrelserna. Att upprätta en 
kommunal VA-plan har direkt eller indirekt stöd i ett flertal lagar, planer och program 
där de mest aktuella är:  
Lagen om allmänna vattentjänster  

Miljöbalken  

Plan- och Bygglagen  

Anläggningslagen  

Vattendirektivet  

Vattenmyndighetens åtgärdsprogram  

Baltic Sea Action Plan (BSAP): Genomförandeplaner  

Nationella och regionala miljömål.  
  

1.4 Projektorganisation 

Sotenäs kommun har beslutat bli delägare i det gemensamt ägda driftbolaget Västvatten 
AB som ansvarar för drift, underhåll och utveckling av kommunernas vatten- och 
avloppsverksamheter i Färgelanda, Munkedal, Uddevalla och Sotenäs. Huvudkontoret 
ligger i Uddevalla. Driftsbudget, byggnader, utrustning mm har överförts till Sotenäs 
Vatten AB, ett helägt kommunal bolag och beställare av VA-översikten.  
 
VA-översikten är framtagen på uppdrag av Sotenäs kommun och genomförd av 
kommunledningskontoret för kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret och 
utredaren/samordnaren har fungerat som uppdragledare där uppdraget varit att arbeta 
förvaltningsövergripande i projektform och genomförda arbetsmöten. 
  
2 Genomförande 
2.1 Planeringsförutsättningar 

Huvuduppgiften för en VA-översikt är att skapa en nulägesbeskrivning och gemensam 
bild som omfattar dricksvatten, spillvatten och dagvatten både innanför och utanför 
nuvarande verksamhetsområden för allmänt VA. Denna gemensamma bild är inte bara 
viktig under arbetsprocessen med VA-översikten, utan ger även om ett antal år från nu 
delvis svar på frågan ”på vilken grund beslutades de åtgärder vi nu genomfört eller ska 
genomföra”? VA-översikten skall belysa samtliga intressen som kommunen både kan 
och inte kan styra över. Samtliga pusselbitar måste finnas och belysas för att i slut änden 
kunna resultera i en VA-plan för Sotenäs kommun   
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VA-översikten kommer att utgöra ett viktigt planeringsinstrument som tillsammans 
andra styrdokument utgör grunden för den framtida samhällsutvecklingen och skapa en 
långsiktigt hållbar VA-försörjning.   
 
2.2 Avgränsningar 

VA-översikten innehåller inget fältarbete utan bygger på insamlad information och 
dokumentation och är en nulägesbeskrivning och idag kända fakta.  
 
 
2.3 Underlagsmaterial 

Besiktningsprotokoll för avloppsreningsverken 2014 
Besiktningsprotokoll för vattenverket 2015 
Miljörapporter för avloppsreningsverken 2015  
Årsredovisning för vattenverket 2015 
Översiktsplan (2010) 
Bostadsförsörjningsprogram 2016   
Energiplan och klimatstrategi 2012 
GIS-underlag  
Översvämningskartering (MSB)  
Intervjuer med berörd personal  
Information från Länsstyrelsen i Västra Götaland  
Vattendomar för Tåsteröds stora vatten och lilla Dalevatten  
 
 
3 Vattenförvaltning och ansvar 
3.1 Kommunens ansvar  

Svensk vattenförvaltning regleras av EU:s Ramdirektiv för vatten ”Vattendirektivet” 
2000/60/EG.  och förvaltas av fem vattenmyndigheter i Sverige. Lokalt är det 
kommunerna som ansvarar för att föreslagna åtgärder genomförs och rapporteras in till 
vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt. Övergripande mål är att alla 
vattenförekomster skall ha god vattenstatus där kommunernas VA-planering skall bidra 
till detta. Sotenäs kommun har ett ansvar att driva detta arbete så att 
miljökvalitetsnormerna för god vattenstatus uppnås och att punkterna i 
åtgärdsprogrammet följs. Åtgärdsprogrammet redovisas nedan: 
 
32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter och föroreningsskadade 
områden som kan ha negativ inverkan på vattenmiljön, prioritera de områden med 
vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status 
eller god kemisk status.   
 
33. Kommunerna behöver ställa krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp som bidrar 
till att en vattenförekomst inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status. 
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34. Kommunerna behöver inrätta vattenskyddsområden med föreskrifter för kommunala 
dricksvattentäkter som behövs för dricksvattenförsörjningen, så att dricksvattentäkterna 
långsiktigt bibehåller en god kemisk status och god kvantitativ status. 
 
35. Kommunerna behöver tillse att vattentäkter som inte är kommunala, men som 
försörjer fler än 50 personer eller där vattenuttaget är mer än 10 m³/dag, har god kemisk 
status och god kvantitativ status och ett långsiktigt skydd. 
 
36. Kommunerna behöver utveckla sin planläggning och prövning så att 
miljökvalitetsnormerna för vatten uppnås och inte överträds.  
 
37. Kommunerna behöver, i samverkan med länsstyrelserna, utveckla vatten- och 
avloppsvattenplaner, särskilt i områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller 
riskerar att inte uppnå, god ekologisk status, god kemisk status eller god kvantitativ 
status. 
 
38. Kommunerna behöver i samverkan med länsstyrelserna ta fram underlag och 
genomföra åtgärder för att minska påverkan från de delar av det rörliga friluftslivet, 
exempelvis båtturism, som kan ha en negativ inverkan på vattenmiljön, särskilt i 
områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god 
ekologisk eller god kemisk status. 
 
Sotenäs kommuns kommande VA-plan bedöms kunna bidra till att kunna uppfylla delar 
av åtgärdspunkterna som idag inte är uppfyllda. Dessutom krävs att Sotenäs kommun 
tydligare än tidigare klargör statusen på VA-planen och vilket ansvar Sotenäs kommun 
har. 
 
3.2 Sotenäs VA-plan och annan vattenplanering 

Sotenäs kommuns VA-plan ingår som ett viktigt styrdokument för planeringen inom 
vattenförvaltningen. Översiktsplanen för Sotenäs kommun är det som övergripande styr 
användningen och planeringen av mark och vatten. Sotenäs kommun håller även på att 
arbeta fram en blå översiktsplan som skall styra användningen och planeringen av havet 
ut till territorialgränsen. Havs och vattenmyndighetens åtgärdsprogram för att 
säkerställa och bibehålla en god vattenstatus sammanfattas som en vattenplan och har 
ett bredare syfte än en VA-plan.  
 
Genom Sotenäs kommuns arbete med en VA-översikt, VA-strategi och kommande 
arbete med VA-plan, så tydliggör Sotenäs kommun VA-sektorns bidrag för att uppnå 
eller bibehålla en god vattenstatus. 
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3.3 Sotenäs VA-plan, en del av helheten 

God vattenstatus kräver att vi känner till vilka de övriga aktörerna är och att samordning 
sker där alla kan utföra och lämna sina bidrag. Samordningsansvaret är en viktig roll 
och uppgift som Sotenäs kommun har. 

 
 
3.4 Vattenförekomster i Sotenäs kommun  

Vattenmyndigheterna har i samarbete med Sveriges länsstyrelser samt SMHI och SGU 
kartlagt vattenförekomster för yt- och grundvatten och sammanställt detta i en nationell 
databas VISS (VattenInformationSystemSverige). VISS innehåller uppgifter om 
statusklassificeringar, miljökvalitetsnormer, övervakning, riskbedömningar och 
bedömningar av vattenmiljöproblem för vattenförekomsterna. Målet är att alla 
vattenförekomster ska nå minst god status under perioden 2015-2027.  

Infrastruktur Industri Lantbruk 

Energi Verksamheter 

Förorenade 
områden VA Hushåll 

God status 

Översiktsplan 

Blå översiktsplan 

Vattenplan 

VA-plan 
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Sotenäs kommun har enligt VISS 13 vattenförekomster av bilaga 1 framgår vilka de är 
och bedömningsgrund för statusklassning.  
  
 
 

Grundvattenförekomster 
Grundvattenvattenförekomst är en avgränsad mängd grundvatten inlagrad i en eller flera 
grundvattenmagasin. Grundvattenförekomst är enligt vattenförvaltningsförordningen för 
vatten, den minsta enheten för beskrivning och bedömning av vatten.   
 
I Sotenäs kommun finns grundvattenförekomster vid Nordens Ark och Åby Säteri 
men är inte statusbedömd eller klassad som vattenförekomst. 
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Ytvattenförekomster 
Ytvattenförekomst är en avgränsad och betydande förekomst av ytvatten, som kan vara 
t.ex. hela eller delar av en sjö, å, älv eller kanal, ett vattenområde i övergångszonen eller 
ett kustvattenområde. 
I Sotenäs kommun finns 13 statusbedömda ytvattenförekomster, varav 9 kustvatten, 2 
sjöar, 1 vattendrag och 1 utsjövatten. Flera av vattenförekomsterna sträcker sig över 
angränsande kommuner. 
 
Tåsteröds stora vatten och lilla Dale vatten utgör dessutom ytvattentäkter för Sotenäs 
kommun. 
Samtliga statusbedömda ytvattenförekomster i Sotenäskommun uppfyller i dagsläget 
miljökvalitetsnormen måttlig ekologisk status och god kemisk status. För del av 
Skageracks utsjövatten saknas bedömning. Övergödning är det dominerande 
miljöproblemet där det bedöms vara såväl ekonomiskt orimligt, av bl.a. juridiska och 
administrativa skäl, som tekniskt omöjligt att uppnå god ekologisk status på kort sikt. 
Samtliga ytvattenförekomsterna i Sotenäs kommun har övergödningsproblem och 
omfattas därför av ett undantag i form av tidsfrist för god ekologisk status till år 2021. 
 
 
3.5 Dricksvattenresurser och recipienter för VA-försörjningen  
Vattenförekomst kan betraktas vara en resurs i ett dricksvattenperspektiv om det är 
möjligt att ta ut dricksvatten från förekomsten, både vad avser kvantitet och kvalitet. En  
Vattenförekomst kan både fylla behov som dricksvattenresurs eller behovet som 
recipient för spill- eller dagvatten på olika skalor; 
  
Kommunalt behov – Kommunens behov (verksamhetsområde allmänt VA)  

Lokalt behov – Behov för ett samhälle eller en del av kommunen  

Enskilt behov – Enskild fastighet  
 
I Sotenäs kommuns kommande VA-plan bör behov och möjligheter beaktas ur alla 
ovanstående perspektiv.  
 
VA-försörjning eller övriga samhällsintressen får inte medföra en försämring eller 
motverka en förbättring av statusen i grund- eller ytvatten. Val av läge för uttagspunkt 
för dricksvatten eller utsläppspunkt för avloppsvatten har alla betydelse för vilka direkta 
konsekvenser som kan uppkomma för den statusen kopplat till VA-försörjning. Därtill 
kan statusen påverkas av ledningsdragningar och andra installationer som behövs för 
vatten- och avloppsförsörjningen.  
Uttag av dricksvatten i en förekomst kan påverka såväl balansen i ekosystemet som 
hydromorfologin, särskilt om uttaget är högt i förhållande till den naturliga 
vattenföringen. Även fysikalisk-kemiska aspekter påverkas genom att den naturliga 
utspädningseffekten minskar.  
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Överföring av vatten från en ytvattenförekomst till en annan kan påverka de 
ursprungliga förutsättningarna och den ekologiska statusen.  

Utsläpp av avloppsvatten kan, trots att utsläppskrav uppfylls, medföra negativa effekter 
för känsliga ekosystem eller vara droppen som får bägaren att rinna över. I begreppet 
ekologisk status ligger halter av näringsämnen, siktdjup och syrgas/syrebalans med som 
centrala begrepp vilka alla påverkas mer eller mindre negativt av utsläpp av 
avloppsvatten.  
 
3.5.1 Grundvatten 
Sotenäs kommun har en grundvattenförekomst som bör klassas vid Nordens Ark och 
Åby Säteri. Dricksvattenresurser för enskilt behov finns mer eller mindre överallt, dock 
med varierande kvantitet och kvalitet. Många av dessa dricksvattenresurser är 
grundvatten som inte är klassade som vattenförekomster av vattenmyndigheten.  
På samma sätt som dricksvattenresurser för enskilt behov är utspridda är även 
recipienter för enskilda avlopp det, eftersom de enskilda avloppen har stor geografisk 
spridning.  
 

 
3.5.2 Ytvatten 
Utav de utpekade ytvattenförekomsterna utgör Tåsteröds stora vatten och lilla Dale 
vatten vattentäkter för Sotenäs kommuns allmänna vattenförsörjning.  
Sotenäs kommun bedömer inte att det finns fler ytvattenförekomster i kommunen som 
bör lyftas fram som allmänna dricksvattenresurser, varken på kommunal eller lokal 
nivå. 
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Sotenäs kommun har ett flertal känsliga ytvattenrecipienter. Två av Sotenäs kommuns 
ytvattenförekomster, som också utgör vattentäkt, utgör recipienter för renat 
avloppsvatten från enskilda avloppsanläggningar.  
 
Samtliga recipienter har måttlig ekologisk status.  
Många av ytvattenrecipienterna i kommunen är känsliga. Flera av recipienterna är små 
vattendrag som inte är klassade som vattenförekomster av vattenmyndigheten.  
Åbyfjorden är en känslig ytvattenrecipient. Åbyfjorden har höga skyddsvärden och är 
klassat som Natura 2000-område. I bevarandeplanen för Åbyfjorden anges att utsläpp av 
kemikalier, avloppsvatten eller annan påverkan på vattenkvaliteten bör prövas 
restriktivt.  
 
4 Utveckling och behov 
4.1 Befolkningsprognos 

I Sotenäs kommun bor cirka 9 000 invånare. Befolkningsutvecklingen i Sotenäs 
kommun har varit negativ med en minskning på 3,6% under tio år. 
Den största boendegruppen finns inom centralorterna med Kungshamn i spetsen, där lite 
drygt 70 % av kommunens invånare bor. 
Befolkningsutvecklingen i kommunen med fler ensamhushåll innebär ett ökat behov av 
mindre bostäder. 
Dagens bostadsbestånd i Sotenäs kommun omfattar:  
8 515 bostäder fördelat på 7120 (83 %) småhus, 1 245 (14,6 %) lägenheter i 
flerbostadshus och 151 (1,7 %) övriga bostadsformer. 
Sotenäs kommun prioriterar mindre, prisvärda hyresrätter.   
Enligt Sotenäs kommuns egen prognos kommer det att färdigställas minst 335 bostäder 
under 2016 – 2018 (d.v.s. ca 112 bostäder/år), fördelade på 69 hyresrätter, 225 
bostadsrätter och 41 småhus. 
 
4.2 Försörjningsprognos 

Framtida vattenanvändning och avloppsvattenmängder är ett avgörande underlag för att 
bedöma vilket behov av VA-försörjning som kommer att finnas inom olika delar av 
kommunen.  
Förhållandet i Sotenäs kommun är sådant att försörjningsprognosen inte följer 
befolkningsprognosen. Förklaringen finns i att andelen delårsboende och 
fritidsfastigheter är mycket stort i Sotenäs kommun. 
 
I Sotenäs kommun förespås en framtida ökning av befolkningen inom tätorterna och 
främst Kungshamn. Behovet av dricksvatten kommer att öka och det ställer även krav 
på ökad avloppskapacitet.  
Försörjningsprognosen för omvandlingsområden ökar, då anslutning till allmänt VA har 
genomförts eller är på väg att genomföras inom dessa områden.  
Dricksvattenförsörjningen omfattar även Gerlesborg i Tanums kommun. 
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4.3 Invånarperspektivet 

Många anser det vara en självklarhet att ha tillgång till rent vatten för matlagning och 
personlig hygien. Många tänker inte på att avloppsvatten skall tas om hand så att vi även 
fortsättningsvis har en ren och vacker miljö. 
Omhändertagandet av avloppsvatten är inte billigt och inte alltid enkelt och risken finns 
att det påverkar yt- och grundvatten. 
Många tror att utsläppen från det egna enskilda avloppet inte har så stor betydelse, men 
faktum är att summan av en kommuns enskilda avlopp kan bidra till en stor del av 
problemen med övergödning av sjöar.  
 
Sotenäs kommun måste vara tydlig med att kommunicera värdet av en kommuns 
satsning på en trygg och hälsosam VA-försörjning. Då kan även kostnaden för vatten 
och avlopp för den enskilde invånaren motiveras. 
Förhållandet gäller såväl för fastighetsägare med enskild avloppsanläggning som för 
fastighetsägare ansluten till allmän anläggning. 
 
5 Inom verksamhetsområde för allmänt vatten och 
avlopp 
Verksamhetsområde för allmänt vatten och avloppsförsörjning finns inom Kungshamn, 
Hunnebostrand, Bovallstrand, Smögen och Bohus-Malmön. Avloppsreningsverk, 
överföringsledningar, vattentäkter och vattenverk framgår av figur nedan. 
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5.1. Allmänna vattentäkter och vattenverk 

Sotenäs kommun nyttjar idag Tåsteröds stora vatten och lilla Dale vatten som 
ytvattentäkter och Dale vattenverk för kommunens dricksvattenförsörjning. Samtlig 
dricksvattenförsörjning till abonnenterna sker genom ett gemensamt distributionsnät. 
Inom distributionsnäten finns också 4 högreservoarer och 12 tryckstegringsstationer se 
bilaga 2. 
 
5.1.1 Vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter  

Sotenäs kommun numer Sotenäs vatten har haft som ambition och målsättning att 
långsiktigt skydda kommunens dricksvattentäkter genom att besluta om 
vattenskyddsområden med tillhörande skyddsföreskrifter (2011-01-21) för Tåsteröds 
stora vatten och lilla Dale vatten se bilaga 3. Genom skyddsföreskrifterna ges möjlighet 
att via miljöbalken ställa krav på befintliga liksom framtida riskkällor som finns eller 
vill etablera sig inom skyddsområdet. Riskkällor kan vara djurhållning, gödselhantering, 
enskilda avloppsanläggningar, vattenuttag, hantering av petroleumprodukter, etc. 
Med skyddsföreskrifterna finns möjlighet att lokalisera ett potentiellt riskobjekt utanför 
påverkansområdet till våra ytvattentäkter. 
 
5.1.2 Dale vattenverk 

Vattentäkter med Dale vattenverk 
Dale vattenverk 

          
Antal anslutna personer 17564 varav 8000 mantalsskrivna 
        
Produktion per dygn 4789       
          
Kapacitet i m3/dygn 10800     
        
Försörjningsområde Kungshamn/Smögen/Bovallstrand/Hunnebostrand 

Bohus-Malmön   
Vattenkvalitet Mangan/Växtplankton/Turbiditet 
Problemområde       
        
Vattenbehandling Dynasandfilter, kolfilter   
  Syresättning, UV-ljus, klorering 
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5.1.3 Tåsteröds stora ytvattentäkt 

Tåsteröds stora vatten är belägen i Munkedals, Sotenäs och Tanums kommuner. Sjön 
avbördar sitt vatten vid östra änden genom Tvärån som slutligen mynnar ut i 
Åbyfjorden. Vattenuttaget ur sjön är reglerat via vattendom daterad 1983-10-31. 
Enligt uppgifter från SMHI är Tåsteröds stora vattnets nederbördsområde vid sjöns 
utlopp 14,6 km2, varav sjöns area är 0,67 km2. Domen ger kommunen rätt att reglera 
sjön mellan nivåerna +20.00 och 24.10m. Dock med den begränsningen att det alltid 
genom dammen ständigt skall framsläppas, under tiden 16 oktober – 15 maj minst 11l/s 
och under tiden 16 maj till 15 oktober 15 l/s. 
Vid västra änden av sjön sker vattenavledning via pumpning och överföringsledning till 
sjön lilla Dalevattnet där Sotenäs kommuns vattenverk är beläget. 
Näringssituationen i råvattnet och dess biologiska status är tidvis sådan att det periodvis 
uppträder kvalitetsstörningar som vattenverket med dagens utformning inte kan hantera. 
Förhållandet innebär att dricksvattnet till konsument tidvis är missfärgat, där lukt och 
smakstörningar kan finnas med risk för förhöjd bakteriehalt som följd. 
 
Bedömning 
Kommunledningskontoret kan genom att ta del av tidigare utredningar och utvärdering 
av gällande kontrollprogram konstatera att åtgärder krävs för att begränsa närings-
tillförseln.  
Vidare bör vattenverket anpassas för att kunna producera dricksvatten också i en situation med 
väsentligt försämrad råvattenkvalitet i relation till kraftig produktion av biomassa. 
Förhållandet bör särskilt beaktas i kommande VA-plan för Sotenäs kommun. 
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5.1.4 Lilla Dale ytvattentäkt 

Lilla Dalevatten är beläget inom Sotenäs kommun och ligger cirka 5 km nordväst om 
Kungshamn. Vattenuttaget ur sjön är reglerat via vattendom daterad 1945-04-15. 
Enligt uppgifter från SMHI är Dale vattens nederbördsområde vid sjöns utlopp 2,92 km2 
varav sjöns area är 0,112 km2 
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Näringssituationen i råvattnet och dess biologiska status är tidvis sådan att det periodvis 
uppträder kvalitetsstörningar som vattenverket med dagens utformning inte kan hantera. 
Förhållandet innebär att dricksvattnet till konsument tidvis är missfärgat, där lukt och 
smakstörningar kan finnas, med risk för förhöjd bakteriehalt som följd. 
 
Hydrologiska förhållanden är sådana att lilla Dale vattens hela vattenvolym omsätts på 
105 dagar då pumpning via överföringsledning sker från Tåsteröds vatten.  
 
Bedömning 
Bedömningen är densamma för lilla Dale vatten som för Tåsteröds stora vatten då 
pumpning sker från Tåsteröds stora vatten via överföringsledning vilket i praktiken 
innebär likartad kemisk och biologisk status. 
 
 5.2 Reservvatten försörjning 

Generellt gäller att kvalitetskraven på en reservvattentäkt är densamma som för 
huvudvattentäkten. Behovet av reservvatten finns när det ordinarie vattnet av någon 
anledning inte längre kan användas. Sådana förhållanden kan vara akut förorening, 
diffus påverkan, brott på råvattenledning etc. Distribution sker i ordinarie eller 
provisoriskt ledningsnät. 
Eftersom vattentäkterna Tåsteröds stora vatten och lilla Dalevatten levererar vatten till 
ett gemensamt distributionsnät fungerar de som reservvattentäkter för varandra. 
Sotenäs kommun genomförde 2006 en ombyggnad av råvattenledningarna och en 
nybyggnad av ett råvattenmagasin så att vattentäkterna fungerar som reserv för 
varandra. Begränsningar finns kapacitetsmässigt då produktionen understiger behovet 
under högsäsong. 
Kommunen har genomfört riskanalyser för att säkra vattenkvalitén i våra ytvattentäkter. 
Förbättringsåtgärder har genomförts i samband med bildandet av skyddsområden och 
översyn av vägtrafiken. 
 
5.2.1 Nödvattenförsörjning 

Kommunen har en antagen plan för nödvattenförsörjning från 2009. Nödvatten ska 
kunna tillhandahållas under akuta förhållanden, när ordinarie dricksvattenproduktion 
eller eventuell reservvattenförsörjning inte längre kan distribueras. Akuta förhållanden 
kan vara föroreningspåverkan, sabotage, brott på vattenledning etc. Planeringen avser 
en varaktighet som normalt är upp till några dygn. 
Nödvattenbehovet för en person är under det första dygnet 3-5 l/d och därefter 10-15 
l/d, övriga samhällsinrättningar framgår av bilaga 4. 
 
5.3 Allmänna avloppsreningsverk 

Sotenäs kommun har tre allmänna avloppsreningsverk, varav det största är Omholmens 
avloppsreningsverk följt av Hunnebostrand samt ett minireningsverk i Todderöd. 
Information avseende antal anslutna, belastning etc. utifrån 2015 års miljörapporter 
visas i tabell nedan. 
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Av Sotenäs kommuns 9 000 innevånare får 8 200 sitt avloppsvatten renat hos något av 
kommunens allmänna avloppsreningsverk. Generellt sett gäller att kommunens 
reningsverk håller en hög standard då samtliga verk under perioden 2008 till 2014 
uppgraderats eller varit föremål för nybyggnad eller ombyggnad. 
Inom Sotenäs kommun finns 94 pumpstationer för spillvatten. Pumpstationerna är 
generellt sett i gott skick. Pumpstationer är utbytta på många ställen och installation av 
ny mätutrustning har genomförts för att minska effekterna av eventuell bräddning. 
Reningsverken omfattas av nya egenkontrollprogram och driftsinstruktioner. 
Kommunens åtagande handlar dels om utsläppskontroll från kommunens 
avloppsreningsverk och nät och dels om recipientkontroll. 
Sotenäs kommun har provtagningsprogram för samtliga reningsverk och är medlemmar 
i Bohusläns vattenvårdsförbund som utför en samordnad recipientkontroll.  
 

Avloppsreningsverk Sotenäs kommun 
Hunnebostrands Reningsverk   Omholmens Reningsverk 

          
Berört 
verksamhetsområde 

Hunnebostrand, Bovallstrand, 
Ramsvik, Ulebergshamn 

 
Berört 
verksamhetsområde 

Kungshamn, Smögen, 
Väjern, Hovenäset 

    
 

    

Antal anslutna 2750st. 
 

Antal anslutna 5500 pe 
    

 
    

Totalt antal pe. 
utifrån BOD7 
belastning 
medel/dygn 

 2190 pe. 
 

Totalt antal pe. utifrån 
BOD7 belastning 
medel/dygn 

 8871 pe 

    
 

    

Totalt antal pe. 
Utifrån BOD7 
belastning max/dygn 

 6714 pe. 
 

Totalt antal pe. 
Utifrån BOD7 
belastning max/dygn 

 20836 pe 

    
 

    

Dimensionerande 
belastning BOD7 

 9000 pe 
 

Dimensionerande 
belastning BOD7 

30000 pe 
15000 pe 

Dygnsflöde 
medel/dygn 

 1626 M3/dygn 
 

Dygnsflöde 
medel/dygn 

 3821 M3/tim 

    
 

    

Dygnsflöde max/dygn  7682m3/dygn 
 

Dygnsflöde max/dygn  14573 M3/dygn 
    

 
    

Dimensionerande 
dygnsflöde 

 12000m3/dygn 
 

Dimensionerande 
dygnsflöde 

 28800 M3/dygn 

    
 

    

Andel ovidkommande 
vatten 

 10-40% 
 

Andel ovidkommande 
vatten 

 19-39% 

Andel bräddad   
 

Andel bräddad   
mängd vid ARV 0,30% 

 
mängd vid ARV 0,7-3,3% 

 Belastningen ovan beräknas utifrån 70 gram BOD7/person och dygn. 
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5.3.1 Omholmens avloppsreningsverk 

Då Sotenäs kommun är en utpräglad turistkommun varierar belastningen mellan 
sommar och vinter. Anslutna till Omholmen är 5 500 personer från Smögen, 
Kungshamn, Hovenäs, Väjern och fr.o.m. dec.-15 är det även 430 personer från Bohus-
Malmö, Tullboden anslutna.  
Anslutna är även flera stora fiskindustrier.  
Verket är dimensionerat för en belastning på 30 000 pe under sommartid d.v.s. 1juni-31 
aug. och övrig tid 15 000 pe.  
Under 2015 var medelbelastningen per dygn, med avseende på BOD, 8 871 pe. 
Maxbelastningen var per dygn var 20 836 pe. Andelen ovidkommande vatten var 36 %. 
Det renade avloppsvattnet når recipienten i en 800 meter lång utloppsledning, vilken 
mynnar på ett djup av ca 28 m mellan Kleven och Hatteflu, söder om Smögen. 
 
I Sotenäs kommun finns 94 pumpstationer, varav 69 st tillhör Omholmen. 
Reningsprocessen består i tur och ordning av; 
 
 Silning  
 Sandfång och fettfång  
 Pumpstation för biobädden  
 Biobäddar  
 Kemikaliedosering (efterfällning) och flockning  
 Eftersedimentering  
 Utjämning av rejektvatten 
 Kväverening med rörliga bärare  
 Kolkälladosering (metanoltank) till denitrifikationen 
 Fällningskemikalie och flockning före mikrosilar 
 Mikrosilar  

Vattenbehandlingen består av mekanisk, biologisk och kemisk rening. Den mekaniska 
reningen (silning) har en kapacitet om ca 1 200 m3/h, och den biologiska reningen 
(sandfång till och med eftersedimentering) en kapacitet om 550 – 600 m3/h. 
Kvävereningen sker i ett delflöde och har en kapacitet om maximalt 200 m3/h.  
BOD-nedbrytningen sker i parallellkopplade biobäddar medan kvävereningen sker med 
hjälp av MBBR-tekniken. MBBR står för ”Moving Bed Biofilm Reactor”. 
 
Slambehandlingen består av: 
 Extern mottagning av slam  
 Galler  
 Gravimetrisk och mekanisk förtjockare, dekantat till inloppet  
 Rötning 
 Slamlagring   
 Avvattning med hjälp av centrifug  

 
Behandling av slam som produceras internt på reningsverket sker först genom 
förtjockning (gravimetriskt och även mekaniskt vid hög belastning).  Därefter pumpas 
det till rötkammare för anaerob stabilisering. Mekanisk avvattning av rötat slam utförs 
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genom centrifugering. Efter centrifugering transporteras slammet till Rambo Lysekil. 
Slammet används till täckmassor för deponisluttäckning. Rejektvattnet från 
centrifugeringen behandlas i kvävereningen. 
Externslam från slutna tankar och övriga anläggningar mottages separat och behandlas 
via galler till utjämningsbassäng för att sedan pumpas kontinuerligt till slamförtjockaren 
och sedan vidare till rötkammaren. 
 
Bedömning 
Omholmen har haft en omfattande ombyggnad under åren 2012–2014. Reningen 
kompletterades med en ny kvävereningsbassäng med efterföljande mikrosilar för 
avskiljning av suspenderande ämnen.  
Omholmens ARV klarade alla utsläppskrav 2015.  
Betonas skall dock att belastningen på reningsverket är ansträngd vilket innebär att det 
kapacitetsmässigt inte finns utrymme att ansluta mer industri. Ytterligare anslutning 
innebär en utbyggnad av reningsverket alternativt att industrin själv tar hand om sitt 
processavlopp vilket kan bli möjligt om ”Rena Hav-projektet kommer till stånd. 
Nytt egenkontrollprogram från 2015 har tagits fram för Omholmens ARV.  
(reviderat 2016-03-25). 
 
5.3.2 Hunnebostrands avloppsreningsverk 

Då Sotenäs kommun är en utpräglad turistkommun varierar belastningen mellan 
sommar och vinter. Sommartid har vi en belastning på ca: 7000 pe, vintertid ligger 
belastningen på ca: 2500 pe. Verket är dimensionerat för 9000 pe. Under 2015 var 
medelbelastningen/år avseende på BOD7 2191 pe. Maxbelastningen var 6714pe. 
Andelen ovidkommande vatten är ca: 35-40%. 
Reningsprocessen är följande: Grovrens inkl. tvätt – Sandfång- Sandtvätt- 
Försedimentering (kemfällning sommartid)-luftad biolog och aktivslam- slutsedd med 
kemfällning-Utgående silning med mikrosil.-Ut till recipient (Havet) 
Recipienten ligger på 10 meters djup strax norr om Ödby Ö. 
År 2008 gjordes en större ombyggnad, där vi kompletterade med två nya 
försedimenteringsbassänger. En ny mikrosil för utgående vatten, samt induktiva 
rörflödesmätare för exaktare mätning av flödet. Vi har ökat dimensionerande belastning 
från (tidigare 7200 pe) till (nuvarande 9000 pe) och flödet från tidigare max. 
(306M3/tim.) till nuvarande 700M3/tim.  
I slambehandlingen förtjockas slammet först via en gravimetrisk förtjockare. Dekanatet 
går till inkommande sandfång. Slammet går via en slamstabiliseringsbassäng till 
slamlager. Slammet avvattnas med en centrifug till ca: 20-22% TS. 
Hunnebostrands reningsverk tar inte emot externslam. 
 
Tidigare hade Hunnebostrands reningsverk svårt att klara kraven på BOD7 och fosfor 
under sommaren. Nu har reningsverket inte längre några problem att klara topparna på 
sommaren. Den hydrauliska belastningen är fortfarande mycket hög vid mycket regn. 
Med automatik styrs ev. bräddningar till pumpstationer med bästa recipientförhållanden. 
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Nya mätsystem innebär att verket kan beräkna belastning vid eventuell bräddning 
betydligt bättre än tidigare. 
 
Bedömning 
Hunnebostrands reningsverk är idag ett uppdaterat och modernt reningsverk, där 
processen fungerar mycket bra. Tillhörande pumpstationer är också i mycket bra skick. 
Dom allra flesta har överbyggnad. Samtliga pumpstationer inom kommunen skall 
statusbedömas. 
 
5.3.3 Todderöd avloppsreningsverk 

Sotenäs kommun avsätter årligen medel för VA-sanering. I samband och som en följd 
av antagandet av översiktsplan 2010 för Sotenäs kommun och att Todderöd pekades ut 
som ett framtida område för bebyggelseutveckling fattades beslut om VA-sanering inom 
området. 
Området betjänas idag av ett minireningsverk byggt 2010 och dimensionerat för 100 pe 
och 25 m3. Vissa inkörningsproblem fanns då belastningen var ojämn men fungerar 
numer mycket bra.       
Tillsynsmyndighet för verket är Miljönämnden Mellersta Bohuslän.  
 
5.4 Ledningsnät 

Sotenäs kommun har 223 km spillvattenledning varav 45 km är tryckavlopp, 239 km 
dricksvattenledning, 14 km råvattenledning samt 120 km dagvattenledning.  
Sotenäs kommuns medvetna satsning på Omholmens och Hunnebostrands reningsverk 
och att nybyggnationen är koncentrerad kring centralorterna innebär korta lednings-
sträckor. Undantaget är överföringsledningarna från Bohus Malmön och Bovallstrand 
till Omholmen respektive Hunnebostrands reningsverk. 
Ledningsnätet är omfattande för en så liten kommun och förnyelsen av nätet är ett 
kostsamt och omfattande arbete.  
Standarden på ledningsnätet är ofta inte lätt att avgöra men sammanhänger generellt 
med följande parametrar; 
 

- Bristen på omhändertagande av dagvatten inom området 
- Frekvensen brott på ledningarna 
- Läckage 
- Inläckage av saltvatten 

  
Saneringen av ledningsnätet är något som behöver prioriteras upp i samband med 
inträdet i Västvatten. Nuvarande investeringsbudget och drift räcker inte till vilket 
innebär att förnyelsegraden är för låg.                                                                     
 
 
5.4.1 Dricksvatten 
Sotenäs kommun är en utpräglad turistkommun med en väl utbyggd service för detta. 
Härigenom finns också svårigheter att direkt avgöra om läckaget från dricksvatten- 
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ledningarna då serviceanläggningarna ofta saknar direkt mätning av vatten- 
förbrukningen. Sådana anläggningar är gästhamnar, fotbollsplaner, pumpstationer med 
gästtoaletter etc. Vattenverket har en god uppfattning om normalförbrukningen inom 
varje tätort och kan därför relativt snabbt upptäcka en förhöjd förbrukning och misstänkt 
läckage. Normalt uppstår cirka 20 större vattenläckor per år. Detta tillsammans med ej 
anordningar där förbrukningen inte mäts så finns ett svinn på 20 % av producerad 
dricksvatten mängd. 
 
Producerad dricksvattenmängd och ledningsnätet har inga kapacitetsproblem men 
inträdet i Västvatten skall ändå inriktas på att minska läckaget och på att styra upp 
användningen. 
 
5.4.2 Spillvatten 

Sotenäs kommun liksom många andra kommuner ligger efter med saneringen av 
spillvattennätet. Saneringsplan och spolplaner finns för ledningsnätet men måste ses 
som otillräckliga då mängden ovidkommande vatten som kommer in till reningsverken 
är stora. Mängderna ovidkommande spillvatten som kommer till reningsverken ligger 
på cirka 35 %. Större satsningar behövs för att sanera ledningsnätet innan det märks 
någon skillnad på inkommande flöde till reningsverken. 
Kapacitetsmässigt finns inga större problem när det gäller ledningsnätet. Däremot måste 
klimatförändringarna och höjningen av havsnivån ägnas större uppmärksamhet. 
Genomförda mätningar visar att samtliga ledningar som idag ligger under + 1,2 m 
riskerar saltvatteninträngning. Sätter man detta i relation till att kraven på att 
nybyggnation innebär en plushöjd på 3,4m till färdigt golv torde åtskilligt av 
kommunens nuvarande ledningsnät i hamnområdena kräva någon form av ombyggnad. 
 
Inträdet i Västvatten skall i större utsträckning än tidigare inriktas på att sanera 
spillvattennätet. I samband med sanering skall även dricksvattenledningen läggas om 
eller tvärtom. 
 
5.4.3 Dagvatten 
Renheten på dagvatten sammanhänger från vilken miljö det kommer. Dagvatten från 
vägar och industriområden är oftast mer förorenat än dagvatten från den egna tomten.  
Kraven på rening av dagvatten kommer att öka.  
Därför är det viktigt att begränsa föroreningshalterna redan vid källan och om 
dagvattnet är förorenat ha en strategi för att rena detta. Sotenäs kommun saknar strategi 
för detta idag. I möjligaste mån skall man låta marken och växterna ta hand om 
dagvattnet. Sotenäs kommun behöver också för att utjämna flödesvariationerna bygga 
fler fördröjningsmagasin för dagvattnet vilket avsevärt minskar risken för 
översvämningar. 
Västvatten har valt att prioritera arbetet med dagvattenstrategi. 
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6 Utanför verksamhetsområde för allmänt Vatten och 
avlopp 
Utanför allmänt verksamhetsområde ligger ansvaret på den enskilde fastighetsägaren att 
ordna vatten och avlopp till sin fastighet. Den vanligaste lösningen är att varje enskild 
fastighetsägare har sina egna anläggningar för vatten och avlopp. 
Det är även fastighetsägare som ansvarar för att avloppsutsläpp sker utan risk för 
olägenhet för människors hälsa och miljön.  
Miljönämnden i Mellersta Bohuslän har prioriterat följande arbetsordning; 
 

• Dricksvattenförsörjningen har pekats ut som det ensamt viktigaste området. De 
områden som ligger närmast dricksvattentäkter har därför utsetts till högst 
prioriterade. 

• Områden där flera olika faktorer väger in är områden där det sedan tidigare är 
känt att ett flertal avloppsanläggningar är i dåligt skick och där insatser i 
området skulle leda till en stor minskning av totala utsläpp, har prioriterats högt. 

• Efter ovanstående prioriteringar är det särskilt känsliga områden som utför nästa 
prioriteringssteg, och där har Natura 2000-områdena valts ut eftersom de är 
områden med utpekade skyddsintressen och bevarandeplaner för att bibehålla de 
naturvärden som finns i områdena. 

Dessutom gäller generellt kraven på hög skyddsnivå med avseende på miljöskydd för 
nya anläggningar.  
 
6.1 Enskilda vattentäkter 
Definitionsmässigt indelas vattentäkter i ”små enskilda vattentäkter ” och ”stora 
enskilda vattentäkter”. 
 

- Små enskilda vattentäkter: Mindre än 10 m3 dricksvatten/dygn eller försörjer 
färre än 50 personer (vattentäkt för enskilda hushåll eller mindre 
gemensamhetsanläggning).  

- Stora enskilda vattentäkter: Mer än 10 m3 dricksvatten/dygn eller försörjer fler 
än 50 personer (stora gemensamhetsanläggningar eller verksamheter anslutna till 
kommersiell eller kommunal verksamhet).  

 
Inom kommunen beräknas det finnas cirka 1 000 hushåll som får sitt dricksvatten från 
enskilda små grävda eller borrade brunnar. Stora enskilda vattentäkter är Nordens Ark, 
Draget och Sotenäs Golfklubbs grundvattentäkter. Vanligt förekommande problem för 
enskilda vattentäkter är relativt höga radonhalter samt höga halter av mangan.  
 
 
Bedömning 
Kommande VA-plan för Sotenäs kommun bör behandla om de större anläggningarna 
kräver vattenskyddsområde eller inte. 
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6.2 Enskilda avloppsanläggningar 

Enskilda avloppsanläggningar utförs i form av infiltration, markbädd eller 
minireningsverk. 
Definitionsmässigt indelas avloppsanläggningar i ”små enskilda avloppsanläggningar ” 
och ”stora enskilda avloppsanläggningar”. 
 

- Små enskilda avloppsanläggningar: färre än 25 personekvivalenter anslutna 
- Stora enskilda avloppsanläggningar: mellan 25-200 personekvivalenter anslutna 

 
Merparten av de som är bosatta utanför kommunens verksamhetsområde utgör små 
avloppsanläggningar. Inom kommunen finns några större avloppsanläggningar 
registrerade. 
  
6.2.1 Små enskilda avloppsanläggningar 

Omkring 1 000 hushåll i Sotenäs kommun renar sitt avloppsvatten genom enskilda 
avloppsanläggningar. Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom kommunen 
pågår där kraven på hög skyddsnivå kommer att ställas innebärande följande; 
 
 avloppsanläggning inom hög skyddsnivå med avseende på miljöskydd ska klara att 
reducera: 

− 90 % syreförbrukande ämnen (BOD7) 
− 90 % fosfor (Tot-P) 
− 50 % kväve (Tot-N) 

Inventeringen har prioriterats med följande inriktning: 

Inom områden bör inte avsteg från hög skyddsnivå avseende miljöskydd göras för 
befintliga anläggningar: 

− Inom primär skyddszon för vattenskyddsområde 
− Inom eller med nära avrinning till Natura 2000-områden  
− Inom strandnära områden 

Arbetet med inventeringen påbörjades under 2014 och avslutades 2015. Inventerade 
fastigheter erhåller ett brev från miljönämnden där kontentan är att uppfyller 
anläggningen inte gällande krav inträder förbud om att släppa ut avloppsvatten. Detta 
träder i normalfallet i kraft efter tre år. Det betyder att inom den tiden ska befintligt 
avlopp ha åtgärdats eller ett nytt avlopp ha anlagts. 

6.2.2 Stora enskilda avloppsanläggningar 

Inom kommunen finns två större avloppsanläggningar vilka är Sotenäs Golfklubb och 
Nordens Ark. I övrigt gäller samma förutsättningar som för små avloppsanläggningar. 
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6.3 Omvandlingsområden (samlad bebyggelse)  

Sotenäs kommun bör i sin kommande VA-plan ange och lyfta fram de områden 
kommunen anser utgör omvandlingsområden som på sikt skall anslutas till det allmänna 
verksamhetsområdet. Speciellt viktigt blir detta i samband med inträdet i Västvatten så 
att samstämmighet finns mellan driftsbolaget och de ambitioner Sotenäs kommun har 
genom Sotenäs Vatten.  
Planeringsunderlag finns framtaget men kommer att behöva omprioriteras i samband 
med inträdet i Västvatten. Förhållandet gäller även Sotenäs kommuns plan för sanering 
av avloppsnätet.   
 
Orsaken till att omvandlingsområden i möjligaste mån skall anslutaa till det allmänna 
verksamhetsområdet är att risken för förorening av avloppsvatten i recipienten och 
enskilda vattentäkter ökar i samband med ökat permanentboende.    
 
7 Naturgivna förutsättningar för VA-försörjningen 
Strategisk VA-planering liksom framtida beslut och utförande av åtgärder måste 
genomföras utifrån de naturgivna förutsättningar som finns i kommunen. Naturen styr 
över förutsättningarna där människan blir påverkad antingen i form av möjligheter eller 
begräsningar. De huvudsakliga naturgivna förutsättningarna som har beröring med VA-
försörjningen i kommunen redovisas nedan samt mer specifikt i bilaga 5.  
 
7.1 Geologi 

Sotenäs kommun är naturligt avgränsat i söder av Åbyfjorden och i norr av Bottnefjorden-
Tosteröds vatten. Berggrunden består huvudsakligen av bohusgranit. Sotenäs definieras som 
ett sprickdalslandskap med inslag av ett fjordlandskap och i de yttre delarna skärgård.  
Geologin skapar viktiga grundförutsättningar för hur möjliga, effektiva och kostsamma 
olika delar av vatten- och avloppsförsörjning kan vara. Vid planering och utformning av 
framtida VA-försörjning eller vid optimering av befintlig försörjning är det viktigt att 
känna till och beakta dessa grundläggande förutsättningar. 
 

7.2 Topografi 

Byggnation i en vacker, unik samt känslig miljö som Sotenäs är en stor utmaning för 
arkitektur, fysisk planering, byggande, ekonomi, kulturmiljö och samhällsutveckling. 
Topografiska förhållanden påverkar vilka tekniska lösningar som är lämpliga men kan 
även ha betydelse för vilka möjligheter som finns att anordna enskild VA-anläggning på 
en specifik fastighet. Viktigt i detta sammanhang är hur dricksvattenbrunnar placeras i 
förhållande till avloppsanläggningar så att förorening av dricksvatten undviks. 
 
7.3 Hydrologi 

Vattentillgången i Tåsteröds vatten och Dale vatten beror på avrinningsområdets 
storlek, nederbördsförhållanden och regleringar av sjön. Vattenuttaget i sjöarna kräver 
att det kontrolleras att vattentillgången är tillräcklig även under torrår. Vid 
dimensionering av dricksvattenuttag från ett vattendrag måste det beaktas att 
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medellågvattenföringen finns kvar i vattendraget även efter uttag. Vattendom finns för 
vattenuttaget och är daterad 1983-10-31. 
 
7.4 Klimatförändringar 

Framtida klimatförändringar kan påverka VA-försörjningen på olika sätt. Vid höga 
vattennivåer riskerar avloppsvattnet att tränga in i byggnader och upp i avloppsbrunnar, 
vilket leder till fara för både människors hälsa och miljön.  
SMHI har på uppdrag av länsstyrelsen genomfört en analys och sammanställning av 
länets nuvarande och framtida klimat fram till 2100. Enligt rapporten kommer 
årsmedeltemperaturen stiga med ca 4-6 °C mot slutet av seklet och 
årsmedelnederbörden öka med 10-30 procent under samma period. Med antagande av 
en global havsnivåhöjning på en meter, höjs medelvattenytan med 65-80 cm längs vår 
kuststräcka. Följden av klimatförändringar i Västra Götalands län väntas bli bland annat 
högre temperatur, fler översvämningar, fler skyfall och längre perioder av torka.  
Klimatförändringarna tyder på att översvämningar och skyfall kommer att bli allt 
vanligare 
Klimatförändringarna kommer att ha större påverkan i framtiden, är något som behöver 
bli uppmärksammat för att en hållbar klimatanpassning ska kunna genomföras. 
De viktigaste påverkande faktorerna vid översvämningarna hösten 2014 i Sotenäs var 
den öppna markanvändningen tillsammans med lågt belägna vägar och saknaden av 
funktionella och väldimensionerade vägtrummor. 
Konsekvenserna av klimatförändringarna berör alla samhällets sektorer och ställer nya 
krav vid t.ex. lokalisering av ny bebyggelse och infrastruktur. 
Sotenäs kommun har i samband med antagandet av ett bostadsförsörjningsprogram även 
beslutat om en handlingsplan för klimatanpassning där arbetet skall påbörjas under 
2018. 
 
8 Markanspråk 
Sotenäs kommuns översiktsplan redogör för kommunens viljeinriktning för den 
långsiktiga användningen av mark- och vattenområden med utgångspunkt i kommunala, 
visioner, mål och strategier. Översiktsplanens roll är att väga olika intressen mot 
varandra och samordna alla de behov och krav som finns. Vatten och avlopps- 
försörjningen är ett sådant intresse. Genom planering och kommunikation kan 
synergieffekter uppnås och en minimering av onödiga olägenheter för samtliga. 
Vattenskyddsområden och utsläpp av spillvatten kan påverka nuvarande och framtida 
markanvändning. 
Allmänt redovisas i bilaga 6 en genomgång hur några övriga samhällsintressen kan 
påverka vattenförsörjningen i Sotenäs kommun. Övriga samhällsintressen redovisas i 
kartbilaga 7 och är hämtad ur Sotenäs kommuns översiktsplan 2010. 
 
8.1 Bostadsbebyggelse 

Bebyggelsen i Sotenäs kommun är främst koncentrerad till Kungshamn/Smögen, 
Hunnebostrand, Bovallstrand och Bohus-Malmön. Det är främst inom dessa områden 
som utökningen av bostäder planeras.  
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Sotenäs kommun har också fastslagit att lokalisering av ny bebyggelse ska stödja 
befintlig infrastruktur inkluderande vattenförsörjningen.  
Planerat är också att succesivt ansluta omvandlingsområden till kommunens allmänna 
vatten och avloppssystem. Områdena har identifierats och ligger med i den framtida 
planeringen. 
 
8.2 Industrier 

Livsmedelsindustrin är dominerande inom Sotenäs kommun och har stor inverkan på 
VA-försörjningen. Livsmedelsindustrin är vattenintensiv och kräver i regel närhet till en 
lämplig recipient som i de flesta fall är havet. Sotenäs kommun har tidigt påtalat för 
industrin att kommunens reningsverk inte har kapacitet att rena det uppkomna 
processvattnet utan industrin får behandla detta själva. 
Befintliga industrier och framtida utbyggnader finns främst inom Hogenäs- och 
Ödegårdens industriområde. 
Nuvarande och kommande etableringar kommer att ha stor inverkan på VA-
försörjningen. 
 
8.3 Förorenade områden 

Sotenäs kommun har inventerat äldre industrimark översiktligt och en förteckning över 
områden som behöver undersökas vidare har sammanställts. Sotenäs kommun har cirka  
110 förorenade områden.  
Vid planering av framtida utbyggnad av VA-ledningsnät i kommunen är det viktigt att 
förorenad mark beaktas redan i utredningsskedet, dels för att minska risk för förorening 
av omgivningen, dels för att undvika dyra saneringskostnader i samband med 
schaktning. 
Förhållandet kan också gälla vid enskilda fastighetsägare vid etablering av enskilda 
vattentäkter. 
 
8.4 Riksintresse och skyddade områden 

I Sotenäs kommun finns riksintressen av flera olika slag, en del av dessa omfattar 
stora delar av kommunen. Sotenäs kommun ingår i två områden av riksintresse för 
naturvård. Inom kommunen finns flera natura 2000-områden. Naturvårdsverket har 
vidare beslutat att Sotenäs kommun är av riksintresse för det rörliga friluftslivet. 
Områden av riksintresse för kulturmiljövården finns dessutom inom Sotenäs kommun. 
Vid planering av framtida utbyggnad av VA-ledningsnät eller enskilda lösningar i 
kommunen är det viktigt att känna till detta. 
 
8.5 Lantbruk 

Jordbruket i Sotenäs kännetecknas av småskalighet. Utvecklingen visar på att 
framförallt betade marker försvinner genom förbuskning och igenväxning, vilket på sikt 
kan innebära en stor förändring av kulturlandskapet. Skötseln och bevarandet av 
jordbruksmarken är viktig för att bibehålla biologiska värden, kulturmiljövärden och 
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den landskapsbild som är karaktäristisk för Sotenäs. Jordbruksverksamhet har en roll i 
tillskottet av näringsämnen till närliggande mark och recipienter. 
 
8.6 Infrastruktur 

Generellt sett gäller i Sotenäs att infrastrukturen inte är ett markanspråk som anses ha 
någon stor negativ påverkan för VA-försörjningen. Tvärtom kan det vara en fördel att 
dra VA-ledningar i anslutning till befintliga vägar. 
 
8.7 Materialtäkter 

Sotenäs kommun har sammanlagt 3 materialtäkter varav två är bergtäkter och den tredje 
en bergkrossningsanläggning. 
Bergtäkter och krossverk klassas som miljöfarlig verksamhet och kan öka grundvattnets 
sårbarhet då markens naturliga rening minskar. En av bergtäkterna ligger inom 
vattenskyddsområdet för Tåsteröds vatten. 
 
9 Kommunala intressen 
Kommande VA-plan är ett strategiskt dokument som behöver förhålla sig till och anpassas 
efter andra styrande dokument och planer. Speciellt kommunens vision 2020 och aktuell 
programförklaring för mandatperioden. Ytterst samlas detta i översiktsplanen för Sotenäs 
kommun. 

9.1 Visioner och mål 

Sotenäs kommuns vision 2020 omfattar övergripande och långsiktiga mål som ligger till 
grund för, och är vägledande i hela den kommunala verksamheten.  

- Det goda kustnära livet som förenar tradition, förnyelse, hållbar utveckling och 
framtidstro.  

- Ett gott liv i Sotenäs – hela livet, präglat av respekt för den enskilde och 
människors lika värde.  

- Hållbar utveckling – demokratiskt, socialt, ekonomiskt och miljömässigt. 
- Goda betingelser för företagande.  
- En attraktiv besökskommun.  
- Alla finner sitt önskade boende. 

Kommunfullmäktige har vidare i sin programförklaring för perioden 2015 till 2018 
uttryckt följande som direkt påverkar VA-försörjningen; 

- Ett bostadsförsörjningsprogram finns med fokus på helårsboende.  
- 150 nya bostäder har tillkommit för åretruntboende.  

 
 
Hållbar utveckling och miljöaspekterna är självklarheter i VA-försörjningen. 
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9.2 Översiktsplanen 

Översiktsplanen för Sotenäs kommun anger att det grundläggande målet är en ökning av 
antalet helårsboende och en utveckling av den bebyggda miljön som bygger på 
långsiktig hållbarhet. Nybyggnation ska utnyttja befintliga strukturer (vägar, VA mm), 
begränsa behovet av transporter samt förbättra förutsättningarna för kollektivtrafik. 
Strategin för en bebyggelseutveckling är därför att i första hand förstärka befintliga 
tätorter och dess befintliga strukturer för kommunikationer. Den goda tillgängligheten 
till service, vård, skola, omsorg, kollektivtrafik mm som tätorten erbjuder innebär att 
förtätning och utveckling av just tätorterna är en bebyggelseutveckling som ska 
prioriteras. Utgångspunkt i en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. 
Bebyggelse på landsbygden skall i mycket högre grad än bebyggelse i tätort anpassas 
till det landskap där byggnaden placeras. Avvägning ska alltid göras utifrån 
bebyggelsens tillgänglighet till befintliga kommunikationsstråk. 
 
Sotenäs kommun planerar en översyn av gällande översiktsplan 2010 under 2017. 
 
9.3 Lokala miljömål 

Sotenäs kommun har utifrån de nationella och regionala miljömålen antagit lokala  
miljömål för Sotenäs kommun. Miljömålen är framtagna av den gemensamma 
miljönämnden i Mellersta Bohuslän. Miljömålsarbetet omfattar miljö och 
klimatförändringarna. Frågeställningar som direkt berör VA-försörjningen. 
 
10 Mellankommunala intressen 
Kommunen hanterar mellankommunala frågor rörande till exempel kommunikationer, 
infrastruktur, handel, service, vattenverksamhet eller naturområden som berör en 
intilliggande kommun. Sotenäs kommun har ansvar för att beskriva och definiera om 
och hur användandet av mark eller vatten påverkar grannkommunen och vilka 
konsekvenser det får för angränsande kommuner. 
Tåsterödsvatten som också utgör ytvattentäkt delar vi tillsamman med Tanums och 
Munkedals kommun. 
Ytterligare exempel på detta är Åbyfjorden och Bottnafjorden som vi delar tillsammans 
med Lysekils respektive Tanums kommun.   
Organiserad samverkan mellan kommunerna utgör också ett mellankommunalt intresse. 
 
10.1 Västvatten AB 

Sotenäs kommun har genom beslut i kommunfullmäktige 2016-06-16 § 76 beslutat att 
gå med i det gemensamma kommunalägda driftsbolaget Västvatten AB.  
Skälen för detta var: 
  
• Problem med kompetensförsörjning/svårigheter att rekrytera kompetent personal  
• Personalomsättning/pensioneringar  
• Behov av spetskompetens som är svårt att erhålla i en liten och sårbar organisation  
• Nuvarande organisation liten och sårbar med brist på juridisk kompetens  
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• Vinna stordriftsfördelar samt tillgång till ny teknik  
• Press på taxor  
Bolaget är gemensamägt av kommunerna Färgelanda, Munkedal, Uddevalla och 
Sotenäs kommun och har sitt huvudkontor i Uddevalla. 
Kommande VA-plan för Sotenäs kommun kommer att utarbetas av Västvatten AB. 
 
   
10.2 Miljönämnden Mellersta Bohuslän 

Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner har sedan 2013-01-01 en gemensam nämnd 
för miljöfrågor kallad Miljönämnden i mellersta Bohuslän. Sotenäs kommun är 
värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Sotenäs kommuns organisation 
Miljönämnden ansvarar för de samverkande kommunernas uppgifter inklusive 
prövning/dispens och tillsyn/kontroll enligt Miljöbalken vilket möjliggör 
mellankommunalt samarbete och gemensamma satsningar inom miljöarbetet. 
 
10.3 Bohusläns Vattenvårdsförbund/samordnad recipientkontroll 

Bohuskustens vattenvårdsförbund bildades 1987 och förbundets egentliga verksamhet, 
undersökningar i den marina miljön, påbörjades 1990. Förbundet är en ideell förening 
vars medlemmar består av kommuner, industrier, föreningar och övriga intressenter som 
bedriver verksamhet eller aktiviteter i anslutning till Bohuskusten. 
Förbundet genomför ett kontrollprogram för övervakning av havets vattenkvalitet för att 
se hur kvaliteten förändras över tid. Det nuvarande kontrollprogrammet har varit aktivt 
sedan 1990. 
 
10.4 Tåsteröds stora ytvattentäkt 

Tåsteröds vatten är belägen i Munkedals, Sotenäs och Tanums kommuner. Sjön 
avbördar sitt vatten vid östra änden genom Tvärån som slutligen mynnar ut i 
Åbyfjorden. Tåsteröd har fastställt vattenskyddsområde med tillhörande 
skyddsföreskrifter. Arbetet med vattenskyddsföreskrifterna över kommungränsen ställer 
extra krav på kommunikation och att innehållet är tydligt, korrekt väl anpassat för sitt 
syfte utan onödiga restriktioner.   
 
11 Omvärldsfaktorer 
11.1 Lagen om allmänna vattentjänster (Vattentjänstlagen) 

Sotenäs kommun skall enligt vattentjänstlagen ha till uppgift att tillhandahålla vatten- 
och avloppsförsörjning i situationer då det behövs samlade VA-lösningar. VA-
lagstiftningen ska inte bara tillgodose hälsoskyddet utan även bidra till hållbar 
utveckling och god resurshushållning. Detta betyder att kommunen är skyldig att ordna 
avloppsförsörjning i ett större sammanhang om det behövs av miljö- eller 
hälsoskyddsskäl. Kommunen ska dels bestämma ett verksamhetsområde där 
vattentjänsterna behöver ordnas och dels se till att behovet tillgodoses genom en allmän 
VA-anläggning. Lagen om allmänna vattentjänster och 6 § omtalar följande: 
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6 § Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas 
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller 
blivande bebyggelse, skall kommunen 1.bestämma det verksamhetsområde inom vilket 
vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och 2. se till att behovet snarast, 
och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän VA 
anläggning. 
 
11.2 Miljöbalken och plan och bygglagen 

Bestämmelserna i plan och bygglagen syftar till att, med hänsyn till den enskilda 
människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala 
levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna 
i dagens samhälle och för kommande generationer. Miljöbalken syftar till att främja en 
hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras 
en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett 
skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett 
ansvar för att förvalta naturen väl. 
Lagstiftningarna kompletterar varandra och skall beaktas vid VA-planering. 
 
11.3 Anläggningslagen 

Anläggningslagen22 reglerar bestämmelser om anläggningar som är gemensamma för 
flera fastigheter, t ex gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp. Bland annat 
anges villkor för att en gemensamhetsanläggning ska kunna inrättas.  
 

- Väsentlighetsvillkoret (5 §) - anläggningen måste vara av väsentlig betydelse för 
de deltagande fastigheterna  

- Båtnadsvillkoret (6 §) - vinsten med anläggningen måste överstiga kostnaderna  

- Opinionsvillkoret (7 §) - anläggningen får inte inrättas om fastighetsägarna eller 
andra berörda motsätter sig den och har beaktansvärda skäl för detta  

- Lokaliseringsvillkoret (8 §) - anläggningen skall lokaliseras så att minsta 
möjliga intrång uppkommer utan oskälig kostnad  

 
11.4 Vattendirektivet 

Ramdirektivet för vatten antogs av samtliga medlemsländer år 2000. Direktivet innebär 
en helhetssyn och systematiskt arbete för att bevara och förbättra Europas vatten. 
Sveriges fem vattendistrikt har fastställt fyra dokument som stöd för detta arbete; 
Förvaltningsplan, Åtgärdsprogram, Miljökvalitetsnormer och 
Miljökonsekvensbeskrivning.  
Dokumenten gäller för perioden 2010-2015.  
Vattenmyndigheterna har i samarbete med Sveriges länsstyrelser samt SMHI och SGU 
kartlagt vattenförekomster för yt- och grundvatten. Målet är att alla vatten ska nå minst 
god status under perioden 2015-2027. 
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11.5 Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 

Åtgärdsprogrammet riktar sig till kommuner och myndigheter och beskriver de åtgärder 
som bedöms nödvändiga för att de beslutade miljökvalitetsnormerna ska uppnås i tid 
inom vattendistriktet. Föreslaget är att kommunerna, i samverkan med länsstyrelserna, 
behöver utveckla vatten- och avloppsvattenplaner, särskilt i områden med vatten- 
förekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk, kemisk och 
kvantitativ status. 
 
11.6 Nationella, regionala och lokala miljömål 

Levande sjöar och vattendrag, grundvatten av god kvalitet samt ingen övergödning är 
miljömål som skall appliceras lokalt och ingå som förslag till åtgärder i den kommande 
VA-planen. Strategiskt skall detta ingå i Sotenäs kommuns kommande VA-plan men 
även ingå i den kommande planeringen för bebyggelse och miljömålet god bebyggd 
miljö. 
 
11.7 Baltic Sea Action Plan (BSAP): Genomförandeplaner 

Baltic Sea Action Plan (BSAP) antogs av samtliga länder kring Östersjön 2007. Målet 
är att uppnå god status i Östersjön till år 2021. Den del som rör VA-försörjningen är i 
första hand segmentet övergödning, där åtgärder för att till exempel minska mängden 
näringsämnen till Östersjön hanteras. Genom att genomföra åtgärder inom 
avloppsförsörjningen bidrar Sotenäs kommun direkt till att tillförseln av näringsämnen 
till Skagerack och indirekt Östersjön minskar. 
 
12 Kommande VA-plan för Sotenäs kommun och inträdet i 
Västvatten AB 

Västvatten AB ansvarar från och med 1 januari 2017 för drift, underhåll, och utveckling 
av Sotenäs kommuns allmänna vatten och avloppsanläggningar. Viktigt blir då för 
Sotenäs kommun och Sotenäs Vatten AB att ha en kommunal strategi för hur 
kommunen skall utvecklas när det gäller vatten och avlopp kopplat till övrig planering. 
Framtagen VA-översikt och föreslagen VA-strategi är ett steg i riktningen för att kunna 
styra utvecklingen. Genom dessa dokument ges förutsättningar för en gemensam syn på 
vilka förutsättningar som gäller och förvaltningsövergripande i kommande VA-plan 
arbeta för att vattenplaneringen är ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar. Innehållet 
i kommande VA-plan skall ha en tydlig koppling till övriga strategiska dokument i 
Sotenäs och främst bostadsförsörjningsprogrammet och gällande översiktsplan. 
Koppling skall och finnas till Sotenäs kommuns budgetprocess och gällande taxor. 
 
Inträdet i Västvatten ställer större krav på Sotenäs kommun som beställare gentemot 
såväl Sotenäs Vatten som Västvatten och att kommunen har kompetens och resurser att 
styra detta.  
Inträdet i Västvatten säkrar på lång sikt Sotenäs kommuns kompetens inom VA-
planering och utgör en trygghet för att gemensamt med andra kommuner arbeta fram en 
VA-plan för Sotenäs kommun. 
 



 
 

Datum: 2021-02-23 

33 
 

Bo Hallgren 
utredare kommunledningskontoret  
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 28(33)
 

 
 
 
 

KS § 40 Dnr 2021/000081 

Parkeringstaxa på fler platser i kommunen 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att se över möjligheten att avgiftsbelägga fler 
parkeringar i kommunens centrumkärnor. Förvaltningen ser även att kostnaderna för 
parkeringsverksamheten så som exempelvis parkeringsövervakning, asfaltbeläggningar 
framtagande av nya parkeringsytor kommer att öka de kommande åren. 

Bakgrund 

Sveriges kommuner har rätt enligt lag att ta ut parkeringsavgift i den omfattning som behövs för att 
ordna trafiken på de offentliga platser som står under kommunens förvaltning och som kommunen 
har upplåtit för parkering. Sotenäs kommun har under många år tagit ut parkeringsavgift och när 
avgiften infördes var huvudsyftet att få omsättning på fordonen i samhällskärnorna. Inom Sotenäs 
kommun har parkeringsavgift tagits ut mellan den 1 juni och 31 augusti.  
 
Att införa parkeringstaxa på fler centrala parkeringsplatser innebär att det blir bättre omsättning på 
fordonen i de centrala delarna samt i slutändan generera ett större flöde av kunder till de 
verksamheter som är belägna i kommunens närområden samt i centrumkärnorna.  
 
Se bifogade kartbilagor gällande förslag på parkeringsplatser för införande av parkeringstaxa. Totalt 
rör det sig om ca 200 platser (alla ytor är inte asfalterade). 
 
En sjunde plats på Sälebådsvägen i Hasselösund utreddes men togs inte med då ett införande av 
avgifter på platsen bedömdes att orsaka en betydande trafikökning och parkerande på närliggande 
bostadsgator vilket skulle orsaka framkomlighetsproblem. 

Beslutsunderlag 

Trafikingenjörens och chef Drift- och projektenhetens tjänsteutlåtande 2021-01-15 
Kartor, bilagor 1-6 
Bilaga 7, KF protokoll 2019-11-07 § 107 ang Taxa 2020 för parkeringar 

Yrkande 

Olof Börjesson (C) föreslår bifall till tekniska utskottets förslag. 
Bengt Sörensson (S) föreslår bifall till förvaltningens förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Olof Börjessons (C) och tekniska utskottets förslag, mot Bengt 
Sörenssons (S) och förvaltningens förslag och finner att Kommunstyrelsen antar Bengt Sörenssons 
(S) och förvaltningens förslag. 
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 29(33)
 

 
 
 
 

Forts. KS § 40 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att införa parkeringstaxa på de föreslagna allmänna 
parkeringsplatserna i enlighet med bilaga 1 Malmön, bilaga 2 Lökholmen Hunnebostrand samt del 
av Tången bilaga 4, att gälla för 2021 och tills vidare. 
 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KSTU § 12  Dnr 2021/81 

 
Förslag om parkeringstaxa på allmän plats och gatumark 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att se över möjligheten att avgiftsbelägga fler 
parkeringar i kommunens centrumkärnor. Förvaltningen ser även att kostnaderna för 
parkeringsverksamheten så som exempelvis parkeringsövervakning, asfaltbeläggningar 
framtagande av nya parkeringsytor kommer att öka de kommande åren. 
 

Bakgrund 

Sveriges kommuner har rätt enligt lag att ta ut parkeringsavgift i den omfattning som behövs för att 
ordna trafiken på de offentliga platser som står under kommunens förvaltning och som kommunen 
har upplåtit för parkering. Sotenäs kommun har under många år tagit ut parkeringsavgift och när 
avgiften infördes var huvudsyftet att få omsättning på fordonen i samhällskärnorna. Inom Sotenäs 
kommun har parkeringsavgift tagits ut mellan den 1 juni och 31 augusti. Att införa parkeringstaxa 
på fler centrala parkeringsplatser innebär att det blir bättre omsättning på fordonen i de centrala 
delarna samt i slutändan generera ett större flöde av kunder till de verksamheter som är belägna i 
kommunens närområden samt i centrumkärnorna. Se bifogade kartbilagor gällande förslag på 
parkeringsplatser för införande av parkeringstaxa. Totalt rör det sig om ca 200 platser (alla ytor är 
inte asfalterade). 
En sjunde plats på Sälebådsvägen i Hasselösund utreddes men togs inte med då ett införande av 
avgifter på platsen bedömdes att orsaka en betydande trafikökning och parkerande på närliggande 
bostadsgator vilket skulle orsaka framkomlighetsproblem. 
 

Yrkanden 

Mathias Bruno (M) yrkar på återremiss på de parkeringsplatser som är i anslutning till badplatser. 

Yrkanden 

Jan-Olof Sörensson (S) och Bengt Sörensson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag 
 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Mathias Brunos (M) förslag mot förvaltningens förslag att införa 
parkeringstaxa på de föreslagna allmänna parkeringsplatser som framgår i de bifogade kartbilagorna 
från och med år 2021och finner att Kommunstyrelsens tekniska utskott antar Mathias Brunos 
förslag.  
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Forts. KSTU § 12 

Beslutsunderlag 

Trafikingenjörens och chef Drift- och projektenhetens tjänsteutlåtande. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott återremitterar den del i ärendet gällande parkeringsplatser som 
är i anslutning till badplatser för vidare handläggning.  
 
I övrigt beslutas enligt förvaltningens förslag. 
 
 
 

Bilaga  

Kartor bilaga 1 tom 6 
Gällande taxa bilaga 7 
 
  

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
 
 
 
 
  



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Trafikingenjör 

Telefon: 0523-66 45 49 
E-post: susanne.jakobsson@sotenas.se 
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Förslag om parkeringstaxa på allmän plats och gatumark 
 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att se över möjligheten att 
avgiftsbelägga fler parkeringar i kommunens centrumkärnor. Förvaltningen ser även att 
kostnaderna för parkeringsverksamheten så som exempelvis parkeringsövervakning, 
asfaltbeläggningar framtagande av nya parkeringsytor kommer att öka de kommande 
åren. 
 

Syfte  
Genom att införa ytterliga taxa på fler allmänna parkeringsplatser kommer dessa 
intäkter bland annat att bidra till att kommunen kan möta upp de ökade kostnaderna för 
parkeringsverksamheten samt ge nya möjligheter att ta fram och anlägga nya 
parkeringsplatser, underhålla gator och vägar på ett bra sätt.  
 

Bakgrund 
Sveriges kommuner har rätt enligt lag att ta ut parkeringsavgift i den omfattning som 
behövs för att ordna trafiken på de offentliga platser som står under kommunens 
förvaltning och som kommunen har upplåtit för parkering. Sotenäs kommun har under 
många år tagit ut parkeringsavgift och när avgiften infördes var huvudsyftet att få 
omsättning på fordonen i samhällskärnorna. Inom Sotenäs kommun har parkeringsavgift 
tagits ut mellan den 1 juni och 31 augusti. Att införa parkeringstaxa på fler centrala 
parkeringsplatser innebär att det blir bättre omsättning på fordonen i de centrala delarna 
samt i slutändan generera ett större flöde av kunder till de verksamheter som är belägna 
i kommunens närområden samt i centrumkärnorna. Se bifogade kartbilagor gällande 
förslag på parkeringsplatser för införande av parkeringstaxa. Totalt rör det sig om ca 
200 platser (alla ytor är inte asfalterade). 
En sjunde plats på Sälebådsvägen i Hasselösund utreddes men togs inte med då ett 
införande av avgifter på platsen bedömdes att orsaka en betydande trafikökning och 
parkerande på närliggande bostadsgator vilket skulle orsaka framkomlighetsproblem. 
 

Medborgarperspektiv  
Parkeringsavgiften belastar samtliga fordonsförare som nyttjar dessa parkeringsplatser 
under avgiftsperioden. Så oavsett om man är kommunmedlem, kund eller besökande 
behandlas alla lika. Samtliga trafikanter kommer också gynnas på ett sådant sätt att 
kommunen kan bidra till att täcka kostnader för bland annat underhåll av p-platser, gator 
samt gc-vägar. 
 

mailto:susanne.jakobsson@sotenas.se


 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Trafikingenjör 

Telefon: 0523-66 45 49 
E-post: susanne.jakobsson@sotenas.se 
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Förvaltningens förslag till beslut  
Kommunfullmäktige beslutar om att införa parkeringstaxa på de föreslagna allmänna 
parkeringsplatser som framgår i de bifogade kartbilagorna från och med år 2021. 

 

Bilaga  
Kartor bilaga 1 tom 6 
Gällande taxa bilaga 7 
 

  
Fredrik Torstensson Susanne Jakobsson 
Avdelningschef Drift och Projekt Trafikingenjör 

 

mailto:susanne.jakobsson@sotenas.se


Bohus-Malmön, förslag om yta gällande införande av parkeringstaxa

15 januari 20211. Samhällsbyggnadskartan

Införande av parkeringstaxa, Bohus-Malmön. Bilaga kallad nummer 150 0 50 100 [m]

1:1 500

o

© Lantmäteriet
Den redovisade fastighetsindelningens kvalité
kan inte garanteras och har ingen rättsverkan.



Hunnebostrand, förslag om yta gällande införande av ny parkeringstaxa

15 januari 20211. Samhällsbyggnadskartan

Införande av parkeringstaxa, Hunnebostrand bilaga kallad nummer 250 0 50 100 [m]

1:1 500

o

© Lantmäteriet
Den redovisade fastighetsindelningens kvalité
kan inte garanteras och har ingen rättsverkan.



Smöge, förslag om p-platser gällande införande av parkeringstaxa

20 januari 20215. Kommunala fastigheter

Införande av parkeringstaxa, Smögen. Bilaga kallad nummer 3.50 0 50 [m]

1:1 000

o

© Lantmäteriet
Den redovisade fastighetsindelningens kvalité
kan inte garanteras och har ingen rättsverkan.



Tången, förslag om ytor gällande införande om parkeringstaxa

januari 20, 20214.1 Kommunalteknisk karta-Behörighetsskyddad Sotenäs

Införande av parkeringstaxa, Tången. Bilaga kallad nummer 4.

1:2 000

o

50 0 50 100 150 [m]



Hunnebostrand, förslag om yta gällande införande av parkeringstaxa

20 januari 20214. Kommunalteknisk karta

Införande av parkeringstaxa, Hunnebostrand. Bilaga kallad nummer 550 0 50 100 150 [m]

1:2 000

o

© Lantmäteriet
Den redovisade fastighetsindelningens kvalité
kan inte garanteras och har ingen rättsverkan.



Bovallstrand, förslag om ytor gällande införande av parkeringstaxa

20 januari 20215. Kommunala fastigheter

Införande av parkeringstaxa, Bovallstrand. Bilaga kallad nummer 650 0 50 100 [m]

1:1 500

o

© Lantmäteriet
Den redovisade fastighetsindelningens kvalité
kan inte garanteras och har ingen rättsverkan.
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KF § 107 Dnr 2019/000373 

Taxa 2020 för parkeringar 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 22 november 2018 att anta Mål- och resursplan 2019-2022, 
budget 2019. Av planen framgår att kommunstyrelsens tekniska verksamheter ska öka 
avgiftsfinansieringen med 3 mkr över tre år. Av de ekonomiska styrprinciperna följer vidare att 
intäkterna årligen räknas upp med 2,3 % motsvarande 700 tkr för 2020. Sammanlagt innebär detta 
ett behov av taxeförändringar med 2750 tkr inför 2020.  
 
Nu aktuellt ärende avser taxan för parkeringarna. 
 
Sotenäs kommun har under många år tagit ut parkeringsavgift under juni - augusti. 
Samhällsutvecklingen har gjort att fler bilar och husbilar rullar på gatorna. 
Avgifterna är ett sätt att finansiera kommunens kostnader med intäkter från våra besökare till 
förmån för kommunmedlemmarna. Förslaget är att taxan för parkeringar bibehålls på 30 kr/h. 
Tekniska utskottet föreslår att taxan ska höljas med 5kr/h för att öka omsättningshastigheten på 
parkeringarna. 

Beslutsunderlag 

Drift- och projektchefens tjänsteutlåtande 2019-09-19 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2019-10-01 § 69 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-16 § 169 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar taxa för parkeringar att höjas med 5 kr/h att gälla från den 1 januari 2020 
och tills vidare.  
 

Skickas till 

Samhällsbyggnadschef 
Ekonomichef 
Räddningschef 
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KS § 34 Dnr 2021/000005 

Behandling av resultatöverföring av investeringar i bokslutet 2020 
Kommunfullmäktige fastställer överföring av investeringsanslag till kommande verksamhetsår.   

Äskande av resultatöverföring av investeringsanslag 
Investeringsbudgeten uppgick för 2020, inklusive resultatöverföring från 2019, till 46,539 mnkr. 
Årets bruttoinvesteringar ligger kvar på samma nivå som tidigare år och landar på 34,621 mnkr 
(föreg. år 34,877 mnkr) och försäljningsinkomster inklusive investeringsbidrag ökar till 12,905 
mnkr (föreg. år 3,837 mnkr).  
 
Enskilt största investeringarna under 2020 avsåg köp av mark 4,9 mnkr samt planerat 
fastighetsunderhåll och energieffektiviseringar som genomfördes till 6,163 mnkr respektive 1,173 
mnkr.  
 
I bifogat förslag framgår redovisning av investeringar för 2020. I förslaget ingår omfördelning av 
ett antal investeringsprojekt, vilka framgår av sammanställningen. Omfördelningen föreslås i första 
hand inom respektive verksamhetsområde/nämnd. För projekten skolgårdar samt belysning 
motionsspår föreslås att anslagen flyttas från Utbildningsnämnden till Kommunstyrelsen. Även 
detta framgår i sammanställningen under omfördelning.  En förändring vad gäller redovisning av 
anläggningsbidrag till föreningar har genomförts vilket innebär att investeringsanslaget bör utgå. 
Anläggningsbidrag till föreningar budgeteras from 2021 som en driftskostnad. 
 
Efter ovanstående förslag till förändringar föreslås resultatöverföring för samtliga nämnder med 
24,825 mnkr. Anslaget är högre än för tidigare år vilket beror på att budgeterade försäljningar 
minskat markant.  

Försäljning och markinköp 
Upparbetade försäljningar har under de senaste åren minskat betydligt. Inför 2020 uppgick budget 
för upparbetade försäljningar totalt till 18 400 tkr. Utgående budget föreslås uppgå till 10 843 tkr.  
 
Upparbetade planer uppgick vid ingången till 2020 till 5 784 tkr. Här ingår planer för Ögården 1:9, 
Springethamnen, Hällebo, Skomakarudden, Gamla Smögen, Gamla Hunnebo samt Smögens hamn. 
Ett avslut har skett under året avseende Ögården, samt tillkommande arbete har genomförts på 
Hällebo, Gamla Smögen och Gamla Hunnebo. Upparbetade kostnader för Ögården 1:9 uppgick per 
2020-12-31 till 3,799 mnkr och försäljning till 2,113 mnkr. Ytterligare försäljning inflyter 2021. Då 
sker även slutredovisning. Därav flyttas upparbetade utgifter över till 2021.  Det innebär att 
upparbetade planer vid årets slut uppgår till 7,349 mnkr. 
 
Budgeterad fastighetsförsäljning uppgick vid ingången av 2020 till 5,049 mnkr. Någon försäljning 
har inte genomförts under året. Omfördelning av överskott avseende försäljning industriområden 
föreslås minska ingående värdet. Det innebär att budgeterade försäljningar inför 2021 uppgår till 
3,494 mnkr. 
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Forts. KS § 34 

 
Budgeterade försäljning av industriområden uppgick till 7,567 mnkr. Under året har försäljning av 
Lindalsskogen, Hogenäs, Klevenbryggans fastighet, Guleskärs marin skett med 10,580 mnkr. 
Överskottet med avdrag för överdrag avseende inköp av mark föreslås att minska budgeterade 
markförsäljning med 1,5 mnkr. Det innebär att upparbetade försäljningar är genomförd.  
 
Budget för markinköp uppgick till 0,620 mnkr för 2020. Inköp av mark för industriändamål 
genomfördes till 4,940 mnkr. Överdraget föreslås kompenseras genom de högre 
försäljningsinkomster för industrimark samt ej utnyttjat anslag för anläggningsbidrag till föreningar.  
  

Beslutsunderlag 
Investeringsredovisning 2020 (2021-02-23) 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-02-23 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-02-17 § 37 

Yrkande 

Mats Abrahamsson (M) föreslår bifall till förslaget. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Mats Abrahamssons (M) förslag och finner att Kommunstyrelsen 
antar detta. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna; 
• Omfördelning av investeringsbudget för 2020    
• Överföring av investeringsanslag med 24,825 mnkr till 2021   
• I övrigt godkänna investeringsredovisningen 

 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KSAU § 37 Dnr 2021/000005 

Behandling av resultatöverföring av investeringar i bokslutet 2020 
Kommunfullmäktige fastställer överföring av investeringsanslag till kommande verksamhetsår.   

Äskande av resultatöverföring av investeringsanslag 

Investeringsbudgeten uppgick för 2020, inklusive resultatöverföring från 2019, till 46,539 mnkr. 
Årets bruttoinvesteringar ligger7 kvar på samma nivå som tidigare år och landar på 34,621 mnkr 
(föreg. år 34,877 mnkr) och försäljningsinkomster inklusive investeringsbidrag ökar till 12,905 
mnkr (föreg. år 3,837 mnkr).  
 
Enskilt största investeringarna under 2020 avsåg köp av mark 4,9 mnkr samt planerat 
fastighetsunderhåll och energieffektiviseringar som genomfördes till 6,163 mnkr respektive 1,173 
mnkr.  
 
I förslaget framgår redovisning av investeringar för 2020. I förslaget ingår omfördelning av ett antal 
investeringsprojekt, vilka framgår av sammanställningen. Omfördelningen föreslås i första hand 
inom respektive verksamhetsområde/nämnd. För projekten skolgårdar samt belysning motionsspår 
föreslås att anslagen flyttas från Utbildningsnämnden till Kommunstyrelsen. Även detta framgår i 
sammanställningen under omfördelning.  En förändring vad gäller redovisning av 
anläggningsbidrag till föreningar har genomförts vilket innebär att investeringsanslaget bör utgå. 
Anläggningsbidrag till föreningar budgeteras from 2021 som en driftskostnad. 
 
Efter ovanstående förslag till förändringar föreslås resultatöverföring för samtliga nämnder med 
24,825 mnkr. Anslaget är högre än för tidigare år vilket beror på att budgeterade försäljningar 
minskat markant.  

Försäljning och markinköp 

Upparbetade försäljningar har under de senaste åren minskat betydligt. Inför 2020 uppgick budget 
för upparbetade försäljningar totalt till 18 400 tkr. Utgående budget föreslås uppgå till 10 843 tkr.  
 
Upparbetade planer uppgick vid ingången till 2020 till 5 784 tkr. Här ingår planer för Ögården 1:9, 
Springethamnen, Hällebo, Skomakarudden, Gamla Smögen, Gamla Hunnebo samt Smögens hamn. 
Ett avslut har skett under året avseende Ögården, samt tillkommande arbete har genomförts på 
Hällebo, Gamla Smögen och Gamla Hunnebo. Det innebär att upparbetade planer vid årets slut 
uppgår till 5 663 tkr. Upparbetade kostnader för Ögården 1:9 uppgick per 2020-12-31 till 3,799 
mnkr och försäljning till 2,113 mnkr. Det innebar ett underskott på 1,686 mnkr. Underskottet 
föreslås inte flyttas över till 2020 utan istället minska budget för försäljning industriområden.  
 
Budgeterad fastighetsförsäljning uppgick vid ingången av 2020 till 5 049 tkr. Någon försäljning har 
inte genomförts under året. Det innebär att budgeterade försäljningar inför 2021 uppgår till samma 
belopp dvs 5 049 tkr. 
 
Budgeterade försäljning av industriområden uppgick till 7 567 tkr. Under året har försäljning av 
Lindalsskogen, Hogenäs, Klevenbryggans fastighet, Guleskärs marin skett med 10 580 tkr.  
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Forts. KSAU § 37 

Överskottet med avdrag för underskott på Ögården föreslås kompensera överdrag avseende inköp 
av mark. Det innebär att upparbetade försäljningar i princip är genomförd, endast 131 tkr återstår.  
 
Budget för markinköp uppgick till 620 tkr för 2020. Inköp av mark för industriändamål 
genomfördes till 4 940 tkr. Överdraget föreslås kompenseras genom de högre försäljningsinkomster 
för industrimark samt ej utnyttjat anslag för anläggningsbidrag till föreningar.   

Beslutsunderlag 

Investeringsredovisning 2020 (2021-02-09) 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna; 
• Omfördelning av investeringsbudget för 2020    
• Överföring av investeringsanslag med 24,825 mnkr till 2021   
• I övrigt godkänna investeringsredovisningen 

 

Skickas till  

Kommunstyrelsen 
  



 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Ekonomichef 

Telefon: 0523-66 45 63 
E-post: ulrika.gellerstedt@sotenas.se 
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Behandling av resultatöverföring av investeringar i bokslutet 
2020 
Kommunfullmäktige fastställer överföring av investeringsanslag till kommande 
verksamhetsår.   

Äskande av resultatöverföring av investeringsanslag 

Investeringsbudgeten uppgick för 2020, inklusive resultatöverföring från 2019, till 
46,539 mnkr. Årets bruttoinvesteringar ligger kvar på samma nivå som tidigare år och 
landar på 34,621 mnkr (föreg. år 34,877 mnkr) och försäljningsinkomster inklusive 
investeringsbidrag ökar till 12,905 mnkr (föreg. år 3,837 mnkr).  
 
Enskilt största investeringarna under 2020 avsåg köp av mark 4,9 mnkr samt planerat 
fastighetsunderhåll och energieffektiviseringar som genomfördes till 6,163 mnkr 
respektive 1,173 mnkr.  
 
I bifogat förslag framgår redovisning av investeringar för 2020. I förslaget ingår 
omfördelning av ett antal investeringsprojekt, vilka framgår av sammanställningen. 
Omfördelningen föreslås i första hand inom respektive verksamhetsområde/nämnd. För 
projekten skolgårdar samt belysning motionsspår föreslås att anslagen flyttas från 
Utbildningsnämnden till Kommunstyrelsen. Även detta framgår i sammanställningen 
under omfördelning.  En förändring vad gäller redovisning av anläggningsbidrag till 
föreningar har genomförts vilket innebär att investeringsanslaget bör utgå. 
Anläggningsbidrag till föreningar budgeteras from 2021 som en driftskostnad. 
 
Efter ovanstående förslag till förändringar föreslås resultatöverföring för samtliga 
nämnder med 24,825 mnkr. Anslaget är högre än för tidigare år vilket beror på att 
budgeterade försäljningar minskat markant.  
 

Försäljning och markinköp 

Upparbetade försäljningar har under de senaste åren minskat betydligt. Inför 2020 
uppgick budget för upparbetade försäljningar totalt till 18 400 tkr. Utgående budget 
föreslås uppgå till 10 843 tkr.  
 
Upparbetade planer uppgick vid ingången till 2020 till 5 784 tkr. Här ingår planer för 
Ögården 1:9, Springethamnen, Hällebo, Skomakarudden, Gamla Smögen, Gamla 
Hunnebo samt Smögens hamn. Ett avslut har skett under året avseende Ögården, samt 
tillkommande arbete har genomförts på Hällebo, Gamla Smögen och Gamla Hunnebo. 
Upparbetade kostnader för Ögården 1:9 uppgick per 2020-12-31 till 3,799 mnkr och 
försäljning till 2,113 mnkr. Ytterligare försäljning inflyter 2021. Då sker även 
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slutredovisning. Därav flyttas upparbetade utgifter över till 2021.  Det innebär att 
upparbetade planer vid årets slut uppgår till 7,349 mnkr. 
 
Budgeterad fastighetsförsäljning uppgick vid ingången av 2020 till 5,049 mnkr. Någon 
försäljning har inte genomförts under året. Omfördelning av överskott avseende 
försäljning industriområden föreslås minska ingående värdet. Det innebär att 
budgeterade försäljningar inför 2021 uppgår till 3,494 mnkr. 
 
Budgeterade försäljning av industriområden uppgick till 7,567 mnkr. Under året har 
försäljning av Lindalsskogen, Hogenäs, Klevenbryggans fastighet, Guleskärs marin 
skett med 10,580 mnkr. Överskottet med avdrag för överdrag avseende inköp av mark 
föreslås att minska budgeterade markförsäljning med 1,5 mnkr. Det innebär att 
upparbetade försäljningar är genomförd.  
 
Budget för markinköp uppgick till 0,620 mnkr för 2020. Inköp av mark för 
industriändamål genomfördes till 4,940 mnkr. Överdraget föreslås kompenseras genom 
de högre försäljningsinkomster för industrimark samt ej utnyttjat anslag för 
anläggningsbidrag till föreningar.  
  

Bilagor  

• Investeringsredovisning 2020 (2021-02-23) 

Förvaltningens förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna; 
• Omfördelning av investeringsbudget för 2020    
• Överföring av investeringsanslag med 24,825 mnkr till 2021   
• I övrigt godkänna investeringsredovisningen 

  
Ulrika Gellerstedt Maria Vikingsson 
Ekonomichef 
 
Eveline Savik 
Samhällsbyggnadschef 

Kommunchef 

 
 



2021-02-23

ÖGÅRDEN 1:9 -865 2 113 2 934 821 0 -1 686 Mark sålts under 2020, och försäljning pågår 
2021 och slutredovisas därav 2021. 

SPRINGETHAMNEN -52 0 0 0 0 -52   
HÄLLEBO, ETAPP 2 -855 0 241 241 0 -1 096 Arkeologiska utredningar under 2020
SKOMAKARUDDEN -155 0 0 0 0 -155 Planarbetet vilar för närvarande
DETALJPLAN GAMLA SMÖGEN -2 378 0 373 373 0 -2 751 Färdigställande av granskningshandlingar
DETALJPLAN GAMLA HUNNEBO -1 225 0 131 131 0 -1 356 Färdigställande av antagandehandlingar, 

beräknas bli färdig början av 2021.
ÄDP SMÖGENS HAMN -254 0 0 0 0 -254 Planarbetet vilar för närvarande
FASTIGHETSFÖRSÄLJNING -5 049 0 0 0 -1 555 -3 494 Upparbetad skuld justeras mot försäljning
INDUSTRIOMRÅDEN -7 567 10 581 0 -10 581 3 014 0 Upparbetad skuld nollad . Försäljning under 

året, Lindalsskogen, Hogenäs, Klevenbryggans 
fastighet, Guleskär Marin. Upparbetat budget 
sedan tidigare år uppgår till 7567 tkr. Försäljning 
under året 10 580 tkr. Delfinansierar inköp av 
mark för industriändamål. 

EXPLOATERINGSOMRÅDEN, fastighetsköp 620 0 4 940 4 940 -4 320 0 Markköp för industriändamål genomförd under 
året på 4940 tkr. Budget 620 tkr. Omfördelning 
försäljning industriområden samt  
anläggningsbidrag till föreningar.

KS OFÖRDELAT 511 0 0 0 0 511
EKONOMISYSTEM 0 0 0 0 Budgetanslag 2021 2 000,0
PERSONALSYSTEM 0 0 0 0 0 Budgetanslag 2023 2 000,0
BESLUTSSTÖDSSYSTEM HYPERGENE 587 0 216 216 0 371 Prognosmodul samt övergång till molntjänst 

INVENTARIER KOMMUNKONTOR 60 0 0 0 0 60
E-ARKIV 74 0 0 0 0 74 99,0 66,0 31,0
DIGITALISERING 300 0 186 186 336 450 Kamera konferensrum kommunhuset. 

Omfördelning från anslag digitalisering 
Samhällsbyggnad.

200,0 200,0 300,0 300,0

DIGITALISERING SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRV 336 0 0 0 -336 0 Omfördelning till anslag digitalisering
RÄDDN.TJ INVENTARIER 0 0 200 200 Omfördelning från utrustning/maskiner.
RÄDDN.TJ. UTRUSTNING/MASKINER 2 150 0 1 004 1 004 -625 521 Inköp av mindre fordon. Omfördelning till 

inventerier samt sprinklersystem.
560,0 475,0 325,0 720,0

BRANDSKYDDSÅTG. VÄRMEKAMEROR 375 0 0 0 425 800 Avser värmekamror samt sprinklersystem. 
Omfördelning från utrustning/maskiner.

300,0

RÄDDN. TJ FORDON 0 0 450,0 5 200,0 6 600,0 600,0
RÄDDN. TJ ÖVRIGT 0 0 180,0 30,0 30,0 30,0
BELYSNING MOTIONSSPÅR KUNGSHAMN 373 0 0 0 373 Anslag flyttas till kommunstyrelsen från 

Utbildningsnämnden. 

STRATEGISKA DOKUMENT, ÖP 1 548 0 783 783 0 765 Projektet pågår 500,0
DETALJPLANER 2 868 0 205 205 0 2 663 Projektet pågår 950,0 1 000,0 1 000,0 750,0

FÖRBÄTTRING SMÅBÅTSHAMNAR/BRYGGOR 1 689 0 1 713 1 713 1 377 1 352 Åtgärder Springet, Smögenbryggan, 
Hunnebostrand samt Bovallstrand. 
Omfördelningen från Externhyresfinansierade 
inv, Åtgärder myndighetstillsyn och 
Takomläggning Hbo skola

2 500,0 3 000,0 3 000,0 6 000,0

GRUSPLAN FÖR BÅTUPPSTÄLLNING MALMÖN 123 0 123 123 0 0 Omfördelas till Förbättring Småbåtshamnar   

ÅTGÄRDER BETONG-/STENKAJER 319 0 261 261 0 57 Delar av kaj i Kungshamn har rivits och 
resterande del förankrats för att höja 
stabiliteten.

2 600,0 3 000,0 3 700,0 5 000,0

GEOTEKNIK GAMLA HUNNEBO 395 0 197 197 0 198 Planering för skredsäkring. Enskild åtgärd som 
måste genomföras för bevarandeplanen 
Hunnebostrand.

500,0 8 000,0 8 000,0 4 000,0

EXTERNHYRESFINANS. INVESTERINGAR 550 0 0 0 -350 200 Omf till Förbättring Småbåtshamnar 150,0 0,0 50,0 650,0
ÅTGÄRDER MYNDIGHETSTILLSYN LAGKRAV 1 746 0 617 617 -529 600 Omf till Förbättring Småbåtshamnar 1 200,0 350,0 500,0 1 400,0
FIBERANSLUTNINGAR FASTIGHETER 176 0 2 2 0 174 Pågår/Löpande karaktär 0,0
LEKPLATSER PÅ SKOLOR OCH FÖRSKOLOR 527 0 230 230 0 297 Pågår/Löpande karaktär 500,0 500,0 600,0 2 500,0
HUNNEBOHEMMET, BYTE KALLELSELARM 952 0 0 0 -952 0 Omffördelning till hotellås Kvarnbergshemmet 0,0
ÅTGÄRD PLAN ENERGIEFFEKTIVISERING 1 947 0 1 173 1 173 0 774 Oljepannan på Guleskär (fd fiskauktionen) 

utbytt, den sista primära oljepannan i 
kommunens fastigheter ersatts. Pannrummet 
på Kvarnberget samt på värme¬anläggning 
Abba-gården.Pågår/Löpande.

1 000,0

HYGIENVÅRDSANLÄGGNING KLEVEN 2 093 0 588 588 0 1 505 Rivning samt uppförande av ny byggnad 
uppstartat under året, beräknas klart Q1 2021

 

TILLBYGGN. BRANDSTATION BOHUS-MALMÖN 750 0 356 356 394 Byggs ut för att avetablera gamla reningsverket. 
Även reservkraft inkluderas här.

 

TAKOMLÄGGNING MATSAL HBO SKOLA 498 0 0 0 -498 0 Projektet slutfört. Omfördelas till Förbättring 
Småbåtshamnar

 

UTBYGGNAD SKALSKYDD 1 056 0 152 152 0 904 Pågår/Löpande karaktär 500,0 250,0 500,0 500,0
STORKÖKSUTRUSTNING 505 0 0 0 0 505 Projektet slutförs 2021  
PLANERAT UNDERHÅLL 6 577 0 6 163 6 163 0 414 Åtgärder tak och fasader på Hunnebostrands 

skola, invändigt ytskikt i Hedalens förskola, 
ventilation på Smögen fiskauktion, nytt yttertak 
Bovallstrands skola samt utvändig renovering av 
Malmöns hembygdsgård. Pågår/Löpande.

8 300,0 2 000,0 2 500,0 4 100,0

HOTELLÅS KVARNBERGET 0 0 0 952 952 Omfördelas från byte kallelselarm
SKOLGÅRDAR/UTEMILJÖER 4 000 0 785 785 0 3 215 Upprustning Smögens skola under året. Anslag 

flyttas från Utbildningsnämnden till 
Kommunstyrelsen. 

ASFALTERING BELÄGGNING GATOR 3 869 211 3 513 3 302 1 544 2 110 Omfördelas från Gatuarbeten efter VA-
saneringar

3 500,0 3 000,0 3 500,0 5 200,0

LADDSTOLPAR 1 002 0 14 14 987 Pågår mer kommer under 2021
UPPRUSTN TORGEN I BOVALL OCH VÄJERN 302 0 0 0 0 302 Kommer under 2021 500,0
GATUARBETEN EFTER VA-SANERINGAR 1 544 0 0 0 -1 544 0 Omfördelas till Asfaltering beläggning gator 500,0 500,0 750,0 750,0
STÄLLPLATSER ENL NÄRINGSL.STRAT. GENOMFÖ 63 0 0 0 0 63 Inväntar bygglov 500,0 0,0 500,0 500,0
FÖRBÄTTRING/PLANERAT UNDERH. PARKER 500 0 123 123 0 377 Pågår/Löpande karaktär 500,0 200,0 500,0 500,0
OFFENTLIG RENHÅLLNING 356 0 162 162 0 194 Pågår mer kommer under 2021 300,0 300,0 300,0 300,0
NYANLÄGGNING PARK ULEBERGSHAMN 150 0 0 0 0 150 Kommer under 2021
SALTBINGAR 406 0 0 0 0 406 Kommer under 2021
FORDON TEKNISKA 2 275 0 1 944 1 944 0 331 Pågår/Löpande karaktär 711,0 479,0 864,0 1 000,0
GÅNG- OCH CYKELVÄGAR 4 172 0 1 220 1 220 0 2 952 Pågår/Löpande karaktär 500,0 500,0 1 000,0 2 000,0
UTBYTE GATUBELYSNING 917 0 829 829 0 89 Pågår/Löpande karaktär 650,0 500,0 1 000,0 1 100,0
ENKELT AVHJÄLPTA HINDER (GATA) 298 0 266 266 0 32 Pågår/Löpande karaktär 100,0 0,0 100,0 450,0
ÅTGÄRDER MURAR 703 0 0 0 0 703 Svinemundevägen kommer 2021 1 400,0 500,0 500,0 1 500,0

FÖRBÄTTRING/PLANERAT U-HÅLL BADPLATSER 1 122 0 1 117 1 117 0 4 Pågår/Löpande karaktär 300,0
FÖRBÄTTR/PLANERAT UNDERHÅLL LEKPLATSER 1 605 0 405 405 0 1 201 Pågår/Löpande karaktär 500,0

INVENTARIER MÅLTIDSENHETEN 600 0 185 185 0 415 450,0 450,0 450,0 450,0
INVENTARIER LOKALVÅRD 350 0 0 0 0 350 Maskinparken behöver förnyas, vilket skjutits 

på under 2020 pga Pandemin
200,0 200,0 200,0 200,0

INKÖP KONST I OFFENTLIG MILJÖ 516 0 272 272 -245 0 Omfördelas till  Nya möbler och Digitalisering 
UN

400,0 500,0 500,0

ANLÄGGNINGSSTÖD KULTUR O FRITID 2 861 0 0 0 2 861 0 Omfördelas till markinköp Kommunstyrelsen

UTRUSTING DIGITALISERING UN 100 0 40 40 76 135 Omfördelas från Inköp konst i offentlig miljö

NYA MÖBLER LÄROSALAR 189 0 358 358 169 0 Omfördelas till Digitalisering UN 500,0 500,0 500,0
BYTE INVENTARIER IDROTTSHALLAR 0 100,0 100,0 100,0

INVENTARIER OMSORGSFÖRVALTN 399 0 401 401 0 0 Projektet färdigt 0,0 0,0 0,0 3 500,0

HUNNEBOHEMMET PROJEKTERING 6 941 0 399 399 0 6 542 Projektet pågår 5 000,0 45 000,0 45 000,0 0,0
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KS § 25 Dnr 2020/000245 

Motion om koldioxidbudget 

Sammanfattning 

Yngve Johansson (MP) föreslår i en motion att en koldioxidbudget ska tas fram under kommande år 
samt att den framtagna koldioxidbudgeten får liknande dignitet som den ekonomiska budgeten som 
styrmedel.  
Förvaltningen har behandlat ärendet genom att bland annat utreda hur andra aktörer i regionen 
förhåller sig till frågan om att införa koldioxidbudget för sin respektive geografiska kommun eller 
sin respektive verksamhet. Frågan om koldioxidbudgetar är dock komplex. Det finns olika sätt att 
räkna på och det finns olika stort utsläppsutrymme kvar att förhålla sig till.  Att ta fram en 
koldioxidbudget för kommunens verksamhet är komplicerat eftersom det inte finns något enkelt och 
vedertaget sätt att mäta koldioxidutsläpp från de flesta delarna av en kommuns verksamhet.   

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige mottog motionen och beslutade 12 mars 2020 att överlämna den till 
kommunstyrelsen för beredning.  
Motionären önskar en koldioxidbudget där kommunens totala klimatpåverkan beräknas och tar 
hand om både de territoriella som de konsumtionsdrivna koldioxidutsläppen och som därtill får 
liknande dignitet som den ekonomiska budgeten som styrmedel. 
En sådan koldioxidbudget skulle vara mycket resurskrävande eftersom det inte finns något enkelt 
och vedertaget sätt att mäta koldioxidutsläpp från de flesta delarna av en kommuns verksamhet. 
Förvaltningen avråder därför från detta i nuläget. 
I väntan på att det finns vedertagna metoder så bedömer förvaltningen att det i dagsläget är bättre att 
använda befintliga resurser till att genomföra konkreta åtgärder för att minska koldioxidutsläppen. I 
den aktuella motionen anges att Sotenäs i dagsläget inte har någon övergripande plan med förslag 
som kommer att ge en faktisk minskning av klimatpåverkande utsläpp i närtid.  
Under 2020 har dock Sotenäs kommun antagit 15 av kommunernas klimatlöften som är en del av 
den regionala klimatsatsningen ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”. Klimatlöftena är några 
av dessa konkreta åtgärder som ger effekt på klimatet. Klimatlöftena, tex nr 13; Vi beräknar 
klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål, kan även innebära en start för att 
mäta organisationens koldioxidutsläpp men för att göra detta i större skala bör kommunen avvakta 
mer vedertagna metoder. Förvaltningens bedömning är att de regionala målsättningarna inom 
”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” och klimatlöftena är tillräckligt utmanande för 
kommunen. Dessa målsättningar bör tydligare kommuniceras både externt och internt. Sotenäs 
kommun kommer fortsättningsvis att utbyta erfarenheter med och ta del av andra jämförbara 
organisationers arbete med frågan. 
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Forts. KS § 25 

Beslutsunderlag 

Motion om koldioxidbudget 2020-02-25 
Hållbarhetsstrategens tjänsteutlåtande 2021-02-05 med utredning som bilaga 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-02-17 § 24 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S), Olof Börjesson (C), Mikael Sternemar (L) och Roland Mattsson (M) 
föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Lars-Erik Knutssons (S) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsen antar detta. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige besvarar motionen med att i väntan på att data och verktyg för beräkning av 
koldioxidutsläpp blir mer tillförlitliga kommer frågan om kommunal koldioxidbudget fortsatt att 
bevakas, både utifrån hur staten och regionen agerar och hur andra kommuner gör.  
Motionen anses därmed besvarad.   

 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KSAU § 24 Dnr 2020/000245 

Motion om koldioxidbudget 

Sammanfattning 

Yngve Johansson (MP) föreslår i en motion att en koldioxidbudget ska tas fram under kommande år 
samt att den framtagna koldioxidbudgeten får liknande dignitet som den ekonomiska budgeten som 
styrmedel.  
Förvaltningen har behandlat ärendet genom att bland annat utreda hur andra aktörer i regionen 
förhåller sig till frågan om att införa koldioxidbudget för sin respektive geografiska kommun eller 
sin respektive verksamhet. Frågan om koldioxidbudgetar är dock komplex. Det finns olika sätt att 
räkna på och det finns olika stort utsläppsutrymme kvar att förhålla sig till.  Att ta fram en 
koldioxidbudget för kommunens verksamhet är komplicerat eftersom det inte finns något enkelt och 
vedertaget sätt att mäta koldioxidutsläpp från de flesta delarna av en kommuns verksamhet.   

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige mottog motionen och beslutade 12 mars 2020 att överlämna den till 
kommunstyrelsen för beredning.  
Motionären önskar en koldioxidbudget där kommunens totala klimatpåverkan beräknas och tar 
hand om både de territoriella som de konsumtionsdrivna koldioxidutsläppen och som därtill får 
liknande dignitet som den ekonomiska budgeten som styrmedel. 
En sådan koldioxidbudget skulle vara mycket resurskrävande eftersom det inte finns något enkelt 
och vedertaget sätt att mäta koldioxidutsläpp från de flesta delarna av en kommuns verksamhet. 
Förvaltningen avråder därför från detta i nuläget. 
I väntan på att det finns vedertagna metoder så bedömer förvaltningen att det i dagsläget är bättre att 
använda befintliga resurser till att genomföra konkreta åtgärder för att minska koldioxidutsläppen. I 
den aktuella motionen anges att Sotenäs i dagsläget inte har någon övergripande plan med förslag 
som kommer att ge en faktisk minskning av klimatpåverkande utsläpp i närtid.  
Under 2020 har dock Sotenäs kommun antagit 15 av kommunernas klimatlöften som är en del av 
den regionala klimatsatsningen ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”. Klimatlöftena är några 
av dessa konkreta åtgärder som ger effekt på klimatet. Klimatlöftena, tex nr 13; Vi beräknar 
klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål, kan även innebära en start för att 
mäta organisationens koldioxidutsläpp men för att göra detta i större skala bör kommunen avvakta 
mer vedertagna metoder. Förvaltningens bedömning är att de regionala målsättningarna inom 
”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” och klimatlöftena är tillräckligt utmanande för 
kommunen. Dessa målsättningar bör tydligare kommuniceras både externt och internt. Sotenäs 
kommun kommer fortsättningsvis att utbyta erfarenheter med och ta del av andra jämförbara 
organisationers arbete med frågan. 

Beslutsunderlag 

Motion om koldioxidbudget 
Utredning – Motion om koldioxidbudget 
Hållbarhetsstrategens tjänsteutlåtande 2021-02-05 
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Forts. KSAU § 24 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S), Mats Abrahamsson (M)  och Olof Börjesson (C) föreslår bifall till 
förslaget. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Lars-Erik Knutssons (S) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige besvarar motionen med att i väntan på att data och verktyg för beräkning av 
koldioxidutsläpp blir mer tillförlitliga kommer frågan om kommunal koldioxidbudget fortsatt att 
bevakas, både utifrån hur staten och regionen agerar och hur andra kommuner gör.  
Motionen anses därmed besvarad.   

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-02-05 KA 2020/000245 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Pia Bergenholtz, pia.bergenholtz@sotenas.se 
Hållbarhetsstrateg 
 

Motion - om koldioxidbudget 

Sammanfattning 
Miljöpartiet genom Yngve Johansson föreslår i en motion att en koldioxidbudget ska tas 
fram under kommande år samt att den framtagna koldioxidbudgeten får liknande dignitet 
som den ekonomiska budgeten som styrmedel. Förvaltningen har behandlat ärendet genom 
att bland annat utreda hur andra aktörer i regionen förhåller sig till frågan om att införa 
koldioxidbudget för sin respektive geografiska kommun eller sin respektive verksamhet. 
Frågan om koldioxidbudgetar är dock komplex. Det finns olika sätt att räkna på och det 
finns olika stort utsläppsutrymme kvar att förhålla sig till.  Att ta fram en koldioxidbudget 
för kommunens verksamhet är komplicerat eftersom det inte finns något enkelt och 
vedertaget sätt att mäta koldioxidutsläpp från de flesta delarna av en kommuns verksamhet.   

Beskrivning av ärendet 
Den 25 februari 2020 inkom en motion från Miljöpartiet de gröna till kommunfullmäktige 
genom Yngve Johansson med titeln ”Motion om koldioxidbudget”. 
Motionen föreslår: 

- att en koldioxidbudget tas fram under kommande år. 
- att den framtagna koldioxidbudgeten får liknande dignitet som den ekonomiska 

budgeten som styrmedel 
Kommunfullmäktige mottog motionen och beslutade 12 mars 2020 att överlämna den till 
kommunstyrelsen för beredning.  
Förvaltningen har behandlat ärendet genom att bland annat utreda hur andra aktörer i 
regionen förhåller sig till frågan om att införa koldioxidbudget för sin respektive 
geografiska kommun eller sin respektive verksamhet. 
Frågan om koldioxidbudgetar är komplex. Det finns olika sätt att räkna på och det finns 
olika stort utsläppsutrymme kvar att förhålla sig till. För att kunna besvara den aktuella 
motionen behövs det därför klargöras vad olika typer av koldioxidbudgetar innebär och 
vilka avgränsningar som kan göras. 
Syftet med en koldioxidbudget behöver definieras; handlar det om att tydliggöra de 
utmaningar vi som geografisk kommun står inför eller ska den reglera 
kommunorganisationens utsläpp. Av ovan frågeställning följer även olika perspektiv på 
utsläpp; huruvida koldioxidbudgeten tar utgångspunkt i ett produktion- eller 
konsumtionsperspektiv. Slutligen bör det även klargöras hur budgeten ska användas; om 
den är främst för att kommunicera behovet av en snabb omställning eller hanteras som en 
ekonomisk budget för kommunen, som inte får övertrasseras. I bilagan utreds dessa frågor 
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närmare. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

Utifrån förslaget att fortsätta bevaka frågan om koldioxidbudget så innebär inte förslaget  
några direkta effekter för verksamhetens ekonomi i nuläget. 
Att inte kraftfullt begränsa klimatpåverkan i Sotenäs, liksom i resten av världen, kommer 
dock att få mycket stora samhällsekonomiska konsekvenser i ett längre perspektiv.  

Regelverk  

Kommunal koldioxidbudget är idag inget som krävs av kommuner utan görs frivilligt. 
Arbetet för att minska koldioxidutsläppen kopplar bland annat till arbetet för Agenda 2030 
och de nationella miljömålen.   

Organisation och personal  

Fortsatt bevakning av frågan om kommunal koldioxidbudget kommer främst göras av 
hållbarhetsstrateg genom deltagande i olika nätverk såsom Energikontor Västs 
miljöstrategsnätverk i Västra Götaland och Sveriges ekokommuner. 

Slutsats 
Klimatkrisen är ett faktum och Sotenäs, liksom alla världens länder, regioner, städer och 
samhällen behöver ta sitt ansvar för att begränsa klimatpåverkan.  
Motionären önskar en koldioxidbudget där kommunens totala klimatpåverkan beräknas 
och tar hand om både de territoriella som de konsumtionsdrivna koldioxidutsläppen och 
som därtill får liknande dignitet som den ekonomiska budgeten som styrmedel. 
En sådan koldioxidbudget skulle vara mycket resurskrävande eftersom det inte finns något 
enkelt och vedertaget sätt att mäta koldioxidutsläpp från de flesta delarna av en kommuns 
verksamhet. Förvaltningen avråder därför från detta i nuläget. 
I väntan på att det finns vedertagna metoder så bedömer förvaltningen att det i dagsläget är 
bättre att använda befintliga resurser till att genomföra konkreta åtgärder för att minska 
koldioxidutsläppen. I den aktuella motionen anges att Sotenäs i dagsläget inte har någon 
övergripande plan med förslag som kommer att ge en faktisk minskning av 
klimatpåverkande utsläpp i närtid. Under 2020 har dock Sotenäs kommun antagit 15 av 
kommunernas klimatlöften som är en del av den regionala klimatsatsningen ”Klimat 2030 
– Västra Götaland ställer om”. Klimatlöftena är några av dessa konkreta åtgärder som vi 
vet ger effekt på klimatet. Klimatlöftena, tex nr 13; Vi beräknar klimatpåverkan från maten 
i offentlig verksamhet och har mål, kan även innebära en start för att mäta organisationens 
koldioxidutsläpp men för att göra detta i större skala bör vi avvakta mer vedertagna 
metoder. 
Förvaltningens bedömning är att de regionala målsättningarna inom ”Klimat 2030 – Västra 
Götaland ställer om” och klimatlöftena är tillräckligt utmanande för kommunen. Dessa 
målsättningar bör tydligare kommuniceras både externt och internt. 
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Sotenäs kommun kommer fortsättningsvis att utbyta erfarenheter med och ta del av andra 
jämförbara organisationers arbete med frågan. 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Kommunfullmäktige besvarar motionen med att i väntan på att data och verktyg för 
beräkning av koldioxidutsläpp blir mer tillförlitliga kommer frågan om kommunal 
koldioxidbudget fortsatt att bevakas, både utifrån hur staten och regionen agerar och hur 
andra kommuner gör.  
Motionen anses därmed besvarad.   

Bilagor 
Motion om koldioxidbudget 
Utredning – Motion om koldioxidbudget 

Beslutet skickas till 
Motionärerna 
Hållbarhetsstrateg 
 
 
 
 

  
Pia Bergenholtz Anna-Lena Höglund 
Hållbarhetsstrateg Administrativ chef 
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BILAGA:  

Utredning – Motion om koldioxidbudget 
Den 25 februari 2020 inkom en motion från Miljöpartiet de gröna till kommunfullmäktige 
genom Yngve Johansson med titeln ”Motion om koldioxidbudget”. 
Motionen föreslår: 

- att en koldioxidbudget tas fram under kommande år. 
- att den framtagna koldioxidbudgeten får liknande dignitet som den ekonomiska 

budgeten som styrmedel 
Kommunfullmäktige mottog motionen och beslutade 12 mars 2020 att överlämna den till 
kommunstyrelsen för beredning.  
Förvaltningen har behandlat ärendet genom att bland annat utreda hur andra aktörer i 
regionen förhåller sig till frågan om att införa koldioxidbudget för sin respektive 
geografiska kommun eller sin respektive verksamhet. 

Bakgrund 

Klimatförändringarna är ett faktum och konsekvenserna av den pågående och 
accelererande uppvärmningen blir allt tydligare på allt fler platser runt om i världen Den 
globala medeltemperaturen för 2013-2017 var nära 1,0 grader varmare jämfört med 
perioden 1850-1900, vilket i klimatsammanhang kan betraktas som en stor och snabb 
ökning (SMHI). I Parisavtalet från 2015 nämns två olika temperaturmål där världens 
länder beslutade att vi ska stanna väl under 2 graders global uppvärmning och sikta på att 
stanna vid 1,5 graders global uppvärmning. Inom forskarvärlden är det inte längre många 
som tror att målet om att maximera uppvärmningen till 1,5 graders uppvärmning jämfört 
med förindustriell nivå går att nå.  
Klimatförändringarna är idag redan ett faktum. Hela den globala civilisationen påverkas 
redan och kommer att påverkas allt mer i takt med att temperaturen fortsätter att stiga. Det 
krävs därför kraftfulla åtgärder inom alla samhällssektorer för att minska, de för både 
människor, ekosystem och ekonomi, skadliga och kostsamma konsekvenserna av den 
pågående och kommande uppvärmningen.  
Att använda sig av en koldioxidbudget för att åskådliggöra det återstående 
utsläppsutrymmet för att undvika en viss nivå av uppvärmning är en bruklig metodik. Det 
finns på global nivå i IPCC:s arbete en global koldioxidbudget och det finns på samma sätt 
i många länder numera också nedbrutna både nationella och regionala koldioxidbudgetar.  
Frågan om koldioxidbudgetar är dock komplex. Det finns olika sätt att räkna på och det 
finns – beroende på vilken uppvärmning respektive kommun, region, nation eller 
internationellt samfund säger sig vara beredd att acceptera - olika stort utsläppsutrymme 
kvar att förhålla sig till.  
För att kunna besvara den aktuella motionen behövs det därför klargöras vad olika typer av 
koldioxidbudgetar innebär och vilka avgränsningar som kan göras. En viktig fråga är t.ex. 
om den koldioxidbudget man vill arbeta med enbart ska beröra den egna verksamheten 
eller om den tar ett större grepp och omfattar all verksamhet som utförs inom den 
geografiska kommunen. Därtill bör det även beaktas om de konsumtionsrelaterade utsläpp 
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som kommuninvånarna ger upphov till i andra länder via konsumtion av saker som 
tillverkats i t.ex. Asien och/eller exempelvis flygresor, ska inkluderas.  
Motionären önskar en koldioxidbudget där kommunens totala klimatpåverkan beräknas 
och tar hand om både de territoriella som de konsumtionsdrivna koldioxidutsläppen och 
som därtill får liknande dignitet som den ekonomiska budgeten som styrmedel. 

Syfte med en koldioxidbudget och perspektiv på utsläpp 

Beräkningsmodellen som används i den koldioxidbudget som Västra Götalandsregionen 
har tagit fram kan även användas för kommuner. Denna koldioxidbudget siktar på att 
uppfylla målet för maximalt två graders uppvärmning utifrån Parisavtalet. Genom att utgå 
från officiell utsläppsstatistik som presenteras av den nationella emissionsdatabasen RUS 
kan modellen användas för att beräkna en kommunal budget. Det är enbart koldioxid som 
ingår i budgeten, inte övriga växthusgaser, såsom metan. Budgeten tar heller inte hänsyn 
till koldioxidinlagring i skog och mark. Dessa effekter bedöms dock vara små i Sotenäs 
fall. Utsläppsdata enligt denna modell är uppskattade utsläpp av koldioxid för hela den 
geografiska kommunen, vilket är det vanligaste sättet att beräkna klimatutsläppen. Detta 
kallas för produktionsperspektiv och baseras på tillgänglig officiell statistik som är 
nedbruten och beräknad på regional och lokal nivå. De koldioxidbudgetar som tagits fram 
för flertalet svenska kommuner och regioner, bland annat för Västra Götalandsregionen, av 
Uppsala universitet och Ramböll är alltså beräknade utifrån produktionsperspektiv.  
Utsläppen av koldioxid i Sotenäs behöver enligt denna modell och budget minska med 16 
procent per år från år 2020, vilket är en enorm utmaning.  
Ett exempel på beräkning för Sotenäs utifrån denna modell ses i Figur 1 och visar tre olika 
scenarier för utvecklingen från 2020 och framåt. I det första fallet genomförs direkt 
åtgärder som leder till en årlig minskning av koldioxidutsläpp på 16 %. Denna 
minskningstakt fortsätter sedan tills utsläppen är nära noll. I ett andra scenario minskar 
utsläppen inte alls de tre första åren 2020-22, utan först 2023. Detta uppskjutande av 
åtgärder innebär att utsläppen efter 2023 måste minska ännu snabbare, med hela 30 % per 
år, för att uppnå samma totala utsläppsminskning som i det första fallet, alltså uppnå 
åtagandet i Parisavtalet. I det tredje fallet vidtas inga åtgärder, då är det totala 
utsläppsutrymmet helt slut efter 6-7 år. 
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Fig 1. Visar vad olika minskningstakt inom ramen för Parisavtalets 2-gradersmål innebär för Sotenäs.  

Utsläppsdata för Sotenäs kommun för 1990-2017 från RUS (Nationella emissionsdatabasen). 2018 och 2019 
är skattningar. Utsläppsdata är uppskattade utsläpp av CO2 för hela den geografiska kommunen Sotenäs, 
inklusive utsläpp från fordon. Konsumtionsrelaterade utsläpp – dvs utsläpp orsakade i annat land vid 
produktion av sånt som konsumeras av kommun, företag eller privatpersoner - räknas dock ej in i dessa 
utsläpp. Det gör heller inte utsläpp som uppkommer vid flygresor eller med bil eller liknande på semester 
eller tjänsteresor utanför kommunen.  

Ett annat sätt att se på utsläppen är att räkna alla utsläpp som kommuninvånarna och 
samhället ansvarar för och som även uppkommer genom konsumtion av saker som 
tillverkats på andra håll och genom internationella flygresor. Detta kallas för 
konsumtionsperspektivet och innebär att utsläpp som uppstår inom kommunens gränser, 
men för konsumtion utanför kommunen räknas bort, samtidigt som de utsläpp som uppstår 
på andra håll för konsumtion som sker inom kommunen räknas in. Det finns ingen statistik 
på kommunalnivå för utsläpp från konsumtion, utan de antaganden som kan göras baseras 
på nationell statistik från Naturvårdsverket och ett projekt från Mistra Urban Future 
tillsammans med Göteborgs stad. Att ta fram och följa upp en detaljerad lokal 
koldioxidbudget i ett konsumtionsperspektiv skulle vara mycket resurskrävande. 
Ett tredje perspektiv på en koldioxidbudget skulle kunna vara de utsläpp som kommunens 
verksamheter ger upphov till. Det innebär ett konsumtionsperspektiv för kommunens 
organisation och inkluderar utsläpp av växthusgaser från resor, energi och inköp. Detta är 
områden där kommunen har egna uppgifter om inköpta mängder och stor rådighet. Dock 
saknas i många fall uppgifter om klimatpåverkan från de inköpta varorna. Att ta fram en 
koldioxidbudget för kommunens verksamhet är därmed komplicerat eftersom det inte finns 
något enkelt och vedertaget sätt att mäta koldioxidutsläpp från de flesta delarna av en 
kommuns verksamhet.  

Hur ska en koldioxidbudget användas 

En koldioxidbudget kan användas för att tydliggöra de utmaningar Sotenäs som geografisk 
kommun står inför när det handlar om att uppnå Parisavtalet och tydligare kommunicera 
behovet av en snabb omställning. Utifrån exemplet redovisat ovan på beräkning för 
Sotenäs skulle det inte medföra ökade resurser i särskilt stor utsträckning. De kommuner 
som hittills har tagit fram koldioxidbudgetar använder dem i första hand till att 
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åskådliggöra och kommunicera den stora omställning som krävs för att nå målen i 
Parisavtalet. 
Om en koldioxidbudget ska vara styrande för kommunen, liknande en ekonomisk budget 
som inte får övertrasseras, krävs mycket stora åtgärder, både inom de områden som 
kommunen har rådighet över och i andra sektorer.  

Slutsats 

Klimatkrisen är ett faktum och Sotenäs, liksom alla världens länder, regioner, städer och 
samhällen behöver ta sitt ansvar för att begränsa klimatpåverkan.  
Motionären önskar en koldioxidbudget där kommunens totala klimatpåverkan beräknas 
och tar hand om både de territoriella som de konsumtionsdrivna koldioxidutsläppen och 
som därtill får liknande dignitet som den ekonomiska budgeten som styrmedel. 
En sådan koldioxidbudget skulle vara mycket resurskrävande eftersom det inte finns något 
enkelt och vedertaget sätt att mäta koldioxidutsläpp från de flesta delarna av en kommuns 
verksamhet. Förvaltningen avråder därför från detta i nuläget. 
I väntan på att det finns vedertagna metoder så bedömer förvaltningen att det i dagsläget är 
bättre att använda befintliga resurser till att genomföra konkreta åtgärder för att minska 
koldioxidutsläppen. I den aktuella motionen anges att Sotenäs i dagsläget inte har någon 
övergripande plan med förslag som kommer att ge en faktisk minskning av 
klimatpåverkande utsläpp i närtid. Under 2020 har dock Sotenäs kommun antagit 15 av 
kommunernas klimatlöften som är en del av den regionala klimatsatsningen ”Klimat 2030 
– Västra Götaland ställer om”. Klimatlöftena är några av dessa konkreta åtgärder som vi 
vet ger effekt på klimatet. Klimatlöftena, tex nr 13; Vi beräknar klimatpåverkan från maten 
i offentlig verksamhet och har mål, kan även innebära en start för att mäta organisationens 
koldioxidutsläpp men för att göra detta i större skala bör vi avvakta mer vedertagna 
metoder. 
Förvaltningens bedömning är att de regionala målsättningarna inom ”Klimat 2030 – Västra 
Götaland ställer om” och klimatlöftena är tillräckligt utmanande för kommunen. Dessa 
målsättningar bör tydligare kommuniceras både externt och internt. 
Sotenäs kommun kommer fortsättningsvis att utbyta erfarenheter med och ta del av andra 
jämförbara organisationers arbete med frågan. 
 



 

 

 

Motion om koldioxidbudget   

Klimatförändringarna är här. Det är tyvärr så att tiden för att hindra effekten av mänsklig 
aktivitet vilken tillför atmosfären växthusgaser har runnit iväg så långt att vi ser allvarliga 
effekter.  

Effekter som påverkar våra möjligheter att fortsätta utvecklas mot det goda livet inom 
ramen för agenda 2030. 

Klimatfrågan är global, men alla utsläpp är lokala, så det krävs både lokala och globala 
lösningar. 

Alla förstår att det förändrade klimatet med sina extremväder påverkar våra möjligheter och 
kommande generationers framtid. Vissa områden kommer drabbas av torka, andra av 
översvämningar. Svårast blir det för brukare som är helt beroende det lokala klimatet. 

Även om vi i Sotenäs är med och vidtar vissa lokala klimatåtgärder vet vi inte om mängden 
växthusgaser minskar? Och i dagsläget finns det inte någon övergripande plan med förslag 
som kommer att ge en faktisk minskning av klimatpåverkande utsläpp i närtid?  

 Men vi ser att ett verktyg i rätt riktning är att göra en koldioxidbudget.  

Västra götalandsregionen har tagit beslut och börjat arbete med en koldioxidbudget, liksom 
flera kommuner runt om i Sverige. Såsom Östersund, Ragunda, Håbo, Säter, Västerås med 
flera kommuner.  

En koldioxidbudget beräknar minskningstakten för de lokala och globala koldioxidutsläppen. 
Den tar hand om både de territoriella som de konsumtionsdrivna. Det vill säga att utsläpp 
som sker i kommunen tas med lika väl som de vilka är knutna till varor och tjänster vilka vi 
importerar till kommunen. Skillnaden mot dagens modell är att en koldioxidbudget ger en 
styrning över tid. En budget är ett kraftfullt redskap för att styra en verksamhet. I 
verksamheten behöver varje beslut ha en punkt på hur just det beslutet påverkar såväl den 
ekonomiska som koldioxidbudgeten.  

I princip beräknas kommunens totala klimatpåverkan och en budget tas fram, med mål att 
succesivt minska utsläppen mot ett förutbestämt mål. Beräkningen utförs lämpligen med 
hjälp av forskargrupp på Uppsala Universitet.  

Sotenäs kommun har flera bolag vilka alla på olika sätt påverkar klimatet. Det är en 
självklarhet att de skall inkluderas i kommunens koldioxidbudget.  



Miljöpartiet de gröna Sotenäs föreslår:  

att en koldioxidbudget tas fram under kommande år. 

att den framtagna koldioxidbudgeten får liknande dignitet som den ekonomiska budgeten 
som styrmedel. 

 

 

 

För miljöpartiets kommunfullmäktigegrupp 

2020-02-25 

 

Yngve Johansson  



Interpellation till kommunstyrelsens ordförande 

om ungdomspolitiskt program 

 

2017-06-01 fick kommunstyrelsen i uppdrag av Kommunfullmäktige att ta fram 
ett ungdomspolitiskt program i enlighet med Förnyelseberedningens förslag.  

 

7 november 2019 ställde undertecknad en fråga till kommunstyrelses ordförande 
om när ett ungdomspolitiskt dokument kan vara framtaget. Svaret var då att 
ärendet hade behandlats i KSAU, där hade det skickats tillbaka för beredning då 
det fanns ett antal oklarheter i förslaget. Förslaget till Ungdomspolitiskt program 
skulle sedan komma tillbaka till våren. Det har nu gått ytterligare ett år. 

Jag ställer nu frågan återigen, När beräknas det Ungdomspolitiska programmet 
vara framtaget? 

 

Yngve Johansson 

Miljöpartiet de gröna 

2021-03-05 

 



Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om välkomstskyltar 

 

2016-02-18 bifölls en motion av Tina Ehn, Miljöpartiet de gröna, om 
välkomstskyltar vid infarterna till Sotenäs kommun. 2017 beslutar 
kommunstyrelsen att inventera befintliga informationsskyltar.  

Jag ställer nu frågan, När kommer det finnas nya välkomsttillskyltar vid 
infarterna Sotenäs Kommun? 

 

Yngve Johansson 

Miljöpartiet de gröna 

2021-03-05 

 



Demokratiskt Oberoende  Mikael Andersson 

       mikael@andersson.us 

 
 
 

Interpellation 

Pågående undersökningar och 

arbeten. 

 
 
Interpellation Mats Abrahamsson KSO  
 

Sotenäs Kommun är mitt inne i en omfattande process i att förbereda Europas största park för 
landbaserad havsodling. En fantastisk möjlighet för Sotenäs som undertecknad i grunden är 
positiv till. 
 
Ett avtal tecknades i Juni 2020 med Bolaget Quality Salmon Sotenäs AB i vilket det regleras 
att allt undersökande och utredande arbete ska bekostas av QSAB. 
 
Ett ändringsavtal behandlades 2020 12 10 och har ej trätt i laga kraft ännu. 

  
En investering i den här storleken ger Sotenäs fantastiska möjligheter men också stora 
utmaningar. 
Många utredningar skall enligt information redan pågå. 
 
Exakt vilka utredningar pågår i relation till etableringen? 
Vilka är planerade men har ej startats ännu? 
De som löper, vem har beställt dem? 
När i beställdes de? 
Skall alla fornlämningar tas bort?  Vem bekostar det i så fall? 
  
En komplett lista med alla utredningar samt avtalsparter är önskvärd. 
  
 
Sotenäs 2021 03 10 
 
 
Mikael Andersson 
Förtroendevald, partioberoende  
 
 

 



2021-02-22 

 
Motion 

Till:   Kommunfullmäktige i Sotenäs Kommun 

Angående:  Smögens Vattentorn 

Motionärer: Mathias Bruno (M) & Lars Kinnmalm (M) 

Bakgrund 

I vår kommun har vattentornet på Smögen kommit att få stor betydelse. Tornet, som till en 
början byggdes enbart för att fylla en funktion i vattensystemet, har med tiden blivit en viktig 
symbol för hela Sotenäs. Tornet är idag ett landmärke, vida känt utanför Sotenäs kommun. 
För sjöfarare är betydelsen av tornet mycket stor och som turistmål fyller det en minst lika 
viktig funktion. Smögens vattentorn är en symbol för hela kommunen och något som varje 
människa som bor i kommunen, eller besöker densamma, har en koppling till. Åldern börjar nu 
ta ut sin rätt, och tornet har nått sin tekniska livslängd. Det innebär att tornets framtid nu 
svävar i ovisshet. Mot bakgrund av detta menar vi att tornet har en så stor betydelse för 
kommunens invånare att tornets framtid måste säkras. 

Åtgärdsförslag 

Vi tänker att det i den bästa av världar går att renovera tornet och fortsätta använda det som 
vattentorn. Är det inte möjligt så finns många alternativ att titta över för att även i framtiden 
kunna bevara vattentornet. Vi menar att ägandet då behöver övergå till kommunen och inte 
som idag, ägas av vattenbolaget. I kommunal regi skulle det kunna användas som utsiktstorn 
eller eventuellt byggas om till möteslokal, kontor, hotell, restaurang eller konferensanläggning. 
Dock är detta något som måste utredas. 

Sammanfattning 

Viktigast för oss Moderater är att tornet räddas undan grävmaskiner och rivning så att vi under 
tiden, gemensamt, kan finna den bästa vägen fram för att bevara denna omtyckta byggnad.  

Vi yrkar: 

- att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att initiera kontakt med vattenbolaget för 
att klarlägga framtida användning.  

- att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att initiera förhandlingar med 
vattenbolaget avseende ett förvärv av Smögens Vattentorn i det fall tornet skall avvecklas. 

- att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att påbörja en utredning kring lämpliga 
verksamheter och användningsområden för Smögens vattentorn i framtiden. 

 

För Moderaterna i Sotenäs 

Mathias Bruno & Lars Kinnmalm 



 

 
Motion – Anhörigstöd vid psykisk ohälsa 
 
Psykisk ohälsa är ett stort problem i samhället, som under pandemin har blivit än mer påtagligt. De 
som tidigare var ensamma har blivit än mer ensamma när vi ska hålla distans och inte träffas fysiskt. 
Som anhörig eller vän känner man sig många gånger maktlös. Anhöriga och närstående till personer 
med psykisk ohälsa glöms bort och får sällan något stöd.  
Som en del i arbetet mot psykisk ohälsa kan Sotenäs kommun utveckla och erbjuda anhörigstöd. Den 
som förlorat en anhörig eller nära vän i suicid löper själv en ökad risk att utveckla fysiska och psykiska 
sjukdomar och suicidalt beteende.   
Samarbete och samverkan för att stödja anhöriga och närstående kan vara en möjlig väg. Det kan 
vara en samverkan mellan kommunen och t ex Hela människan - kyrkornas gemensamma sociala 
arbete och SPES – riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd och/eller andra ideella 
föreningar. 
Inte bara anhöriga bör ges möjlighet utan ett mer vidgat begrepp med närstående bör ges möjlighet 
att delta. 
 
Målet med verksamheten är att anhöriga och närstående i alla åldrar ska: 

• Få kunskap om psykisk hälsa och att anhöriga får stöd preventivt kring suicid 
• Få träffa andra i liknande situation och dela varandras tankar, erfarenheter och kunskap. 
• Få kunskap om varningssignaler, diagnoser, myter och fördomar, risk och skyddsfaktorer, 

samt rollen som anhörig 
• Få möjlighet till samtal, diskussion och reflektioner. 
• Få strategier/handlingsplan och kunskap i bemötande, samt vilka kontaktvägar som finns 
• Tystnadslöfte 

 
 
 
 
Undertecknade motionärer föreslår härmed kommunstyrelsen 
 

• Att Sotenäs kommun utreder möjligheten att tillsammans med ”Hela Människan”- kyrkornas 
gemensamma sociala arbete och SPES – riksförbundet för SuicidPrevention och 
Efterlevandes Stöd utveckla och synliggöra anhörigstöds verksamheten. 

• Att därefter undersöka om intresse finns hos fler ideella föreningar eller företag att delta i 
arbetet. 

• Att kommunstyrelsen utreder finansierings möjligheter genom olika projektmedel från t ex 
EU, VGR, fonder m.m.    
  
 

 
Sotenäs 2021-02-XX  
  
Eva Abrahamsson (M) 
Ragnhild Selstam (M) 
Helene Stranne (M)  
Jeannette Loy (M).  
 



 

 
Motion – Digital teknik för social delaktighet bland äldre 
 
Sotenäs kommun har en stor del äldre invånare och där befaras ensamheten att växa till ett allt 
större problem. Under pandemin när många äldre inte kunnat träffa anhöriga eller vänner har 
ensamheten blivit än värre. Det har medfört att den psykiska ohälsan ökat. Många äldre saknar 
kunskaper i modern IT-teknik, som har visat sig vara ett bra verktyg att kunna träffas digitalt.  
Det kan vara att tillgodogöra sig information om sjukvårdens omställning t ex hur nära vård fungerar, 
samt information om vaccinering mot covid-19 m.m. 
Att göra sociala investeringar förväntas stödja individer som riskerar att hamna i utanförskap och kan 
då minska ojämlikheten. Det främjar en hållbar utveckling och stämmer bra överens med globala 
målen (3, 11, 12,14) som Sotenäs kommun har prioriterat. 
 
Digital teknik kan även användas för att bibehålla kontakt med familj och vänner, men även till annan 
social stimulans som att lyssna på musik, se videoklipp, blogga eller spela interaktiva spel. 
Genom föreningsutveckling och samverkan förbättras möjligheten för äldre att delta i 
samhällsdebatten som en del i det demokratiska samhället. 
Pensionärsföreningarna kan erbjudas stöttning med att använda digitala verktyg för möten. 
 
2018 lanserade Folkhälsomyndigheten ett kunskapsstöd om digital teknik för social delaktighet bland 
äldre personer. Syftet var att ge vägledning till kommuner som planerar insatser för att öka 
delaktigheten bland äldre personer genom utbildning i och användning av digital teknik.  
Kunskapsstödet bygger på forskning som visar att utbildning i och användning av dator och internet 
kan minska ensamheten bland äldre personer. Kunskapsstödet beskriver hur kommuner kan ge fler 
äldre personer tillgång till och kunskap om digital teknik samt information om vad som är viktigt att 
tänka på juridiskt och etiskt när man erbjuder eller använder digital teknik. 
 
 
Undertecknade motionärer föreslår härmed  
 

• Att Sotenäs kommun utreder möjligheten till insatser för att främja social stimulans och 
delaktighet bland äldre personer genom utbildning i och användning av digital teknik 
tillsammans med Västra Götalandsregionen och/eller ideella föreningar. 

• Att utreda finansierings möjligheter genom t ex ansökan av sociala investeringsmedel hos 
Västra Götalandsregionens regionala utvecklingsnämnd, Länsstyrelsen eller Leader - lokalt 
ledd utveckling.    
  
 

 
Sotenäs 2021-03-08 
  
Eva Abrahamsson (M) 
Roland Mattsson (M) 
Susanne Bergholtz (M)   
 



 
 
 
 
 

Vänsterpartiet i Sotenäs 
 
Motion 
Menssäkra Sotenäs kommun 
 
Hälften av alla människor föds med en livmoder. Mens är en del av många unga 
tjejers och kvinnors vardag i Sotenäs kommun. Under en livstid går kroppen 
igenom ungefär 450 menscykler, vilket innebär ca 20–25% av alla dagar under 
ca 40 år av sitt liv. Trots det är inte mensskydd ett lika självklart inslag på 
offentliga toaletter som toalettpapper är. Att tamponger och bindor inte finns 
tillgängligt på alla toaletter i ett land som brukar kallas ett av världens mest 
jämställda är förunderligt. I november 2020 beslutade det skotska parlamentet 
enhälligt att införa gratis mensskydd till landets kvinnor. Sedan 2018 erbjuds 
redan gratis mensskydd på skotska skolor och universitet. Nya Zeeland har 
nyligen fattat beslut om gratis mensskydd för alla skolelever som behöver det, 
mot bakgrund av att en av tolv flickor stannar hemma från skolan vid mens för 
att de inte har råd med mensskydd. 
 
I Sverige bedrivs kampanjen ”Menssäkrad” för att utmana arbetsplatser, skolor 
och offentliga rum att tillhandahålla menssäkrade toaletter. En menssäkrad 
toalett tillhandahåller mensskydd, papperskorg, handfat och tvål. Alla som 
någon gång fått sin mens vid ett oväntat tillfälle och inte haft tillgång till 
mensskydd vet vilket obehag det skapar, kanske allra mest för unga som nyligen 
fått sin mens. Menssäkrade toaletter skapar trygghet. 
 
I flera kommuner har frågan om tillgång till mensskydd uppmärksammats. 
Forshaga kommun har exempelvis menssäkrat sin simhall, sina idrottshallar och 
en fritidsgård, biblioteken var sedan tidigare menssäkrade. Menssäkrade 
toaletter kan bidra till att tjejer och kvinnor känner sig bekväma att delta i olika 
verksamheter, vilket är en viktig jämställdhetsfråga. Sotenäs kommun skulle 
kunna prova att menssäkra några verksamheter, exempelvis inom skola, 
Tumlarens motionsanläggning och biblioteket. Om provverksamheten faller väl 
ut skulle den kunna utökas till fler verksamheter. Detta skulle vara ett utmärkt 
sätt att stärka Sotenäs kommuns arbete för jämställdhet 
 
Med hänvisning till ovanstående yrkar Vänsterpartiet: 
 
- Att Sotenäs kommun, i enlighet med intentionerna i texten ovan, på prov inför 
menssäkrade toaletter i en eller flera verksamheter 
 

Kungshamn 2021-03-08 
 
Ewa Ryberg gruppledare Vänsterpartiet Sotenäs 



Motion om uppföljning av beslut - Motionsbalans 

 

 

Det händer gång på gång att beslut som är tagna i Kommunfullmäktige i Sotenäs kommun 
inte genomförs. Det kan bero på olika anledningar. Vi i Miljöpartiet de gröna anser att det är 
ett hot mot demokratin att inte demokratiskt fattade beslut verkställs. 

I Regionfullmäktige i Västra Götaland finns ett system för uppföljning av motioner – 
Motionsbalans. I motionsbalansen finns en uppföljning av motioner och där redovisas 
uppdrag, när beslutet togs och genomförda åtgärder. 

Jag yrkar att Sotenäs kommunfullmäktige använder sig av en motionsbalans. 

 

2021-03-10 

Yngve Johansson 

 

Miljöpartiet de Gröna 



Fullmäktiges ärendekalendarium 2021   2021-02-10 

KL 5 kap; Fullmäktiges uppgifter   

1 §   Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för 
kommunen eller regionen, främst  
   1. mål och riktlinjer för verksamheten,  
   2. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor,  
   3. nämndernas organisation och verksamhetsformer,  
   4. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar,  
   5. val av revisorer,  
   6. grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda,  
   7. årsredovisning och ansvarsfrihet,  
   8. folkomröstning i kommunen eller regionen, och  
   9. extra val till fullmäktige.  
Fullmäktige beslutar också i andra ärenden som anges i denna lag eller i andra författningar.  

Ex på övriga ärenden; 
• Reglementen och policys 
• Taxor 
• Detaljplaner, exploateringsavtal, Översiktsplan 
• Borgensåtagande 
• Ägarstyrning ex ägardirektiv och bolagsordning, ombudsinstruktion  
• Motioner och medborgarförslag 
• Övriga ärenden av principiell beskaffenhet eller andra av större vikt  

 
Planerade ärenden till KF från: 
Kommunstyrelsen 
 

Uppdrag att ta fram VA-plan;  mars 
Tillgänglighetspolicy;  september  
Kostpolicy; november 
Sjöbodspolicy; november  
Hamnar inkl gästham, kajer; december 
 

 

Omsorgsnämnden  
 

 

Utbildningsnämnden  
 

  
 

Byggnadsnämnden via KS 
 

Detaljplan Gamla Hunnebo febr 2021  
Gamla Smögen april 2021  
Hogenäs norra 2021 
Kleven 2:16 mfl 2022 
Långevik 1:12 mfl 2022 
ÖP 2022 

 

Miljönämnden  
 

  

RAMBO AB 
 

  
 

Sotenäs Rehabcenter AB, 
Tumlaren 

  

Sotenäsbostäder AB 
 

Inga ärenden   

Sotenäs Vatten AB 
 

VA- försörjning – hösten 2021 
Taxor 

 



9 dec; Investeringar 
per projekt 
Taxor 
 

Investeringsbudget, om större än 
bolagets egna kapital. 

Kommunfullmäktiges ärendekalendarium 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Januari 

Februari 

Mars 

Maj 

April 

Juni Juli 

Augusti 

September 

Oktober 

November 

December 

17 juni: Mål- och resursplan 2022–
2024 budget 2022, budgetramar för 
nämnder, flerårsplan, 
investeringsbudget och kortsiktiga 
finansiella mål samt skattesats. 
Delårsbokslut april 

11 nov; 
Planeringsförut-
sättningar för arbete 
med budget 2023. 
Delårsrapport per aug, 
inkl. prognos för årets 
måluppfyllelse 
Revisionens rapport 
över delårsrapporten 
Taxor  
Arvode, bilaga 1 
 
 
 

29 april;  
Årsredovisning 
Revisionsberättelse 
Ansvarsprövning 
Ombudsinstruktion 

23 sept; Bolags-
information 
 

18 mars; 
Bolagsinformation 

18 februari;  
Aktuell information 
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