1(9)
KALLELSE/
FÖREDRAGNINGSLISTA

Kommunstyrelsen

Tid
Tisdagen den 5 december 2017 kl. 8:00
Plats
Sammanträdesrum Magistern
Enligt uppdrag

Anette Mellström

Föredragningslista
Val av protokollsjusterare
1.

Redovisning av Kalmar Vatten AB:s luktutredning vid
Tegelviken
Föredragande: Roger Walde, Kalmar Vatten AB och
Sten-Åke Barr, ÅF

2.

Genomgång av beslutsärenden
_______________________
Ajournering för gruppmöten
_______________________

3.

Ny VA-taxa för 2018
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Föredragande: Thomas Bergfeldt, Karin Svensson och
Bengt-Åke Selldahl, Kalmar Vatten AB
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige antar ny VA-taxa att gälla från
den 1 juli 2018.
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Taxa för tillsyn inom miljöbalksområdet
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Föredragande: Eva Jansson, samhällsbyggnadskontoret
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige godkänner, med stöd av miljöbalken 27
kap. 1 § första stycket, förslag till ny taxa för tillsyn inom
miljöbalksområdet.

5.

Upphandlingspolicy i Kalmar kommun
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Föredragande: Sara Gripstrand, kommunledningskontoret
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige godkänner förslag till Upphandlingspolicy för Kalmar kommun med följande ändringar:
-

Tillägg under punkt sju i ”Riktlinjer till
upphandlingspolicyn”:
”Vid upphandling och inköp av fordon ska bästa
miljöbränsle, företrädesvis biogas och el väljas. Om
verksamheten väljer fordon med annat drivmedel ska
anledningen till avvikelsen motiveras utifrån
synnerliga skäl.”

-

Servicenämndens föreslagna tillägg utgår ur
Upphandlingspolicyn, d.v.s:
”Vid upphandling av ny leverantör eftersträvas, om
möjligt, en naturlig övergång för de anställda, med
bibehållen anställningstrygghet, anställningsgrad och
anställningsvillkor.”

________________________
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisade en protokollsanteckning
i arbetsutskottet den 28 november 2017, se bilaga.
6.

Verksamhetsplan med budget 2018 för Kommunernas
hjälpmedelsnämnd i Kalmar län
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Föredragande: Kari Lindén, omsorgsförvaltningen
Förslag till beslut:
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Kommunfullmäktige godkänner verksamhetsplan med
budget 2018 för Kommunernas hjälpmedelsnämnd i Kalmar
län.
7.

Svar på revisorernas granskning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande
som sitt och överlämnar det till kommunens revisorer som
svar över granskningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

8.

Kalmar kommuns ekonomirapport 2017 – efter oktober
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Föredragande: Urban Sparre, kommunledningskontoret
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av
ekonomirapport 2017 – efter oktober månad.

9.

Kommunstyrelsens ekonomirapport 2017 – efter oktober
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Föredragande: Åsa Bejvall, kommunledningskontoret
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av
den ekonomiska uppföljningen efter oktober 2017.

10.

Kommunstyrelsens riskanalys och interna kontrollplan
2018
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Föredragande: Åsa Bejvall, kommunledningskontoret
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna riskanalysen och
den interna kontrollplanen för 2018.

11.

Kommunstyrelsens beslutsattestanter och firmatecknare
2018
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
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Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen fastställer kommunledningskontorets
förslag till beslutsattestanter och firmatecknare för 2018.
12.

Beslutsattestanter och firmatecknare för förvaltade
stiftelser 2018
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen fastställer kommunledningskontorets
förslag till beslutsattestanter och firmatecknare för förvaltade
stiftelser 2018.

13.

Utdelning ur förvaltade donationsstiftelser 2017
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar om utdelning ur förvaltade
stiftelser enligt donationskommitténs förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:
Kommunfullmäktige bifaller förslag till utdelning ur August
Peterssons donationsfond, Dahmska stiftelsen å Stensberg
och Appeltoffts donationsfond.

14.

Detaljplan för fastigheten Falken 4, Malmen
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för
fastigheten Falken 4, Malmen.

15.

Förslag till nya gatu- och torgnamn vid Fredriksskans
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att de nya gatorna och torgen ska
heta Fredriksskanstorget, Kay Wieståls gata, Per Jarlbos torg,
Ronny Nilssons gata samt Rävspelstorget.

16.

Markreservation för flerbostadshus på fastigheten
Ljungby 38:16, södra Ljungbyholm
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
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Kommunstyrelsen reserverar fastigheten Ljungby 38:16 för
East Coast Livings AB (org. nr 556914-4818) till och med
den 30 juni 2018.
17.

Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Inför ”måltidsvän” inom Kalmars omsorg
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till de
satsningar som redan pågår kring att förbättra måltidssituationen och för att minska ensamheten för äldre.
___________________________
Carl-Henrik Sölvinger (L) reserverade sig skriftligen i
arbetsutskottet den 28 november 2017, se bilaga.

18.

Motion från Inger Hilmansson (L): Ett starkt och
samordnat ideellt arbete
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets
yttrande ska utgöra svar på Inger Hilmanssons (L) motion
om ett starkt och samordnat ideellt arbete.
Motionen ska härmed anses besvarad.

19.

Yttrande över remiss över Lantmäteriets rapport;
Föreskrifter om gemensamma standarder för
information i grundkartor och Boverkets rapport;
Digitala detaljplaner - reglering av hur detaljplaner ska
utformas digitalt
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadsnämndens yttrande
som sitt och överlämnar det till Näringsdepartementet som
Kalmar kommuns svar på remissen om Lantmäteriets rapport
”Föreskriftsrätt om gemensamma standarder för information
i grundkartor” och Boverkets rapport ”Digitala detaljplaner –
reglering av hur detaljplaner ska utformas digitalt”.

20.

Yttrande över Trafikverkets remiss med förslag till
nationell plan för transportsystemet 2018-2029
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Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Föredragande: Per Ålind, samhällsbyggnadskontoret
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadskontorets yttrande
som sitt och överlämnar det till Trafikverket som Kalmar
kommuns svar på förslag till nationell transportplan för
transportsystemet 2018-2029.
21.

Investerings- och borgensram för Kalmarhem AB
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att Kalmarhem AB får
genomföra nyproduktion av hyreslägenheter enligt detaljplan
i följande områden: Månstenen 5 (Stadsträdgården),
Blickfånget 1 (Karlssons äng), Svärdet 2 och 5 (förtätning i
Funkabo) och Tolvmannagatan (del av Tallhagen 2:13) inom
investerings- och borgensramen 530 miljoner kronor.

Delegationsbeslut
-

Beslut om att avstå yttrande över remiss om marknadskontrollmyndigheter – befogenheter och sanktionsmöjligheter (SOU 2017:69)

-

Beslut om att avstå yttrande över remiss av förslag till
föreskrifter om vilka kurser som omfattas av rätt att delta i
kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

-

Sammanställning delegationsbeslut inom kommunledningskontorets projekt- och exploateringsenhet – oktober 2017

-

Brandkårens tillsyn av skydd och tillstånd oktober 2017

Anmälningsärenden
-

Arbetsutskottets protokoll 31 oktober och 21 november 2017

-

Planutskottets protokoll 21 november 2017

-

Personalutskottets protokoll 17 oktober och 8 november
2017

-

Avrapportering tillsynsbesök enligt arkivlagen och tillsynsplan
2018

-

Gemensamt yttrande över förslag till nationell plan för
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transportsystemet 2018-2029
-

Kalmar läns pensionskapitalförvaltning AB:s portföljrapport
för oktober 2017
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Reservationer och protokollsanteckningar
Ärende 5, Upphandlingspolicy i Kalmar kommun
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisade en protokollsanteckning på
arbetsutskottet den 28 november 2017:
”Kommunen lägger stora summor på upphandlade varor och tjänster.
Tjänstepersonerna som upphandlar åt kommunen är mycket viktiga
medarbetare i kommunen. Precis som skrivs i underlagen är själva
upphandlingen viktig att göra på ett korrekt sätt men också att leverans av
upphandlad vara eller tjänst följs upp löpande under hela kontraktstiden. Detta
för att leverera mesta möjliga värde till skattebetalarna. Det är också viktigt att
ha en löpande dialog med leverantörer om gällande regelverk och ta emot feedback från dem på hur upphandlingsprocessen kan göras mer företagsvänlig.
Detta måste ske i återkommande dialoger med branscherna.
Lite synpunkter på riktlinjerna.
Punkten 8
Kommunens upphandlingar ska bidra till att personer som står långt från
arbetsmarknaden bereds möjlighet till sysselsättning. Möjligheten att ställa
sociala krav eller ta sociala hänsyn i upphandlingar har funnits länge i Kalmar
kommun och var möjlig även i tidigare upphandlingspolicy. Sociala hänsyn vid
upphandlingar är bra. Man kan till exempel ställa krav på att den som vinner ett
anbud att bygga en fastighet även ska ta emot lärlingar eller tillhandahålla
arbetsträningsplatser. Vi har många människor i Kalmar som av olika
anledningar står långt ifrån arbetsmarknaden, och vi tjänar alla på om de
kommer i arbete, både ekonomiskt och mänskligt. För många företag är
kommunen en mycket värdefull kund, och vi bör utnyttja det till att ställa krav
vid våra upphandlingar. Trots att möjligheten har funnits har möjligheten till
detta inte använts alls eller i mycket liten omfattning. Liberalerna har vid ett
flertal tillfällen lyft detta i kommunfullmäktige och det har tyvärr hänt mycket
lite. Vi hoppas att dessa nya riktlinjer och omvärldsbevakningen nu leder till att
denna möjlighet används ofta.
Punkten 11
Kalmar kommun strävar efter att i större utsträckning använda sig av
funktionsupphandling, och om möjligt av innovationsupphandling. Ytterligare
ett område som är underutnyttjat enligt Liberalerna. Funktionsupphandling
eller innovationsupphandling har använts vid enstaka tillfällen. Detta borde
nyttjas mer då kommunens roll blir att beskriva vad vi behöver men där
experterna och entreprenörerna kan avgöra hur detta bäst görs. Vi är
övertygade om att det finns en stor potential i detta både vad det gäller nya sätt
att göra.”
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Ärende 17, Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Inför ”måltidsvän”
inom Kalmars omsorg
Carl-Henrik Sölvinger (L) reserverade sig skriftligen i arbetsutskottet den 28
november 2017.
”Vi blir fler äldre i Sverige och i Kalmar. Det är bra att fler kan leva friskare
och längre liv, prognoser visar att Kalmar kommer att ha 2000 fler personer
över 65 år 2025. Det är en utveckling som kräver både medvetenhet och mod
från oss politiker att tydligt prioritera äldreomsorgen men också kreativitet för
att hitta nya vägar att öka kvaliteten i omsorgen.
Jag har föreslagit att man startar projektet ’måltidsvän’ i Kalmar kommun.
Syftet är att minska ofrivillig ensamhet och skapa måltidsglädje. Idén kommer
från Kävlinge kommun. Där besöker frivilliga en äldre person en gång i veckan
för en gemensam måltid. De äter tillsammans hemma hos den äldre eller på
någon av de kommunala träffpunkterna. För den årsrike innebär det ingen
extra kostnad då måltidsvännens portion betalas av kommunen. Projektet har
varit en sådan framgång att man permanentat projektet i Kävlinge, kostnaden
beräknas där till ynka 5000 kr per år! Ängelholms kommun har valt att följa
efter.
Min motion behandlas i omsorgsnämnden och KSau. Där är förslaget att säga
nej till min motion bl.a. med hänvisning till att man kommer ha fler
socialpedagogiska måltider på våra särskilda boenden. Tyvärr har det dock
inget att göra med de äldre jag försöker förbättra situationen för d.v.s. de som
fortfarande bor hemma och som besväras av ensamhet.
Man hänvisar också till en utredning att nya omsorgstagare i verksamheten
kanske ska erbjudas ett tillfälle att besöka en närliggande träffpunkt för att delta
i önskad aktivitet och bjudas på en fri lunch. Det är bra, men har inget att göra
med mitt förslag som kan involvera en vän i vilken ålder som helst som inte
annars träffat en äldre person i deras hem. Frågan om att kunna beställa hem
en extra matlåda till måltidsvännen tas inte upp alls i svaret på min motion.
Mitt förslag kan vara ett komplement till annat som görs för att stärka det
sociala innehållet specifikt för de äldre som bor kvar hemma. Jag uppmanar
därför kommunstyrelsen att säga ja till ett bra förslag.”

Handläggare

Datum

Beteckning

Bengt-Åke Selldahl
0480-45 12 14

2017-11-22

VA-taxa 2018

Kommunfullmäktige
Kalmar kommun

Förslag till ny VA-taxa 2018
Förslag till beslut
Kalmar Vatten AB föreslår att kommunfullmäktige antar förslaget till ny
konstruktion av VA-taxa, inklusive ny taxenivå, att gälla från den 1 juli 2018.

Bakgrund
Den 16 augusti 2017 godkände Kalmar Vattens styrelse förslaget till ny konstruktion
av VA-taxa. Den 16 november 2017 beslutade styrelsen att anta bolagets budget för
2018 samt att uppdra åt kommunfullmäktige att besluta om ny taxekonstruktion och
avgiftsnivåer för 2018. Den nu gällande VA-taxan antogs av Kalmar
kommunfullmäktige den 19 december 2016 § 240.
Bolaget Kalmar Vatten

Kalmar Vattens uppdrag är att långsiktigt tillgodose kundernas behov av vatten med
hög kvalitet, och att rena avloppsvatten med stor miljöhänsyn, hög effektivitet och
god service. Verksamheten finansieras genom taxan för vatten och avloppstjänster
(VA-taxan).
Bolagets VA-tjänster är: leverans av dricksvatten av hög kvalitet, hantering och
rening av avloppsvatten, hantering och rening av dagvatten.
Allmänt om taxan för vatten och avlopp

VA-taxan är en generell modell för att fördela kostnaderna
inom VA-kollektivet.
Taxan består av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.
 Anläggningsavgiften är en engångsavgift för att täcka kostnaden för att
anlägga en ny VA-anslutning.
 Brukningsavgiften är en periodisk avgift för drift- och underhållskostnader,
kapitalkostnader för investeringar och andra nödvändiga kostnader för att
tillhandahålla vattentjänsterna. Brukningsavgiften delas upp i en fast och en
rörlig del.
Enligt lagen om allmänna vattentjänster (31§) ska avgifterna bestämmas så att
kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist.

KALMAR VATTEN AB
Box 817
391 28 Kalmar

Besöksadress
Trädgårdsgatan 10
392 35 Kalmar

Telefon
Kundservice
0480-45 12 10

Hemsida och mejl
www.kalmarvatten.se
info@kvab.kalmar.se

Plusgiro

Org.nr.

55 05 57-3

556481-7509
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Nya behov ställer nya krav
Vi står inför en rad nya utmaningar och behov idag. Det handlar bland annat om:





Nya bostäder, områden och verksamheter etableras
Ökat behov av underhåll och förnyelse av ledningsnätet
Långsiktigt säkra tillgången till dricksvatten av god kvalitet
Nytt avloppsreningsverk, Kalmarsundsverket, vilket kommer att bli en av de
största enskilda investeringarna i Kalmar och en förutsättning för ett hållbart
Kalmarsund.

Nya behov och lagkrav ställer också nya krav på taxan.

Nuvarande taxekonstruktion
Den fasta delen i dagens brukningsavgift baseras på storleken på fastighetens
vattenmätare. Detta medför stora stegvisa skillnader mellan de olika
avgiftsnivåerna.
Fördelningen mellan brukningsavgiftens fasta och rörliga kostnader är 30/70
(fasta/rörliga kostnader i procent).

Förslag till ny taxekonstruktion
Under 2017 har Kalmar Vatten gjort en översyn av VA-taxans konstruktion. I
förslaget till ny taxekonstruktion fördelas kostnaden på de avgiftsskyldiga enligt vad
som är skäligt och rättvist enligt lagkravet (2006:412).
Kalmar Vattens förslag utgår från Svenskt Vattens basförslag, som fler och fler
kommuner väljer att gå över till. Förslaget innebär i korthet att:


Avgifterna fördelas mellan abonnenterna med utgångspunkt i hur stor nytta
varje fastighet har av VA-tjänsterna. Nytta = den andel av den totala VAtjänsten som en fastighet nyttjar.



Brukningsavgiftens fasta del baseras delvis på det antal lägenheter som en
fastighet har. För verksamhetslokaler beräknas avgiften utifrån lokalens yta
(bruttoarea, BTA). Denna konstruktion är mer exakt anpassad efter varje
fastighets förutsättningar, jämfört med nuvarande konstruktion som baseras
på vattenmätarstorlek.



Fördelningen mellan brukningsavgiftens fasta och rörliga kostnader är 50/50
(fasta/rörliga kostnader i procent) vilket bättre motsvarar fördelningen av de
verkliga kostnaderna. Att ha en fast del som är minst 50 % är en
rekommendation från Svenskt Vatten.



Konstruktionen är juridiskt beprövad.
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Budget och taxenivåer 2018
De budgeterade intäkterna för 2018 uppgår till 159,0 mnkr, vilket är samma nivå som
intäktsprognosen för 2017.
Verksamhetens budgeterade kostnader för 2018 uppgår till 176,5 mnkr och ökar
främst beroende på utökat underhåll på VA-ledningsnätet och ökade
avskrivningskostnader till följd av genomförda investeringar. Resultatet för 2018
planeras till ett underskott på -17,5 mnkr före bokslutsdispositioner och skatt. För
2018 uppgår investeringarna till 164,0 mnkr.
Anläggningsavgift

En hög exploateringstakt och ett stort antal nya lägenheter i stadsnära områden
bidrar till en generell sänkning av anläggningsavgifterna. I förslaget föreslås
anläggningsavgiften sänkas med 3 %.
För ett Typhus A – villa (800 m2 tomtyta, 1 lägenhet, alla VA-tjänster) sänks
anläggningsavgiften från 150 425 kr till 146 023 kr inkl. moms (-3 %).
Typhus A
jämförelsekommuner
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000

Nya förslaget i förhållande till
jämförelsekommunernas
anläggningavgifter enligt 2017
års VA-taxor.

0

Källa: VASS-statistik från
Svenskt Vatten och Kalmar
Vattens egna beräkningar.

För ett Typhus B – flerbostadshus (800 m2 tomtyta, 15 lägenheter, alla VA-tjänster)
sänks anläggningsavgiften från 532 275 kr till 518 633 kr inkl. moms (-3 %).

1 000 000

Typhus B
jämförelsekommuner

800 000
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400 000
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0

Nya förslaget i förhållande till
jämförelsekommunernas
anläggningavgifter enligt 2017
års VA-taxor.
Källa: VASS-statistik från
Svenskt Vatten och Kalmar
Vattens egna beräkningar.

Särtaxa för sträckan Kåremo, Slakmöre, Nyttorp och Fågelsudd

Särtaxan oförändrad, enligt beslut i kommunfullmäktige 28 november 2011.
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Brukningsavgift

I förslaget föreslås brukningsavgiften höjas med 4 %. Då den nya taxan föreslås
införas 1 juli 2018, blir den genomsnittliga brukningsavgiften för året 2 %.
För ett Typhus A – villa (800 m2 tomtyta, 1 lägenhet, alla VA-tjänster) med en
årsförbrukning på 150 kubikmeter vatten, ökar årsavgiften från 7 079 kr till 7 496 kr,
inkl moms (+6 %). Den genomsnittliga brukningsavgiften för året höjs med 3 %,
vilket motsvarar 17 kr per månad under 2018.
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Typhus A
jämförelsekommuner

Kostnad per år

Nya förslaget i förhållande till
jämförelsekommunernas
brukninsavgifter enligt 2017 års
VA-taxor.
Källa: VASS-statistik från
Svenskt Vatten och Kalmar
Vattens egna beräkningar.

För ett Typhus B – flerbostadshus (800 m2 tomtyta, 15 lägenheter,
alla VA-tjänster) med en förbrukning på 2 000 kubikmeter vatten, sänks årsavgiften
från 70 850 kr till 58 536 kr, inkl. moms (-17 %). Den genomsnittliga
brukningsavgiften för året sänks med 8,5 % vilket motsvarar en minskning med 34 kr
per månad och lägenhet.
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Typhus B
Jämförelsekommuner

Kostnad per lägenhet och år

Nya förslaget i förhållande till
jämförelsekommunernas
brukninsavgifter enligt 2017 års
VA-taxor.
Källa: VASS-statistik från
Svenskt Vatten och Kalmar
Vattens egna beräkningar.

Kalmar Vatten AB

Steve Sjögren
Ordförande
Bilaga: VA-taxa 2018

Thomas Bergfeldt
VD

VA-taxa

2018

Kontaktuppgifter
Huvudman för Kalmar kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggningen är Kalmar Vatten AB.
Kalmar Vatten AB ägs av Kalmar kommunbolag AB,
som i sin tur ägs av Kalmar kommun.
Kalmar Vatten AB
Box 817, 391 28 KALMAR
Besöksadress: Trädgårdsgatan 10
www.kalmarvatten.se
Kundservice
Telefon: 0480 - 45 12 10
E-post: info@kvab.kalmar.se
Upplysning anläggningsavgifter
Telefon: 0480 - 45 14 23
Upplysning brukningsavgifter
Telefon: 0480 - 45 12 10
Upplysning vattenmätare
Telefon: 0480 - 45 12 72

Taxa för Kalmar kommuns allmänna
vatten- och avloppsanläggning
och särtaxa för fastigheter utmed sträckan Kåremo,
Slakmöre, Nyttorp och Fågelsudd.
Antagen av kommunfullmäktige den ....
Särtaxan antagen den 28 november 2011.
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Kalmar Vatten AB.
Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Kalmar Vatten AB.

§1

För att täcka nödvändiga kostnader för Kalmar kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet Dg är även
den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om för
utsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.

§2

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

§3

I dessa taxeföreskrifter avses med
Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet
jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt
beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.
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Exempel på sådana byggnader är:
Kontor		Förvaltning		Stormarknader
Butiker		
Utställningslokaler
Sporthallar
Hotell		
Restauranger
Hantverk
Industri
Utbildning
Sjukvård
Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och
som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet.
Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men
inte ännu bebyggts.
Campingfastighet: fastighet som enligt beviljat bygglov och tillstånd är avsett för
campingändamål.
Lägenhet (bostadsenhet): ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed
jämställd fastighet, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk
standard SS 02 10 53 som en lägenhet.
För byggnader, som till den större delen används som lagerutrymme, där endast anställda eller annan arbetskraft har tillträde, räknas varje påbörjat 300-tal m2 bruttoarea
(BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet. Hela lagerbyggnaden
eller delar av lagerbyggnaden kan vara antingen uppvärmd eller ouppvärmd.
För campingfastigheter räknas varje campingstuga som har eget kök eller tillgång till
kök, och som är ansluten till V och S, som en lägenhet. För campingplatser med egen
anslutning till V och S räknas 2 platser som en lägenhet. För övriga campingplatser
och campingstugor, utan egen anslutning till V och S, räknas 4 uppställningsplatser
eller stugor som en lägenhet. För övriga byggnader, exempelvis gemensam servicebyggnad och receptionsbyggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA)
enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet.
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För ett eller flera utrymmen i byggnad, som i upplåtelsehänseende bildar en enhet,
men där nyttan inte kan anses vara samma per lägenhet som för andra fastigheter,
ska en sådan enhet räknas som 3/4 av en lägenhet. Exempel på lägenheter med mindre nytta än andra lägenheter är studentrum, äldreboende eller komplementbyggnad
med delat kök.
Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark
som i övrigt motsvarar sådan mark.

§4

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:
Ändamål

Anläggningsavgift

Brukningsavgift

V, vattenförsörjning

Ja

Ja

S, spillvattenavlopp

Ja

Ja

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet

Ja

Ja

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark

Ja

Ja

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren
om förbindelsepunktens läge.
Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och
fastighetsägaren informerats om detta.
Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.
4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.
4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän
platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.
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4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när
avgiftsskyldighet inträder.

Anläggningsavgifter (§§ 5–13)

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§5

5.1.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet, samt campingfastighet,
skall erläggas anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
Utan moms

Med moms

a)

en avgift avseende
framdragning av varje
uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df

35 467 kr

44 334 kr

b)

en avgift avseende
upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S
och Df,

35 467 kr

44 334 kr

c)

en avgift per m2
tomtyta

30,74 kr

38,43 kr

d)

en avgift per lägenhet

21 292 kr

26 615 kr

e)*

en grundavgift för
bortledande av Df, om
bortledande av dagvatten sker utan att
förbindelsepunkt för Df
upprättats

12 413 kr

15 516 kr

* Avgift enligt 5.1.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1.1 a) och b). I det
fall avgift enligt 5.1.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1.1 a) och 5.1.1 b) enligt § 8
eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.
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Särtaxa

5.1.2 Särtaxa för fastigheter utmed sträckan Kåremo, Slakmöre, Nyttorp
och Fågelsudd, endast vatten och spillvatten. Gäller fr om 2012-01-01.
Särtaxa antagen av Kommunfullmäktige den 28 november 2011, §226.
För bostadsfastighet och därmed enligt § 3 jämställd fastighet skall erläggas anläggningsavgift. Avgift utgår per fastighet med:
Full avgift (kr)

Exkl moms

Inkl moms

b) en grundavgift

41 800 kr

52 250 kr

c) en avgift per m2 tomtyta

16 kr

20 kr

d) en avgift per lägenhet

13 560 kr

16 950 kr

a) en avgift avseende en uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för vatten
och spillvatten
43 800 kr
54 750 kr

Avgiftsreduktion:
Del av full avgift som betalas per avgiftsändamål, spillvatten 80 % vatten 20 %.
Avgift enligt 5.12 c) reduceras för större fastighet.
Avgift uttryckt i kronor framgår av följande tabell:
Tomtyta för bostadsfastighet
med högst två lägenheter

Exkl moms

Inkl moms

Delen 801 - 1 500 m2

9,60 kr

12,00 kr

Delen 1 501 - 3 000 m

5,60 kr

7,00 kr

Tomtyta för bostadsfastighet
med tre eller flera lägenheter
och för fastighet som enligt § 3
jämställs med bostadsfastighet.

Exkl moms

Inkl moms

Delen 3 001 m2 -

3,20 kr

4,00 kr

2
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5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter
enligt 5.1.1 a) och 5.1.2 a) lika mellan fastigheterna.
5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta
eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter
fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA).
Avgift enligt 5.1.1 c) och 5.1.2 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 5.1.1 a), b) och d) och 5.1.2 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1.1 a), b), d) och e).
Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt
5.1.1 c) och 5.1.2 c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med
iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2.
5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller
efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.
5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter,
skall erläggas avgifter enligt 5.1.1 a) och b) och 5.1.2 a) och b).
5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1.1 c) och 5.1.2 c) för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses
vara förut erlagd.
Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3.
5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1.1 d) och 5.1.2 d) för varje tillkommande lägenhet.
5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1.1 e).
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§6

6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
Utan moms

Med moms

a)

en avgift avseende framdragning av
varje uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df

35 467 kr

44 334 kr

b)

en avgift avseende upprättande av
varje uppsättning förbindelsepunkter
för V, S och Df

35 467 kr

44 334 kr

c)

en avgift per m2 tomtyta

56,51 kr

70,64 kr

d)*

en grundavgift för bortledande av
Df, om bortledande av dagvatten
sker utan att förbindelsepunkt för Df
upprättats.

12 413 kr

15 516 kr

* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall
avgift enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom
servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.
6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter
enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna.
6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta
eller annan karta som huvudmannen godkänner.
6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande
av tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte
utnyttjas för verksamheten på fastigheten.
Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla
och resterande tomtyteavgift förfaller till betalning.
Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag
anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta
enligt 6 § räntelagen.
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6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter
skall erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b).
6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande
tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut
erlagd.
6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att
förbindelsepunkt för Df upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 d).

§7

7.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
Bostads-fastighet
och campingfastighet
Servisavgift

Annan fastighet

5.1.1 a) och
5.1.2 a)

100%

6.1 a)

100%

Avgift per uppsätt- 5.1.1 b) och
ning FP (grundav- 5.1.2 b)
gift särtaxa)

100%

6.1 b)

100%

Tomtyteavgift

5.1.1 c) och
5.1.2 c)

100%

6.1 c)

70%

Lägenhetsavgift

5.1.1 d) och
5.1.2 d)

0%

Grundavgift för
Df, om FP för Df
inte upprättats

5.1.1 e)

100%

6.1 d)

100%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
Avgift enligt 5.1.1 c) och 5.1.2 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1.1 a) och b) och 5.1.2 a) och b), eller i det fall dagvatten bortleds
till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1.1 a), b) och e), jfr 5.3 andra stycket.
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7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande:
Bostads-fastighet och
camping-fastighet

Annan fastighet

Tomtyteavgift

5.1.1 c) och
5.1.2 c)

*)

6.1 c)

Lägenhetsavgift

5.1.1 d) och
5.1.2 d)

100%

-

30%

Avgifterna är uttryckta i procent
av full avgift.

* Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1.1 c) och 5.1.2 c), och
bebyggs campingfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1.1 c), om föreskriften i 5.3
andra stycket så medger.

§8

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas
reducerade avgifter enligt nedan. Detta gäller ej avgifter enligt 5.1.2 då regler för reducering av avgifter enligt 5.1.2 är reglerade i 5.1.2.
Avgifter för framdragen servisledning
En ledning

70% av avgift enligt 5.1.1 a) respektive 6.1 a)

Två ledningar

85% av avgift enligt 5.1.1 a) respektive 6.1 a)

Tre ledningar

100% av avgift enligt 5.1.1 a) respektive 6.1 a)

Avgifter i övrigt:

V

S

Df

Dg

Avgift per uppsättning FP

5.1.1 b)

30%

50%

20%

-

Tomtyteavgift

5.1.1 c)

30%

50%

-

20%

Lägenhetsavgift

5.1.1 d)

30%

50%

-

20%

Grundavgift Df utan FP

5.1.1 e)

-

-

100%

-

Avgift per uppsättning FP

6.1 b)

30%

50%

20%

-

Tomtyteavgift

6.1 c)

30%

50%

-

20%

Grundavgift Df utan FP

6.1 d)

-

-

100%

-

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1.1 b) respektive 5.1.1
e), eller 6.1 b) respektive 6.1 d). Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilken avgiftsskyldighet inte tidigare
förelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1.
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Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna
för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100% av avgiften enligt
5.1.1 a) och 5.1.2 a) respektive 6.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre.
8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift
om 40 % av avgiften enligt 5.1.1 a) och 5.1.2 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar.

§9

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga
anläggningsavgift. Avgift utgår med:
en avgift per m2 allmän platsmark för anordnande av dagvattenbortledning

Utan moms

Med moms

Väghållare

81,94 kr

102,43 kr

Icke väghållare

22,94 kr

28,68 kr

§ 10

Avgifter enligt §§ 5-6 är baserade på Entreprenadindex E84 Litt 322 för oktober
2017. När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.

§ 11

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten
och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt
särskilt antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–8 får huvudmannen
i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens
storlek.

§ 12

12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning.
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12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.
12.3 Enligt 36§ lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas
på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp
som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga
omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta
skall erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning
i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande
del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften
betalas eller ränta skall erläggas enligt 12.2.
12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett
ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta –
inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att
omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar
fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden
från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess til�läggsavgiften betalas.

§ 13

13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande
ersätta huvudmannen överenskomna kostnader härför.
13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan
befintlig och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren
skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som
befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels
borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del.
13.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med
annat läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren
hans kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling
med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens
ålder och skick.
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Brukningsavgifter (§§ 14–22)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 14

14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
Utan moms

Med moms

a)

en fast avgift per år

2 785 kr

3 481 kr

b)

en avgift per m levererat vatten

16,52 kr

20,65 kr

c)

en avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet, samt
campingfastighet

734 kr

918 kr

3

d)

en avgift per år och varje påbörjat

100-tal m tomtyta för
annan fastighet
2

88 kr

110 kr

14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras
avgifterna.
Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål:
V

S

Df

Dg

14.1 a)

35%

45%

17%

3%

Avgift per m

14.1 b)

45%

55%

-

-

Avgift per
lägenhet

14.1 c)

35%

45%

17%

3%

Avgift efter
tomtyta

14.1 d)

35%

45%

17%

3%

Fast avgift
3

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall fastställas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 b) ut efter en antagen
förbrukning om 180 m3/lägenhet och år i permanentbostad och med 60 m3/lägenhet
och år för fritidsbostad.
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14.4 För s k byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 b). Om mätning
inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet.
14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig
avgift med ett belopp motsvarande 100% av den fasta avgiften enligt 14.1 a). Beloppet avrundas till närmaste hela krontal.
Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.
14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren
begär det.
Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två
kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS
2007:2.
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen.
Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av
frågan hos mark- och miljödomstolen.
14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid
godkänns, skall fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna
i enlighet med vad som framgår av §18.
14.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning (kylvatten o d), skall erläggas avgift med 55% av avgiften enligt 14.1 b).
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§ 15

Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall
erlägga brukningsavgift.
Avgift utgår med:
en avgift per m2 allmän platsmark för bortledande av dagvatten

Utan moms

Med moms

Väghållare

1,26 kr

1,58 kr

Icke väghållare

0,42 kr

0,53 kr

§ 16

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall
avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till
avloppsnätet.
Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan
huvudmannen och fastighetsägaren.
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan
grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och
spillvatten är avsevärd.

§ 17

För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 a).
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den
fasta avgiften. Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål:
Fast avgift

14.1 a)

V

S

Df

Dg

35%

45%

17%

3%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
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§ 18

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av
att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats
eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter:
Utan moms

Med moms

Nedtagning av vattenmätare

477 kr

597 kr

Uppsättning av vattenmätare

477 kr

597 kr

Avstängning av vattentillförsel

412 kr

515 kr

Avstängning av vattentillförsel (obetald faktura)

830 kr

1 038 kr

Påsläpp av vattentillförsel

412 kr

515 kr

1 242 kr

1 553 kr

Montering och demontering av
strypbricka i vattenmätare
Undersökning av vattenmätare,

Q34/qn2,5

2 152 kr

2 690 kr

Undersökning av vattenmätare,

Q310/qn6

3 550 kr

4 438 kr

Undersökning av vattenmätare,

Q316/qn10 o större

4 352 kr

5 440 kr

Byte av skadad vattenmätare,

Q34

1 179 kr

1 474 kr

Byte av skadad vattenmätare,

Q310

2 367 kr

2 959 kr

Byte av skadad vattenmätare,

Q316

3 059 kr

3 824 kr

Länsning av vattenmätarbrunn

168 kr

210 kr

Förgäves besök

380 kr

475 kr

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid
debiteras ett tillägg om 50 % av ovan angivna belopp.

§ 19

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten
och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt
särskilt antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14–17 får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om
avgiftens storlek.
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§ 20

Avgift enligt 14.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller
halvår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i efterskott på
grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller
annan grund som anges i §§ 14 och 16.
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle
skett.
Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får
mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och
debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år.
Avläsning och debitering bör därjämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.

§ 21

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller
möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt
särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen
i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens
storlek.

§ 22

Avgifter enligt §§ 14-18 är baserade på Entreprenadindex E84 Litt 322 för oktober
2017. När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen
därefter, dock inte oftare än en gång årligen.

Taxans införande
§ 23

Denna taxa träder i kraft 2018-07-01. De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.3 och 14.7

16

samt § 16, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas
i fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut
efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande.
***
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning
och tolkning av denna taxa prövas av mark- och miljödomstolen jämlikt 53 § lagen
om allmänna vattentjänster.
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Samhällsbyggnadsnämnden

Ärende: Taxa för tillsyn inom miljöbalksområdet.

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att med stöd av miljöbalken 27 kap. 1 § första stycket, godkänna förslag till ny taxa för tillsyn inom
miljöbalksområdet. Taxan bygger på SKL:s förslag utifrån den uppdaterade
Miljöprövningsförordningen ( 2013:251).

Sammanfattning

Regeringen har beslutat om en ny förordning, Miljöprövningsförordningen (
2013:251) denna förordning ersätter den del av taxan som styr bilaga 2, den del
där verksamheter klassas. För att kunna ta ut avgifter för miljötillsyn enligt
miljöbalken så behövs ett nytt beslut om avgifter som följer även den uppdaterade förordningen. Detta innebär också att grundtexten och bilaga 1 ändras
redaktionellt.
I bilaga 1 föreslås en höjning av avgiften för tillstånd för enskild avloppaanläggning från 6 timmar till 8 timmar samt en höjning för anmälan om värmepump från 1 timme till 2 timmar.
Bilaga 2 följer SKL:s förslag i allt utom
• husbehovstäkter ( kod 10.3001),
• fordonstvätt ( kod 50.1002),
• mellanlagring av farligt avfall ( kod 90.60 butiker)
• samtliga hälsoskyddsobjekt som är så kallade U-anläggningar
Dessa föreslås ha en timavgift i stället för en årlig avgift.

│ Miljöavdelningen
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Storgatan 35 A
Tel 0480-45 03 00 │ Fax 0480-45 04 29│
E-post: sam.byggnadskontoret@kalmar.se

2017-10-17

Konsekvenser för verksamheter
Verksamheter som i dag har årlig tillsyn kommer inte att påverkas utan den
erfarenhetsbedömning som hittills har gjorts kommer att gälla.
Vissa verksamheter kommer att få sänkt avgift.
• Krossning vid täkter ( kod 10.50 )
• Fritidsbåtshamnar ( kod 63.2002-2005)
• Lagring av kem ( kod 39.60-3 )
• Lagring av petroleumprodukter ( kod 39.7001 )

Eva Jansson
Miljöchef
Bilagor
1. Grundtext
2. Bilaga 1
3. Bilaga 2

I bilagorna är förordningsändringarna markerade med gult.

2 (2)

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
Antagen av kommunfullmäktige i Kalmar kommun den XXX § XX
med stöd av 27 kap 1 § miljöbalken och förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och
tillsyn enligt miljöbalken.
Inledande bestämmelser
§ 1. Denna taxa gäller avgifter för samhällsbyggnadsnämndens i Kalmar kommun kostnader för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken
eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpnings-område, bl.a. vad gäller
naturvård- och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter
som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter och
biotekniska organismer samt avfall och producentansvar.
Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till samhällsbyggnadsnämnden utgå bl.a. enligt
26 kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för
rättegångskostnader.
§ 2. Avgift enligt denna taxa ska betalas för:
1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, dispens
eller undantag.
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller åtgärd.
3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.
§ 3. Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat.
2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken eller bestämmelser
meddelade med stöd av miljöbalken överklagas.
§ 4. Beslut om avgift eller om ändring eller efterskänkande av avgift fattas av
samhällsbyggnadsnämnden i Kalmar kommun.
§ 5. Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt denna taxa eller
enligt 26 kap. 22 § miljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att avgiftens eller
ersättningens storlek ska kunna bestämmas.
Avgiftsuttag sker
1. I förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet (fast avgift),
2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten tilldelats (årlig
tillsynsavgift),
3. I förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet (timavgift)
4. Enligt de andra grunder som anges i taxan.

Timtaxa
§ 6. Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 905 kronor per hel timme handläggningstid.

§ 7. I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med
handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid samhällsbyggnadsnämnden har
använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter,
inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt
föredragning och beslut.
Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda
handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut.
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och
07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och
helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.
§ 8 Samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att reglera den i denna
taxa antagna timtaxan med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för
kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad.
Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad år 2017.

Avgifter för prövning
§ 9. Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas i form av
fast avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan
eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras
med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.
Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser.
§ 10. Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den har
besiktigats och godkänts av nämnden, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta
avgiften. Kan anordningen då inte godkännas, utan besiktning måste ske vid ytterligare tillfälle,
tas timavgift ut för nämndens kostnader med anledning av den tillkommande handläggningstiden.
§ 11. Avgift för prövning ska betalas av sökanden.
§ 12. Avgift för prövning ska betalas även om ansökan avslås.
§ 13. I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av
samhällsbyggnadsnämnden är sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta nämndens
kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av nämnden
och för kungörelser i ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta nämndens kostnader för
kungörelser i ärenden om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller
förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken.
§ 14. Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet eller
åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa.
Avgifter med anledning av anmälan
§ 15. Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av fast
avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i
form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med
timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.

Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 2 ska full avgift betalas
för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de
belopp som anges för övriga verksamheter.
Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser.
§ 16. Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva
verksamheten eller vidta åtgärden.
I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i bilagan till förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt miljöprövningsförordningen
(2013:251) är denne i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader för
kungörelser i ärendet.
§ 17. Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn i övrigt
komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som anges i denna
taxa.
Avgift för tillsyn i övrigt
§ 18. För regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller hälsoskyddsverksamhet som
anges i taxebilaga 2 ska betalas en årlig tillsynsavgift som baseras på den tillsynstid som
samhällsbyggnadsnämnden tilldelar anläggningen eller verksamheten. Tillsynstiden bestäms
genom en riskbedömning av anläggningen eller verksamheten bestående av en
avgiftsklassificering enligt taxebilaga 2 samt en riskklassificering och erfarenhetsbedömning
(placering i riskkolumn) enligt Sveriges kommuner och landstings vägledning vid
klassificeringstillfället. Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tilldelad tillsynstid
multipliceras med timtaxan.
Om bristande efterlevnad medför tillsyn som går utöver den normala tillsynen, ska avgift för
denna extra tillsyn betalas för den extra tillsynstiden multiplicerad med timtaxan. Vid
bestämmandet av avgiften för sådan extra tillsyn tillämpas erfarenhetsbedömningen i enlighet
med Sveriges kommuner och landstings vägledning.
§ 19. Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av fast årlig avgift genom att den
handläggningstid som anges för anläggningen eller verksamheten i taxebilaga 1 multipliceras med
timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet
multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.
Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot
villkor, inte åtlyder förelägganden eller förbud eller som föranleds av extraordinära händelser,
ingår inte i den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut.
§ 20. För verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt från vad
som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym eller motsvarande.
Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt
taxebilaga 2 ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av
25 procent av summan av de belopp som anges för de övriga verksamheterna.
§ 21. Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas från
och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till verksamheten har
meddelats eller anmälan skett - eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävs - verksamheten har
påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i avgift för prövning eller för

handläggning av anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för
varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.
§ 22. Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller
vidta åtgärd som föranleder avgiften. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken, ska
tillsynsavgiften betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller
kostnader.
Nedsättning av avgift
§ 23. Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning,
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift i ett enskilt fall
enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas av samhällsbyggnadsnämnden.
Betalning av avgift m.m.
§ 24. Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till samhällsbyggnadsnämnden i Kalmar
kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.
Verkställighetsfrågor m.m.
§ 25. Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas enligt
utsökningsbalken (med hjälp av kronofogden).
§ 26. Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnd får bestämma att dess beslut om avgift ska gälla
omedelbart även om det överklagas.
§ 27. Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos
länsstyrelsen.
§ 28. Samhällsbyggnadsnämnden får, om ändringar vidtas i miljöbalken eller i förordningen
1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt miljöprövningsförordningen
2013:251, göra motsvarande ändringar i bilagorna till denna taxa samt lägga till enskilda
punkter om ny typ av miljöfarlig verksamhet etableras i kommunen.
____________
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2018. I ärenden som rör tillstånd och anmälningar
tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag.

Taxebilaga 1
Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av
anmälan samt övrig tillsyn
ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP.
MILJÖBALKEN

AVGIFT

Tillsyn i övrigt
Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 §§) efterlevs

Timavgift i de fall
tillsynen inte ingår i
den
årliga
tillsynsavgiften
enligt taxebilaga 2

SKYDD AV OMRÅDEN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN
Prövning
Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna

8 tim

Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras
utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller
vattenskyddsområde

Timavgift

Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur- och
kulturreservat, naturminne, djur- och växtskyddsområde eller vattenskyddsområde

Timavgift

Anmälan
Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- och
kulturreservat eller vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt föreskrifter för
natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde

Timavgift

Tillsyn
Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i
övrigt, vilthägn eller allemansrätten

Timavgift

MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN
Prövning
Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av
vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd avseende:
1. Inrättande av vattentoalett med sluten tank

4 tim

2. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten

8 tim

3. Inrättande av annan avloppsanordning enligt vad kommunen föreskrivit
(BDT-avlopp, § 2 p3 Lokala föreskrifter)
4. Inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkterna 1, 2 eller 3 på
samma fastighet och vid samma tillfälle
5. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning

6 tim
8 tim
4 tim

6. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 6-25 personekvivalenter
7. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 26-100
personekvivalenter
8. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 101-200
personekvivalenter

8 tim
12 tim
15 tim

Anmälan
Handläggning av anmälan avseende:
1. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (Lokala föreskrifter §2
p3)
2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

6 tim

4 tim

3. Anmälningspliktig verksamhet enligt Miljöprövningsförordning (2013:251)

Belopp som
motsvarar den årliga
tillsynsavgiften som
utgår för verksamhet
enligt taxebilaga 2
enligt riskkolumn 0
eller i form av
timavgift genom att
den faktiskt
nedlagda
handläggningstiden i
ärendet multiplicerat
med timtaxan.
4. Ändring av anmälningspliktig verksamhet enligt Miljöprövningsförordning
Timavgift
(2013:251)
Handläggning av anmälan avseende inrättande av värmepumpsanläggning för
utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet avseende:
1. Berg- eller ytjordvärmepump
2 tim
2. Övriga anläggningar
Anläggning av upplag av olja m.m. enligt 40 § p 5 förordningen(1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Lokala föreskrifter § 8.

4 tim
Timavgift

Tillsyn
Återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckningen i
taxebilaga 2
Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt

Årlig tillsynsavgift
enligt taxebilaga 2
Timavgift

HÄLSOSKYDD ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN
Prövning
Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 39 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet (Lokala föreskrifter §4)
1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin

1 tim

2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur

1 tim

3. Orm

0 kr

Dispens från eldningsförbud samt annan prövning av frågor om dispenser enligt
lokala föreskrifter för skydd av människors hälsa och miljön

1 tim

Anmälan
Handläggning av anmälan att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett enligt vad
kommunen föreskrivit med stöd av 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd
Förmultningstoalett/Separationstoalett/Eltoalett/Torrtoa med latrinkompostering
Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan upplagsplats för
djurspillning enligt 37 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

1 tim//toalett
2 tim per anmälan

Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd om att driva eller arrangera
1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling
som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller,
akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller
stickande verktyg
Nivå 1, påtaglig hälsorisk: tatuering, piercing, skönhetsbehandling som
innebär silikoninjektioner
Nivå 2, måttlig hälsorisk: fotvård, öronhåltagning, akupunktur
2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av
många människor

6 tim
4 tim
6 tim

3. Skol- och fritidsverksamhet
Skola med ≥ 50 elever eller förskola med ≥ 100 elever

6 tim

Skola med < 50 elever eller förskola < 100 elever

4 tim

Tillsyn
Återkommande tillsyn över hälsoskyddsverksamhet enligt förteckning i taxebilaga
2.
Tillsyn i övrigt av hälsoskydd
Provtagning av badvatten vid anläggning eller strandbad som är upplåtet för
allmänheten eller annars utnyttjas av många enligt Naturvårdsverkets
föreskrifter och allmänna råd om badvatten NFS 2008:8 samt enligt
Socialstyrelsens allmänna råd om Bassängbad, SOSFS 2004:7

Årlig tillsynsavgift
enligt Taxebilaga 2
Timavgift
Timavgift

Timavgift

Dessutom tas ersättning ut för att täcka kostnader för analyser, transporter och
frakt. För anläggningar som behöver återkommande tillsyn tas även årlig
avgift ut enligt vad som anges i Taxebilaga 2.

MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP. MILJÖBALKEN
Anmälan
Handläggning av anmälan om avhjälpandeåtgärd med anledning av en
föroreningsskada i ett mark- eller vattenområde, grundvatten eller byggnad eller en
anläggning enligt 28 § förordningen(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd
Handläggning enligt 10 kap. 14 § miljöbalken med anledning av underrättelse från
verksamhetsutövare om överhängande fara för allvarlig miljöskada eller att
allvarlig miljöskada uppstått

Timavgift

Timavgfit

Tillsyn
Tillsyn i övrigt av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader och
anläggningar samt allvarliga miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken

Timavgift

VATTENVERKSAMHET ENLIGT 11 KAP. MILJÖBALKEN
Tillsyn
Tillsyn i övrigt av vattenverksamhet

Timavgift

JORDBRUK OCH ANNAN VERKSAMHET ENLIGT 12 KAP.
MILJÖBALKEN
Anmälan
Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken

Timavgift

Tillsyn
Tillsyn i övrigt av jordbruk och annan verksamhet

timavgift

KEMISKA PRODUKTER ENLIGT 14 KAP. MILJÖBALKEN
Prövning
Prövning av ansökan om spridning enligt 40 § Förordning (2014:425) om
bekämpningsmedel

Timavgift

Anmälan
Handläggning av anmälan om spridning enligt 41 § Förordning (2014:425) om
bekämpningsmedel
Handläggning av anmälan enligt 9 kap. 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS
2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga
vätskor

Timavgift
1 tim

Prövning av ansökan om spridning av kemiska växtskyddsmedel inom
vattenskyddsområden
Prövning av ansökan enligt 6 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning

Timavgfit

och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2)

Biocidprodukter
Krav på försiktighetsmått eller skyddsåtgärd i samband med spridning av

Timavgift

biocidprodukter 4 kap § 2 (NFS2015:3) och 26 kap. 9 § miljöbalken (SFS
1998:808)

Asbest
Handläggning av anmälan enligt 3 § förordningen om anmälningsskyldighet
beträffande asbest i ventilations anläggningar (1985:997)

1 tim

Information
Handläggning av information enligt 14 § förordningen (2016:1128) om fluorerade

Timavgift

växthusgaser.
Handläggning av information enligt 4:1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS
2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga
vätskor, om att installera anordning enligt 1:1 § eller 1:2 § samt 1:3 § (krav på
information gäller inte anordningar enligt 1:2 § som avses installeras inomhus):
1. Förvaring av mer än 1 m3 dieselolja eller eldningsolja i öppen cistern i
mark.
2. Markförlagda rör- och slangledningar som är anslutna till öppna cisterner
ovan mark och avsedda för förvaring av brandfarliga vätskor samt spillolja.

Timavgift
Timavgift

3. Förvaring av eldnings- eller dieselbrännolja i öppen cistern ovan mark med
tillhörande rörledningar om cisternen rymmer mer än 1 m3 men högst 10 m3.

Timavgift

4. Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde.

Timavgift

Tillsyn
Återkommande registrering och kontroll av inlämnad kontrollrapport enligt 15 §

Tim/år

förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser.
Återkommande övrig tillsyn av anläggningar som ska lämna rapport enligt 15 §

Tim/år

förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser.
Återkommande tillsyn av anläggningar som omfattas av förordning (2016:1129)

Tim/år

om ozonnedbrytande ämnen.
Tillsyn av kosmetiska produkter enligt § 12 Förordning (2013:413) om kosmetiska

Timavgift

produkter, § 31 och § 34 Miljötillsynsförordning (2011:13)
Tillsyn av tatueringsfärger enligt § 10 Förordning (2012:503) om tatueringsfärger,
§ 31 Miljötillsynsförordning (2011:13)
Tillsyn i övrigt av kemiska produkter

Timavgift

Timavgift

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR ENLIGT 15 KAP.
MILJÖBALKEN
Tillsyn
Återkommande tillsyn över transportörer av farligt avfall med tillstånd enligt 36 §
avfallsförordningen (2011:927)
Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar

2 tim
Timavgift

Uppdaterad 2017-05-19

Taxebilaga 2, Avgiftsklasser för miljöfarlig
verksamhet och hälsoskyddsverksamheter
Följande förkortningar används i tabellen:
MPF= Miljöprövningsförordning (2013:251)
VK/KK= Verksamhetskod/Klassningskod
AK= Avgiftsklass
PN= Prövningsnivå
A och B= tillståndsplikt C= anmälningsplikt U= utan prövnings-/anmälningsplikt
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Lagrum VK/
i MPF
KK

AK

P
N

Beskrivning
JORDBRUK

2 kap 1 §

1.10-i

7

B

2 kap 2 §

1.11

6

B

Djurhållning
Anläggning för djurhållning med
1. mer än 40 000 platser för fjäderfän,
2. mer än 2 000 platser för växande grisar som är
tyngre än 30 kilogram och avsedda för produktion, eller
3. mer än 750 platser för suggor.
Anläggning med stadigvarande djurhållning av
nötkreatur, hästar eller minkar med mer än 400
djurenheter, dock inte inhägnad.
Med en djurenhet avses
1. en mjölkko eller sinko inklusive kalv upp till
en månads ålder,
2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder,
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
4. en häst, inklusive föl upp till sex månaders
ålder, eller
5. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp
till åtta månaders ålder och avelshannar.
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Lagrum VK/
i MPF
KK
2 kap 3 §

AK

1.20

P
N
C

Beskrivning
Anläggning med stadigvarande djurhållning med
mer än 100 djurenheter, dock inte inhägnad.
Med en djurenhet avses
1. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till
en månads ålder,
2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder,
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder,
5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar,
tolv veckor eller äldre,
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders
ålder,
7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp
till åtta månaders ålder och avelshannar,
8. etthundra kaniner,
9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar,
sexton veckor eller äldre,
10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors
ålder,
11. tvåhundra slaktkycklingar,
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till en veckas
ålder,
13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu
eller nandu, inklusive kycklingar upp till en
veckas ålder,
14. tio får eller getter, sex månader eller äldre,
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder, eller
16. i fråga om andra djurarter, det antal djur som
har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande
100 kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i
färsk träck eller urin.
Vid beräkningen av antalet djur enligt första
stycket 16 ska det alternativ av kväve eller fosfor
väljas som ger det lägsta antalet djur.
Anmälningsplikten gäller inte
1. renskötsel, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1
eller 2 §.

-

1.20-1
1.20-2
1.2001

4
3
2

U

-

1.2002

1

U

2 kap 4 §

1.30

4

C

- Mer än 200 djurenheter
- Mer än 100 djurenheter
Anläggning med stadigvarande djurhållning med
mer än 30 djurenheter (det högsta antalet djurenheter under året) men högst 100 djurenheter,
dock inte inhägnad.
Med en djurenhet avses samma som under 1.20.
Denna beskrivning gäller inte renskötsel.
Anläggning med stadigvarande djurhållning med
minst 2 men högst 30 djurenheter (det högsta
antalet djurenheter under året), dock inte inhägnad.
Med en djurenhet avses samma som under 1.20.
Denna beskrivning gäller inte renskötsel.
Uppodling av annan mark än jordbruksmark
för jordbruksproduktion
Uppodling av annan mark än jordbruksmark för
produktion av foder, livsmedel eller annan lik-
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Lagrum VK/
i MPF
KK

AK

P
N

Beskrivning
nande jordbruksproduktion.

-

1.3001

3

U

-

1.3002

2

U

-

1.3003

2

U

-

1.3004

2

U

-

1.3005

1

U

-

1.3006

2

U

3 kap 1 §

5.10

7

B

3 kap 2 §

5.20

3

C

-

5.2001

1

U

4 kap 1 §

10.10

14

B

-

10.1001

2

U

4 kap 2 §

10.11

22

B

4 kap 3 §

10.20

B

Odling
Växthus eller kemikalieintensiv odling med en
odlingsyta som är större än 5000 kvadratmeter.
Växthus eller kemikalieintensiv odling med en
odlingsyta som är större än 2000 men högst 5000
kvadratmeter.
Anläggning för torkning av gödsel.
Odling av jordbruksmark som är större än 100
hektar för produktion av foder, livsmedel eller
annan liknande jordbruksproduktion.
Odling av jordbruksmark som är större än 10
hektar men högst 100 hektar för produktion av
foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.
Fruktodling med en odlingsyta som är större än 1
hektar.
FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV
FISK
Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än
40 ton foder förbrukas per kalenderår.
Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än
1,5 ton foder förbrukas per kalenderår, om inte
verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
Fiskodling eller övervintring av fisk där högst
1,5 ton foder förbrukas per kalenderår.
UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV TORV, OLJA, GAS, KOL,
MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS
OCH ANNAT
Berg, naturgrus och andra jordarter
Täkt av torv med ett verksamhetsområde som är
större än 150 hektar, om verksamheten inte
1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt
lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller
2. endast innebär uppläggning och bortforsling
av redan utbrutet och bearbetat material efter det
att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att
täkten är avslutad.
Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet
och bearbetat material (torv) efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten
är avslutad.
Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är
större än 25 hektar, om verksamheten inte endast
innebär uppläggning och bortforsling av redan
utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten
är avslutad.
Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av
berg, naturgrus eller andra jordarter, om verksamheten inte
1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt
lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter,
2. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om
kontinentalsockeln,
3. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §, eller
4. endast innebär uppläggning och bortforsling
av redan utbrutet och bearbetat material efter det
att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att
täkten är avslutad.
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Lagrum VK/
i MPF
KK

AK

P
N

10.20-1

20

10.20-2

18

10.20-3
10.20-4
10.20-5
10.20-6

16
14
12
10

10.20-7

9

10.20-8

8

10.20-9

7

10.20-10

6

-

10.2001

5

U

-

10.2002

1

U

-

10.2003

2

U

4 kap 4 §

10.30

5

C

-

10.3001

3

U

4 kap 5 §

10.40

3

C

10.4001

1

U

4 kap 6 §

10.50

1

C

-

10.5001

1

U

Beskrivning
- Mer än 5 000 000 ton tillståndsgiven mängd
berg.
- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd
berg.
- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd berg.
- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg.
- Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg.
- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd
naturgrus eller andra jordarter.
- Mer än 500 000 ton tillståndsgiven mängd
naturgrus eller andra jordarter.
- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd
naturgrus eller andra jordarter.
- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller andra jordarter.
- Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller andra jordarter.
Anläggning för tillverkning av stenvaror genom
bearbetning av block ur bruten sten, där den
totalt bearbetade stenytan är större än 1 000
kvadratmeter per kalenderår eller den totalt hanterade mängden är större än 800 ton per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av stenvaror genom
bearbetning av block ur bruten sten, där den
totalt bearbetade stenytan är högst 1 000
kvadratmeter per kalenderår eller den totalt hanterade mängden är högst 800 ton per kalenderår.
Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet
och bearbetat material (berg, naturgrus eller
andra jordarter) efter det att tillsynsmyndigheten
meddelat beslut om att täkten är avslutad.
Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än
10 000 ton totalt uttagen mängd naturgrus.
Täkt för markinnehavarens husbehov av högst
10 000 ton naturgrus (totalt uttagen mängd).
Täkt för markinnehavarens husbehov av
1. mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd berg,
2. torv med ett verksamhetsområde större än 5
hektar, eller
3. mer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen
mängd torv.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
1. omfattas av bearbetningskoncession enligt
lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller
2. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.
Täkt för markinnehavarens husbehov av
1. högst 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd),
2. torv med ett verksamhetsområde på högst 5
hektar, eller
3. högst 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen
mängd).
Anläggning för sortering eller krossning av berg,
naturgrus eller andra jordarter
1. inom område som omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser, eller
2. utanför område som omfattas av detaljplan
eller områdesbestämmelser, om verksamheten
bedrivs på samma plats under en längre tid än
trettio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.
Anläggning för sortering eller krossning av berg,
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Lagrum VK/
i MPF
KK

AK

P
N

4 kap 7 §

10.60

4

C

-

10.6001

2

U

4 kap 8 §

11.10

10

A

4 kap 9 §

11.20

7

B

4 kap 10 §

11.30

5

C

4 kap 11 §

13.10

28

A

4 kap 12 §

13.20-i

18

A

4 kap 13 §

13.30

14

B

4 kap 14 §

13.40

28

A

4 kap 15 §

13.50

15

B

4 kap 16 §

13.60

9

B

4 kap 17 §

13.70

3

C

Beskrivning
naturgrus eller andra jordarter utanför område
som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma
plats under högst trettio kalenderdagar under en
tolvmånadersperiod.
Anläggning för framställning, bearbetning eller
omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som
baseras på mer än 500 ton torv per kalenderår.
Anläggning för framställning, bearbetning eller
omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som
baseras på högst 500 ton torv per kalenderår.
Råpetroleum, naturgas och kol
Utvinning av råolja eller naturgas inom de fjällområden som anges i 4 kap. 5 § miljöbalken.
Utvinning av råolja eller naturgas inom andra
områden än de som avses i 8 §.
Industriell tillverkning av briketter av kol eller
brunkol.
Malm och mineral
Gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av
malm, mineral eller kol, om verksamheten inte är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4
eller 5 §.
Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm, inbegripet sulfidmalm.
Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm för provändamål.
Anläggning för annan bearbetning eller anrikning
av malm, mineral eller kol än rostning och sintring, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 15 §.
Provbrytning inklusive annan bearbetning eller
anrikning av malm, mineral eller kol än rostning
och sintring.
Anläggning för utvinning av asbest.
Annan utvinningsindustri
Djupborrning som inte är tillståndspliktig enligt
8 eller 9 §.
LIVSMEDEL OCH FODER
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Slakterier
Slakteri med en produktion baserad på en slaktvikt av mer än 50 ton per dygn eller mer än
12 500 ton slaktvikt per kalenderår
- Mer än 50 000 ton slaktvikt per kalenderår.
- Mer än 12 500 men högst 50 000 ton slaktvikt
per kalenderår.
Slakteri med en produktion baserad på mer än
7 500 ton men högst 12 500 ton slaktvikt per
kalenderår
Slakteri med en produktion baserad på mer än 50
ton men högst 7 500 ton slaktvikt per kalenderår
Slakteri för en produktion baserad på högst 50
ton slaktvikt per kalenderår
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer
och liknande med huvudsaklig servering eller
försäljning till allmänheten.
Livsmedel av animaliska råvaror

5 kap 4 §
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Anläggning för framställning av livsmedel med
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Beskrivning
beredning och behandling av enbart animaliska
råvaror med en produktion av mer än 75 ton per
dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
endast avser mjölkprodukter eller endast innebär
paketering.
Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av enbart animaliska
råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton
men högst 18 750 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
endast avser mjölkprodukter eller glass eller
endast innebär paketering.
Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av enbart animaliska
råvaror med en produktion av mer än 50 ton men
högst 2 000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
endast avser mjölkprodukter eller glass eller
endast innebär paketering.
-Beredning och behandling med en produktion
av mer än 500 ton men högst 2000 ton per kalenderår.
- Beredning och behandling med en produktion
av mer än 50 ton men högst 500 ton per kalenderår.
Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av enbart animaliska
råvaror med en produktion av högst 50 ton per
kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer
och liknande med huvudsaklig servering eller
försäljning till allmänheten.
Rökeri
Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men
högst 18 750 ton rökta produkter per kalenderår.
- Mer än 500 ton men högst 18 750 ton rökta
produkter per kalenderår.
- Mer än 50 ton men högst 500 ton rökta produkter per kalenderår.
Rökeri för en produktion av högst 50 ton rökta
produkter per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer
och liknande med huvudsaklig servering eller
försäljning till allmänheten.

5 kap 8 §
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B

5 kap 9 §
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B

Livsmedel av vegetabiliska råvaror
Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av enbart vegetabiliska
råvaror med en produktion av
1. mer än 75 000 ton produkter per kalenderår,
eller
2. mer än
a) 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i
högst 90 dygn i rad under ett kalenderår, eller
b) 300 ton per dygn i övriga fall.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
endast innebär paketering.
Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av enbart vegetabiliska
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Beskrivning
råvaror med en produktion av mer än 10 000 ton
men högst 75 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller
2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit,
alkoholhaltig dryck, malt, maltdryck, läskedryck,
jäst eller kafferostning eller endast innebär paketering.
Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av enbart vegetabiliska
råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton
men högst 10 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller
2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit,
alkoholhaltig dryck, malt, maltdryck, läskedryck,
jäst eller kafferostning eller endast innebär paketering.
Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av enbart vegetabiliska
råvaror för en produktion av högst 2 000 ton
produkter per kalenderår.
Punkten gäller inte om verksamheten endast
innebär paketering. Punkten gäller inte heller
restauranger, butiker, caféer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
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Kvarnprodukter
Framställning av livsmedel med tillverkning av
kvarnprodukter samt beredning och behandling
av kvarnprodukter, med en produktion av mer än
1 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 8 § eller endast innebär
paketering.
- Mer än 50 000 ton per kalenderår.
- Mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per
kalenderår.
Framställning av livsmedel med tillverkning av
kvarnprodukter samt beredning och behandling
av kvarnprodukter, med en produktion av högst 1
000 ton per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer
och liknande med huvudsaklig servering eller
försäljning till allmänheten.
Siloanläggning för torkning, rensning eller lagring av spannmål med en lagringskapacitet av
mer än 10 000 ton.
Livsmedel av kombinerade råvaror
Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av både animaliska
och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller
separata produkter, med en produktion av en
slutprodukt vars innehåll av animaliskt ursprung
uppgår till
1. mer än 10 viktprocent och produktionen uppgår till mer än 75 ton per dygn eller mer än 18
750 ton per kalenderår, eller
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Beskrivning
2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår
till en mängd
a) per dygn som i antal ton överstiger animalievärdet,
b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet
250 multiplicerat med animalievärdet.
Med animalievärdet avses talet 300 minskat med
det tal som bestäms genom att multiplicera 22,5
med talet för det animaliska materialets viktprocent av slutprodukten.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
innebär endast paketering.
Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av både animaliska
och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller
separata produkter, med en produktion av mer än
5 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller
2. endast avser glass eller endast innebär paketering.
Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av både animaliska
och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller
separata produkter, med en produktion av mer än
400 ton men högst 5 000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller
2. endast avser glass eller endast innebär paketering.
Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av både animaliska
och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller
separata produkter, med en produktion av högst
400 ton per kalenderår.
Mjölkprodukter
Anläggning för framställning av mjölkprodukter
med en produktion baserad på en invägning av
mer än 200 ton per dygn som kalenderårsmedelvärde.
Anläggning för framställning av mjölkprodukter
med en produktion baserad på en invägning av
mer än 500 ton per kalenderår men högst 200 ton
per dygn som kalenderårsmedelvärde.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
endast avser glass.
- Mer än 50 000 ton per kalenderår.
- Mer än 20 000 ton men högst 50 000 ton per
kalenderår.
- Mer än 500 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
Anläggning för framställning av mjölkprodukter
med en produktion baserad på en invägning av
högst 500 ton per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer
och liknande med huvudsaklig servering eller
försäljning till allmänheten.
Oljor och fetter
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Beskrivning
Anläggning för framställning eller raffinering av
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter
eller produkter av sådana oljor eller fetter med en
produktion av
1. mer än 18 750 ton per kalenderår, om produktionen baseras på animaliska råvaror, eller
2. mer än 75 000 ton per kalenderår, om produktionen baseras på enbart vegetabiliska råvaror.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13 eller 15 §.
Anläggning för framställning eller raffinering av
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter
eller produkter av sådana oljor eller fetter med en
produktion av
1. mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton per
kalenderår, om produktionen baseras på animaliska råvaror, eller
2. mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton per
kalenderår, om produktionen baseras på vegetabiliska råvaror.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13, 15 eller
17 §.
Anläggning för framställning eller raffinering av
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter
eller produkter av sådana oljor eller fetter med en
produktion av mer än 100 ton men högst 5 000
ton kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 4, 5,
6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, eller om verksamheten
endast avser mjölkprodukter.
Anläggning för framställning eller raffinering av
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter
eller produkter av sådana oljor eller fetter för en
produktion av högst 100 ton per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer
och liknande med huvudsaklig servering eller
försäljning till allmänheten.
Glass
Anläggning för tillverkning av glass med en
produktion av
1. mer än 15 000 ton men högst 18 750 ton per
kalenderår om produktionen baseras på animaliska råvaror, eller
2. mer än 15 000 ton men högst 18 750 ton per
kalenderår om produktionen baseras på endast
vegetabiliska råvaror.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 4, 8, 9, 12 eller 15 §.
Anläggning för tillverkning av glass med en
produktion av mer än 10 ton men högst 15 000
ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 4, 8, 9, 12 eller 15 §.
Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av högst 10 ton per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer
och liknande med huvudsaklig servering eller
försäljning till allmänheten.
Råsprit och alkoholhaltiga drycker
Anläggning för framställning av råsprit eller
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Beskrivning
alkoholhaltig dryck genom jäsning eller destillation med en produktion av mer än 5 000 ton men
högst 75 000 ton ren etanol per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 8 §.
Anläggning för framställning av råsprit eller
alkoholhaltig dryck genom jäsning eller destillation motsvarande en årlig produktion av mer än
10 ton men högst 5 000 ton ren etanol per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 8 §.
- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton ren etanol
per kalenderår.
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ren etanol
per kalenderår.
- Mer än 10 ton men högst 100 ton ren etanol per
kalenderår.
Anläggning för framställning av råsprit eller av
alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande högst 10 ton ren etanol per
kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer
och liknande med huvudsaklig servering eller
försäljning till allmänheten.
Anläggning för blandning eller tappning av destillerade alkoholhaltiga drycker eller för framställning, blandning eller tappning av vin, cider
eller andra fruktviner.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer
och liknande med huvudsaklig servering eller
försäljning till allmänheten.
Malt, maltdrycker och läskedrycker
Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck eller läskedryck med en
produktion av mer än 10 000 ton men högst
75 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 8 §.
Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck eller läskedryck med en
produktion av mer än 1 000 ton men högst
10 000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 8 §.
Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck eller läskedryck med en
produktion av högst 1 000 ton per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer
och liknande med huvudsaklig servering eller
försäljning till allmänheten.

5 kap 26 §
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Jäst
Tillverkning av jäst med en produktion av mer än
100 ton men högst 75 000 ton per kalenderår
eller för framställning av startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri eller jordbruk,
om anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym om minst tio kubikmeter.
Tillståndsplikt gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 8 §.
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Beskrivning
Tillverkning av jäst med en produktion av högst
100 ton per kalenderår eller för framställning av
startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri eller jordbruk, om anläggningen har en
sammanlagd reaktorvolym om högst tio kubikmeter.
Kafferostning
Anläggning för rostning av mer än 100 ton men
högst 75 000 ton kaffe per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 8 §.
- Rostning av mer än 3 000 ton kaffe per kalenderår.
- Rostning av mer än 100 ton men högst 3 000
ton kaffe per kalenderår.
Anläggning för rostning av högst 100 ton kaffe
per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer
och liknande med huvudsaklig servering eller
försäljning till allmänheten.
Paketering av livsmedel
Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av animaliska eller vegetabiliska produkter
som inte sker i någon tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt någon av 1–27 §§.
Foder av animaliska råvaror
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart animaliska
råvaror med en produktion av mer än 75 ton
foder per dygn eller mer än 18 750 ton foder per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
endast avser mjölk eller endast innebär paketering.
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart animaliska
råvaror med en produktion av mer än 500 ton
men högst 18 750 ton foder per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 29 §, eller
2. endast avser mjölk eller endast innebär paketering.
- Mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton produkter per kalenderår.
- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton produkter
per kalenderår.
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart animaliska
råvaror med en produktion av högst 500 ton
produkter per kalenderår.
Punkten avser inte produktion av endast mjölk
eller endast innebär paketering.
Foder av vegetabiliska råvaror
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart vegetabiliska
råvaror med en produktion av
1. mer än 75 000 ton per kalenderår, eller
2. mer än
a) 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i
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Beskrivning
högst 90 dygn i rad under ett kalenderår, eller
b) 300 ton per dygn i övriga fall
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
endast innebär paketering.
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart vegetabiliska
råvaror med en produktion av mer än 5 000 ton
men högst 75 000 ton produkter per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 31 §
2. endast avser oljekakor från vegetabiliska oljor
eller fetter eller endast innebär paketering
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart vegetabiliska
råvaror med en produktion av högst 5 000 ton
per kalenderår.
Punkten gäller inte om verksamheten endast
innebär paketering.
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Foder av kombinerade råvaror
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata
produkter, med en produktion av en slutprodukt
vars innehåll av animaliskt material uppgår till
1. mer än 10 viktprocent och produktionen uppgår till mer än 75 ton per dygn eller mer än 18
750 ton per kalenderår, eller
2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår
till en mängd
a) per dygn som i antal ton överstiger animalievärdet,
b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet
250 multiplicerat med animalievärdet.
Med animalievärdet avses talet 300 minskat med
det tal som bestäms genom att multiplicera 22,5
med talet för det animaliska materialets viktprocent av slutprodukten.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
endast innebär paketering.
TEXTILVAROR
Anläggning för förbehandling eller färgning av
mer än10 ton textilfibrer eller textilier per dygn
eller mer än 2 500 ton textilfibrer eller textilier
per kalenderår.
-Mer än 20 000 ton textilfibrer eller textilier per
kalenderår.
- Mer än 2 500 ton men högst 20 000 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår.
Anläggning för förbehandling eller färgning av
mer än 200 ton men högst 2 500 ton textilfibrer
eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av mer än 200 ton textilmaterial per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 1 §, eller
2. medför utsläpp av avloppsvatten och utsläpp
till luft av högst 3 ton flyktiga organiska föreningar per kalenderår.
- Annan beredning än förbehandling eller färg-
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Beskrivning
ning av mer än 2500 ton textilmaterial per kalenderår.
- Förbehandling eller färgning av mer än 1000
ton men högst 2500 ton textilfibrer eller textilier
per kalenderår eller för annan beredning av mer
än 1000 ton men högst 2500 ton textilmaterial
per kalenderår.
- Förbehandling eller färgning av mer än 200 ton
men högst 1000 ton textilfibrer eller textilier per
kalenderår eller för annan beredning av mer än
200 ton men högst 1 000 ton textilmaterial per
kalenderår.
Anläggning för förbehandling, färgning eller
annan beredning av mer än 10 ton men högst 200
ton textilmaterial per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 1 §.
Anläggning för förbehandling, färgning eller
annan beredning av högst 10 ton textilmaterial
per kalenderår.
PÄLS, SKINN OCH LÄDER
Anläggning för garvning av mer än 12 ton hudar
eller skinn per dygn eller mer än 3 000 ton hudar
eller skinn per kalenderår.
Anläggning för garvning av mer än 100 ton men
högst 3 000 ton hudar eller skinn per kalenderår
eller för annan beredning av mer än 100 ton
hudar eller skinn.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 §.
Anläggning för garvning eller annan beredning
av mer än 2 ton men högst 100 ton hudar eller
skinn per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 1 §.
Anläggning för garvning eller annan beredning
av högst 2 ton hudar eller skinn per kalenderår.
TRÄVAROR

8 kap 1 §

20.05-i

10

B

8 kap 2 §

20.10

8

C

Kemikaliebehandling av trä och träprodukter
Anläggning för behandling av trä eller träprodukter med kemikalier med en produktion av
mer än 75 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per dygn eller mer än 18 750 kubikmeter
behandlat trä eller träprodukter per kalenderår.
Tillståndsplikt gäller inte om verksamheten endast avser behandling mot blånadssvamp.
Anläggning för behandling av trä eller träprodukter med kemikalier med en produktion av
högst 75 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per dygn eller högst 18 750 kubikmeter
behandlat trä eller träprodukter per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
endast avser behandling mot blånadssvamp.
Sågning, hyvling och svarvning av trä
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8 kap 3 §

8 kap 4 §

-

AK

20.20

P
N
B

20.20-1
20.20-2

17
14

20.20-3

11

20.30

C

Beskrivning
Sågverk eller annan anläggning för tillverkning
av träprodukter genom sågning, hyvling eller
svarvning för en produktion av mer än 70 000
kubikmeter per kalenderår.
- Mer än 500 000 kubikmeter per kalenderår.
- Mer än 200 000 kubikmeter men högst 500 000
kubikmeter per kalenderår.
- Mer än 70 000 kubikmeter men högst 200 000
kubikmeter per kalenderår.
Sågverk eller annan anläggning för tillverkning
av träprodukter genom sågning, hyvling eller
svarvning för en produktion av mer än 6 000
kubikmeter per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 3 §.
- Mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000

20.30-1

9

20.30-2

7

20.3001

3

U

20.3002

1

U

kubikmeter per kalenderår.
- Mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 000
kubikmeter per kalenderår.
Sågverk eller annan anläggning för tillverkning
av träprodukter genom sågning, hyvling eller
svarvning för en produktion av mer än 500 kubikmeter men högst 6 000 kubikmeter per kalenderår.
Sågverk eller annan anläggning för tillverkning
av träprodukter genom sågning, hyvling eller
svarvning för en produktion av högst 500 kubikmeter per kalenderår.
Träbaserade bränslen och bränslen av jordbruksprodukter

Uppdaterad 2017-05-19

Lagrum VK/
i MPF
KK
8 kap 5 §

AK

20.40
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20.40-1

8

20.40-2

7

20.40-3

4

20.40-4

8

20.40-5

7

20.40-6

4

20.40-7

5

-

20.4001

1

U

-

20.4002

1

U

-

20.4003

1

U

8 kap 6 §

20.50-i

18

B

8 kap 7 §

20.60

C

Beskrivning
Anläggning för framställning eller bearbetning
av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter
som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av
1. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 1 000 kubikmeter fast mått eller
3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår,
eller
2. pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000
kubikmeter råvara per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte tillfällig flisning.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 100 000 kubikmeter
fast mått per kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 10 000 kubikmeter
men högst 100 000 kubikmeter fast mått per
kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 1 000 kubikmeter men
högst 10 000 kubikmeter fast mått per kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 150 000 kubikmeter
löst mått råvara per kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 20 000 kubikmeter
men högst 150 000 kubikmeter löst mått råvara
per kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 3 000 kubikmeter men
högst 20 000 kubikmeter löst mått råvara per
kalenderår.
- I form av pellets eller briketter, baserad på mer
än 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår.
Anläggning för framställning eller bearbetning
av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter
som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på högst 1 000 kubikmeter fast
mått per kalenderår.
Anläggning för framställning eller bearbetning
av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter
som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på högst 3 000 kubikmeter löst
mått råvara per kalenderår.
Anläggning för framställning eller bearbetning
av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter
som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av pellets eller briketter, baserad på
högst 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår.
Träbaserade skivor, fanér, plywood och spån
Anläggning med en produktion av mer än 600
kubikmeter per dygn eller mer än 150 000 kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor eller spånskivor.
Anläggning för tillverkning av
1. fanér eller plywood, eller
2. högst 600 kubikmeter per dygn eller högst 150
000 kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor,
träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter
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Beskrivning
av spån.

8 kap 8 §

20.60-1
20.60-2

9
9

20.60-3

7

20.70

20.70-1

8 kap 9§

-fanér eller plywood
- mer än 500 kubikmeter men högst 150 000
kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter av
spån.
- högst 500 kubikmeter per kalenderår av OSBskivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra
produkter av spån.
B

- 1. mer än 200 000 kubikmeter på land med

9

20.70-2

8

20.70-3

7

20.80

Lagring av timmer
Anläggning för lagring av
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått
under bark (m³ fub) på land med begjutning av
vatten, eller
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått
under bark (m³ fub) i vatten.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
anmälningspliktig enligt 10 §.

C

20.80-1

7

20.80-2

5

20.80-3

3

20.80-4

7

20.80-5

5

-

20.8001

3

U

-

20.8002

1

U

8 kap 10 §

20.90

3

C

begjutning av vatten, eller
2. mer än 100 000 kubikmeter i vatten.
-1. Mer än 80 000 kubikmeter men högst
200 000 kubikmeter på land med begjutning av
vatten, eller
2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000
kubikmeter i vatten.
- 1. Mer än 20 000 kubikmeter men högst 80 000
kubikmeter med begjutning av vatten, eller
2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000
kubikmeter i vatten.
Anläggning för lagring av
1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått
under bark (m³ fub), om lagringen sker på land
utan vattenbegjutning,
2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under
bark (m³ fub), om lagringen sker på land med
vattenbegjutning och inte är tillståndspliktig
enligt 8 §, eller
3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under
bark (m³ fub) i vatten, om lagringen inte är tillståndspliktig enligt 8 §.
- Mer än 10 000 kubikmeter men högst 20 000
kubikmeter på land med vattenbegjutning
- Mer än 500 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter på land med vattenbegjutning.
- Mer än 2 000 kubikmeter på land utan vattenbegjutning.
- Mer än 5 000 kubikmeter men högst 10 000
kubikmeter i vatten.
- Mer än 500 kubikmeter men högst 5 000 kubikmeter i vatten.
Anläggning för lagring av mer än 500 kubikmeter timmer men högst 2000 kubikmeter fast mått
under bark (m3 fub), om lagringen sker på land
utan vattenbegjutning.
Anläggning för lagring av högst 500 kubikmeter
timmer fast mått under bark (m3 fub) i vatten.
Anläggning för lagring av timmer som inte sker i
eller nära vattentäkt, om lagringen har pågått mer
än sex veckor, behövs med anledning av storm
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-

20.9001

1

U

8 kap 11 §

20.91

6

C

9 kap 1 §

21.10-i

A

21.10-i1

25

21.10-i2

22

21.10-i3

18

21.10-i4

19

21.10-i5

16

-

21.1001

4

U

9 kap 2§

21.30-i

15

A

9 kap 3 §

21.40

9

B

-

21.4001

3

U

Beskrivning
eller orkan och omfattar
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått
under bark (m3 fub) på land med begjutning av
vatten, eller
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått
under bark (m3 fub) i vatten.
Anläggning för lagring av timmer som inte sker i
eller nära vattentäkt, om lagringen har pågått mer
än sex veckor, behövs med anledning av storm
eller orkan och omfattar
1. högst 20 000 kubikmeter timmer fast mått
under bark (m3 fub) på land med begjutning av
vatten, eller
2. högst 10 000 kubikmeter timmer fast mått
under bark (m3 fub) i vatten.
Behandling av blånadssvamp
Anläggning för behandling av trä och träprodukter mot blånadssvamp.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 eller
2 §.
MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR
Anläggning för framställning i industriell skala
av pappersmassa av trä, returfiber eller andra
fibrösa material.
- Mer än 300 000 ton massa (sulfat/sulfit) med
blekning per kalenderår.
- Högst 300 000 ton massa (sulfat/sulfit) med
blekning per kalenderår.
- Massa (sulfat/sulfit) utan blekning per kalenderår.
- Mer än 200 000 ton massa (mekanisk/kemimekanisk) per kalenderår.
- Högst 200 000 ton massa (mekanisk/kemimekanisk) per kalenderår.
Anläggning för framställning av pappersmassa
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
1§
Anläggning för framställning av mer än 20 ton
per dygn eller mer än 7 300 ton per kalenderår av
papper, papp eller kartong.
Anläggning för framställning i industriell skala
av högst 20 ton per dygn eller högst 7 300 ton
per kalenderår av papper, papp eller kartong.
Anläggning för framställning av papper, papp
eller kartong om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 eller 2§.
FOTOGRAFISK OCH GRAFISK
PRODUKTION

10 kap 1 §

22.10

9

C

Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 19
kap. 2, 3 eller 4 §.

10 kap 2 §

22.20

5

C

10 kap 3 §

22.30

8

B

Anläggning med tillverkning av metallklichéer.
Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten
där mer än 50 000 kvadratmeter fotografiskt
material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.
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AK

22.40
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Beskrivning
Anläggning
1. utan utsläpp av processavloppsvatten där mer
än 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i
form av film eller papperskopior framkallas per
kalenderår, eller
2. med utsläpp av processavloppsvatten där mer
än 5 000 kvadratmeter fotografiskt material i
form av film eller papperskopior framkallas per
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §.

22.40-1

3

22.40-2

6

22.40-3

4

-

22.4001

2

U

-

22.4002

1

U

-

22.4003

1

U

-

22.4004

2

U

-

22.4005

1

U

11 kap 1 §

23.05

25

A

11 kap 2 §

23.10-i

19

A

11 kap 3 §

23.11-i

25

A

Anläggning för förgasning eller förvätskning av
kol.

11 kap 4 §

23.12-i

28

A

Anläggning för framställning av kol (hårt kol).

11 kap 5 §

23.13

28

A

11 kap 6 §

23.20

19

B

11 kap 7 §

23.30

Anläggning för tillverkning av grafit som inte är
tillståndspliktig enligt 17 kap 4 §.
Anläggning för tillverkning av produkter ur kol,
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
2, 3, 4 eller 5 § eller 17 kap. 4 §.
Anläggning för raffinering av mineralolja eller
gas.

A

- Utan utsläpp av processavloppsvatten där mer
än 50 000 kvadratmeter framkallas per kalenderår.
- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer
än 15 000 kvadratmeter men högst 50 000
kvadratmeter framkallas per kalenderår.
- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer
än 5 000 kvadratmeter men högst 15 000
kvadratmeter framkallas per kalenderår.
Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten
där mer än 15 000 kvadratmeter men högst
50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form
av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.
Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten
där mer än 5 000 kvadratmeter men högst 15 000
kvadratmeter fotografiskt material i form av film
eller papperskopior framkallas per kalenderår.
Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten
där högst 5 000 kvadratmeter fotografiskt
material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.
Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten
där mer än 1 000 kvadratmeter men högst 5 000
kvadratmeter fotografiskt material i form av film
eller papperskopior framkallas per kalenderår,
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
22.30.
Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten
där högst 1 000 kvadratmeter fotografiskt
material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.
STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE
PETROLEUMPRODUKTER OCH KÄRNBRÄNSLE
Anläggning för överföring av bituminös skiffer
till gas- eller vätskeform.
Anläggning för tillverkning av koks.
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Beskrivning

23.30-1

32

- Mer än 500 000 ton per kalenderår.

23.30-2

28

- Högst 500 000 ton per kalenderår.

11 kap 8 §

23.40

16

A

11 kap 9 §

23.50

16

A

Anläggning för
1. upparbetning av bestrålat kärnbränsle,
2. framställning eller anrikning av kärnbränsle,
eller
3. behandling, lagring eller slutförvaring av bestrålat kärnbränsle.
Behandling eller lagring av obestrålat kärnbränsle.
KEMISKA PRODUKTER
Organiska kemikalier

12 kap 1 §

24.01-i

26

A

12 kap 2 §

24.02-i

21

B

12 kap 3 §

24.03-i

26

A

12 kap 4 §

24.04-i

21

B

12 kap 5 §

24.05-i

26

A

12 kap 6 §

24.06-i

21

B

12 kap 7 §

24.07-i

26

A

12 kap 8 §

24.08-i

21

B

12 kap 9 §

24.09-i

26

A

12 kap 10 §

24.10-i

21

B

12 kap 11 §

24.11-i

26

A

12 kap 12 §

24.12-i

21

B

12 kap 13 §

24.13-i

26

A

12 kap 14 §

24.14-i

21

B

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000
ton enkla kolväten per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton enkla kolväten per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000
ton syreinnehållande organiska föreningar per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton syreinnehållande organiska föreningar per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000
ton svavelinnehållande organiska föreningar per
kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton svavelinnehållande organiska föreningar per
kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000
ton kväveinnehållande organiska föreningar per
kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton kväveinnehållande organiska föreningar per
kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000
ton fosforinnehållande organiska föreningar per
kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton fosforinnehållande organiska föreningar per
kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000
ton halogenerade kolväten per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton halogenerade kolväten per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000
ton metallorganiska föreningar per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton metallorganiska föreningar per kalenderår
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12 kap 15 §

24.15-i

26

A

12 kap 16 §

24.16-i

21

B

12 kap 17 §

24.17-i

26

A

12 kap 18 §

24.18-i

21

B

12 kap 19 §

24.19-i

26

A

12 kap 20 §

24.20-i

21

B

12 kap 21 §

24.21-i

26

A

12 kap 22 §

24.22-i

21

B

12 kap 23 §

24.23-i

30

A

12 kap 24 §

24.24-i

21

B

12 kap 25 §

24.25-i

26

A

12 kap 26 §

24.26-i

21

B

12 kap 27 §

24.27-i

26

A

12 kap 28 §

24.28-i

21

B

12 kap 29 §

24.29-i

26

A

12 kap 30 §

24.30-i

21

B

12 kap 31 §

24.31-i

26

A

12 kap 32 §

24.32-i

21

B

12 kap 33 §

24.33-i

30

A

12 kap 34 §

24.34-i

21

B

Beskrivning
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000
ton plaster per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton plaster per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000
ton syntetgummi per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton syntetgummi per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000
ton färgämnen eller pigment per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton färgämnen eller pigment per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000
ton ytaktiva ämnen eller tensider per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton ytaktiva ämnen eller tensider per kalenderår
Oorganiska kemikalier
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000
ton gaser per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton gaser per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000
ton syror per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton syror per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000
ton baser per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton baser per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000
ton salter per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton salter per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000
ton icke-metaller, metalloxider eller andra oorganiska föreningar per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton icke-metaller, metalloxider eller andra oorganiska föreningar per kalenderår
Gödselmedel
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala per kalenderår tillverka
mer än 20 000 ton enkla eller sammansatta gödselmedel baserade på fosfor, kväve eller kalium
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala per kalenderår tillverka
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högst 20 000 ton enkla eller sammansatta gödselmedel baserade på fosfor, kväve eller kalium

12 kap 35 §

24.35-i

30

A

12 kap 36 §

24.36-i

21

B

12 kap 37 §

24.37

26

B

12 kap 38 §

24.38-i

26

A

12 kap 39 §

24.39-i

21

B

12 kap 40 §

24.40

C

24.40-1
24.40-2

11
8

24.40-3

6

12 kap 41 §

24.40-4
24.41

3
8

C

12 kap 42 §

24.42-i

26

A

12 kap 43 §

24.43-i

21

B

12 kap 44 §

24.44

8

C

12 kap 45 §

24.45

Växtskyddsmedel och biocider
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 1 000
ton växtskyddsmedel eller biocider per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000 ton
växtskyddsmedel eller biocider per kalenderår
Anläggning för tillverkning i industriell skala av
biotekniska organismer för bekämpningsändamål
Läkemedel
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 1 000
ton läkemedel, även mellanprodukter, per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000 ton
läkemedel, även mellanprodukter, per kalenderår

Anläggning för att genom endast fysikaliska
processer tillverka läkemedel (farmaceutisk tillverkning).
Anmälningsplikten gäller inte apotek eller sjukhus eller om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 19 kap 3 §.
- Mer än 100 ton kalenderår.
- Mer än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår.
- Mer än 500 kg men högst 10 ton per kalenderår.
- Högst 500 kg per kalenderår.
Anläggning för behandling av mellanprodukter.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon
av 1-40 eller 42-47 §§.
Sprängämnen

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 1 000
ton sprängämnen per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000
ton sprängämnen per kalenderår
Annan kemisk tillverkning

B

Anläggning för att genom kemiska eller biologiska reaktioner yrkesmässigt tillverka organiska
eller oorganiska ämnen, i försöks-, pilot- eller
laboratorieskala eller annan icke industriell skala.
Anläggning för att genom endast fysikaliska
processer i industriell skala tillverka
1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter,
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur
biologiskt material,
3. sprängämnen,
4. pyrotekniska artiklar, eller
5. ammunition.
Tillståndsplikten gäller inte
1. tillverkning av mindre än 100 ton per kalenderår, om det i verksamheten inte används eller
tillverkas någon kemisk produkt som
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen är klassificerad eller upp-
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fyller kriterierna för att klassificeras med de
riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket
giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller
”miljöfarlig”, eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december
2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och
upphävande av direktiven 67/548/EEG och
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr
1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”,
”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frätande på huden
kategori 1A”, ”frätande på huden kategori 1B”,
”frätande på huden kategori 1C”, ”cancerogenitet
kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”,
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i
könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”,
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön
kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori
kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori
kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori
kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”,
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till högst 1 000 ton per kalenderår,
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter, om
tillverkningen uppgår till högst 2 000 ton per
kalenderår,
4. tillverkning av gasformiga kemiska produkter
genom destillation, eller
5. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19
kap.

12 kap 46 §

24.45-1

10

24.45-2
24.45-3
24.45-4
24.45-5
24.46

16
10
10
6
C

-verksamheten avser gas- eller vätskeformiga
kemiska produkter
-verksamheten avser läkemedelssubstanser
-verksamheten avser sprängämnen
-verksamheten avser pyrotekniska artiklar
-verksamheten avser ammunition
Anläggning för att genom endast fysikaliska
processer i industriell skala tillverka
1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt
material,
2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår,
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
45 §,
3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45 §,
4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om tillverkningen sker genom
destillation, eller
5. andra kemiska produkter, om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 45 §.
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Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §.

24.46-1

9

24.46-2

8

24.46-3

6

24.46-4

5

-

24.4601

4

U

-

24.4602

2

U

-

24.4603

4

U

12 kap 47 §

24.47

8

C

-

24.4701

4

U

13 kap 1 §

25.10

B

25.10-1

16

25.10-2

12

- Mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår,
eller mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår genom destillation, eller
tillverkning av andra kemiska produkter.
- Naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt
material.
- Mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller
hygienprodukter per kalenderår.
- Mer än 10 ton men högst 1 000 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller
hygienprodukter per kalenderår.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka högst 10 ton färg
eller lack per kalenderår.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller
hygienprodukter per kalenderår.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka högst 5 000 ton
gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om
tillverkningen sker genom destillation.
Anläggning för att genom endast fysikaliska
processer, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala
eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt
tillverka
1. sprängämnen,
2. pyrotekniska artiklar,
3. ammunition,
4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår,
5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår, eller
6. andra kemiska produkter.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller
annan icke industriell skala, yrkesmässigt tillverka
1. högst 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller
2. högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-,
kosmetik eller hygienprodukter per kalenderår
GUMMI OCH PLASTVAROR
Anläggning för att genom vulkning tillverka
gummivaror, om produktionen baseras på mer än
2 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §.
- Mer än 10 000 ton ovulkad gummiblandning
per kalenderår.
- Mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
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25.11-1

10

25.11-2

8

25.11-3

6

25.11-4

4

-

25.1101

1

13 kap 3 §

25.20

U

B

25.20-1

9

25.20-2

10

25.20-3

8

13 kap 4 §

25.30

6

C

-

25.3001

1

U

13 kap 5 §

25.40

8

B

13 kap 6 §

25.50

C

Beskrivning
Anläggning för att genom vulkning tillverka
gummivaror, om produktionen baseras på mer än
1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 §
eller 19 kap. 3 eller 4 §.
- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton ovulkad
gummiblandning per kalenderår.
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ovulkad
gummiblandning per kalenderår.
- Mer än 50 ton men högst 100 ton ovulkad
gummiblandning per kalenderår.
- Mer än 1 ton men högst 50 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
Anläggning för att genom vulkning tillverka
gummivaror, om produktionen baseras på högst
1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av
1. polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 200 ton
plastråvara per kalenderår,
2. polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 20 ton
plastråvara per kalenderår, eller
3. annan plast, om produktionen baseras på mer
än 20 ton plastråvara per kalenderår.
- Polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 200 ton
plastråvara per kalenderår.
- Polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 500 ton
plastråvara per kalenderår, eller annan plast om
produktionen baseras på mer än 500 ton plastråvara per kalenderår.
- Polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 20 ton
men högst 500 ton plastråvara per kalenderår,
eller annan plast om produktionen baseras på mer
än 20 men högst 500 ton plastråvara per kalenderår.
Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av plast, om
1. produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per kalenderår, och
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
3 §.
Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av plast, om produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per kalenderår.
Anläggning för flamlaminering med plast.
Anläggning där produktionen baseras på mer än
1 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar
ytterligare polymerisation, för
1. tillverkning av produkter av plast förutom
endast mekanisk montering eller mekanisk bearbetning, eller
2. beläggning eller kalandrering med plast.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt
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19 kap. 3 eller 4 §.

25.50-1
25.50-2

7
4

25.50-3

3

25.50-4

9

25.50-5

7

25.50-6

5

25.50-7

4

25.50-8

3

-

25.5001

1

U

-

25.5002

1

U

- Mer än 200 ton plastråvara per kalenderår.
- Mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara
per kalenderår.
- Mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara per
kalenderår.
- Mer än 20 ton plastråvara per kalenderår för
beläggning eller kalandrering med plast.
- Mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara per
kalenderår för beläggning eller kalandrering med
plast.
- Mer än 5 ton men högst 10 ton plastråvara per
kalenderår för beläggning eller kalandrering med
plast.
- Mer än 3 ton men högst 5 ton plastråvara per
kalenderår för beläggning eller kalandrering med
plast.
- Mer än 1 ton men högst 3 ton plastråvara per
kalenderår för beläggning eller kalandrering med
plast.
Anläggning där produktionen baseras på högst 1
ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar
ytterligare polymerisation, för tillverkning av
produkter av plast förutom endast mekanisk
montering eller mekanisk bearbetning.
Anläggning där produktionen baseras på högst 1
ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar
ytterligare polymerisation, för beläggning eller
kalandrering med plast.
MINERALISKA PRODUKTER

14 kap 1 §

26.05-i

14

B

14 kap 2 §

26.10-i

14

B

-

26.1001

5

U

Glas, glasvaror och keramiska produkter
Anläggning för tillverkning av glas inklusive
glasfiber med smältning av mer än 20 ton per
dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår.
Anläggning för smältning av mineraler, inklusive
tillverkning av mineralull, med smältning av mer
än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per
kalenderår.
Anläggning för tillverkning av varor av glasfiber.
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14 kap 4 §
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14 kap 5 §
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14 kap 6 §

26.50-i
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3
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14 kap 8 §

26.60

9
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Beskrivning
Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror
(mäng), smältning eller syrabehandling av glas,
om verksamheten innebär att
1. mer än 5 ton glasråvaror med tillsats av blyeller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår,
eller
2. mer än 500 ton andra glasråvaror förbrukas per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.
- Mer än 1 000 ton glasråvaror med tillsats av
bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår.
- Mer än 5 ton men högst 1 000 ton glasråvaror
med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår.
- Mer än 2 000 ton andra glasråvaror (än sådana
med tillsats av bly- eller arsenikföreningar) förbrukas per kalenderår.
- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton andra
glasråvaror (än sådana med tillsats av bly- eller
arsenikföreningar) förbrukas per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror
(mäng), smältning eller syrabehandling av glas,
om verksamheten innebär att
1. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats
av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per
kalenderår, eller
2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per
kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 1, 2 eller 3 §.
Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror
(mäng), smältning eller syrabehandling av glas,
om verksamheten innebär att
1. högst 500 kilogram glasråvaror med tillsats av
bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller
2. högst 5 ton andra glasråvaror förbrukas per
kalenderår.
Anläggning för tillverkning av glasfiber.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 1 §.
Anläggning för att tillverka keramiska produkter
genom bränning, särskilt takpannor, tegel, eldfast
sten, kakel, stengods eller porslin, med en
1. produktion av mer än 75 ton per dygn eller
mer än 18 750 ton per kalenderår, eller
2. ugnskapacitet på mer än fyra kubikmeter och
med en satsningsdensitet på mer än 300 kilogram
per kubikmeter.
Anläggning för att genom bränning tillverka mer
än 50 ton keramiska produkter per kalenderår,
om glasyr med tillsats av tungmetaller används.
Anläggning för att genom bränning tillverka
högst 50 ton keramiska produkter per kalenderår,
om glasyr med tillsats av tungmetaller används.
Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton
keramiska produkter per kalenderår
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14 kap 15 §

26.130-i
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B

14 kap 17 §
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C
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8
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7
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1

U

Beskrivning
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 6 eller 7 §.
Anläggning för tillverkning av högst 100 ton
keramiska produkter per kalenderår.
Cement, betong, kalk, krita och gips
Anläggning för att
1. i roterugn tillverka mer än 500 ton per dygn
eller mer än 125 000 ton cement per kalenderår,
eller
2. i annan ugn tillverka mer än 50 ton per dygn
eller mer än 12 500 ton cement per kalenderår.
Anläggning för att
1. i roterugn tillverka högst 125 000 ton cement
per kalenderår, eller
2. i annan ugn tillverka högst 12 500 ton cement
per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av cement.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 9 §.
Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50
ton kalk per dygn eller mer än 12 500 ton kalk
per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk,
krita eller kalkprodukter per kalenderår
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 9, 10 eller 11 §.
Anläggning för tillverkning av kalk, krita eller
kalkprodukter för en produktion på högst 5 ton
per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller
2. varor av betong, lättbetong eller cement per
kalenderår.
Anläggning för tillverkning av högst 500 ton
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller
2. varor av betong, lättbetong eller cement per
kalenderår.
Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton
varor av gips per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av högst 500 ton
varor av gips per kalenderår.
Andra mineraliska produkter
Anläggning för tillverkning av asbest eller av
asbestbaserade produkter.
Anläggning för behandling eller omvandling av
asbest.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 15 § eller 4 kap. 16 §.
Asfaltverk eller oljegrusverk
1. som ställs upp inom område med detaljplan
eller områdesbestämmelser, eller
2. som ställs upp utanför område med detaljplan
eller områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.
- Inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser.
- Utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under
en tolvmånadersperiod.
Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område med detaljplan eller områdesbestäm-
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Beskrivning
melser i högst 90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.
Anläggning för tillverkning av varor av asfalt
Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50
ton per dygn eller mer än 12 500 ton magnesiumoxid per kalenderår.
Anläggning för tillverkning i ugn av högst
12 500 ton magnesiumoxid per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfiber.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon
annan bestämmelse i denna förordning
STÅL OCH METALL
Anläggning för att producera järn eller stål (primär eller sekundär produktion), med eller utan
utrustning för kontinuerlig gjutning, om produktionen är mer än 2,5 ton per timme eller mer än
21 900 ton per kalenderår.
- Om produktionen överstiger 1 000 000 ton per
kalenderår.
- Om produktionen överstiger 100 000 ton men
inte 1 000 000 ton per kalenderår.
- om produktionen överstiger 21 900 ton men
inte 100 000 ton per kalenderår.
- Anläggning med induktionsugnar ESRanläggning, om produktionen överstiger 21 900
ton per kalenderår.
Anläggning för att
1. producera järn eller stål (primär eller sekundär
produktion), eller
2. behandla järnbaserade metaller genom varmvalsning.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 eller 3 §.
- Mer än 50 000 ton men högst 120 000 ton per
kalenderår.
- Högst 50 000 ton per kalenderår.
Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom varmvalsning av mer än 20 ton råstål
per timme eller mer än 175 200 ton råstål per
kalenderår.
- Varmvalsning av mer än 500 000 ton råstål per
kalenderår
- Varmvalsning av mer än 175 200 ton men
högst 500 000 ton råstål per kalenderår.
Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom hammarsmide, om slagenergin per
hammare är mer än 50 kilojoule och den använda
värmeeffekten är mer än 20 megawatt.
Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom att anbringa skyddsbeläggningar av
smält metall med en inmatning av mer än 2 ton
råstål per timme eller mer än 17 500 ton råstål
per kalenderår.
- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält
metall med en inmatning som överstiger 17 500
ton råstål per kalenderår och varmförzinkning
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27.32-1
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27.32-2
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27.40-i1
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27.40-i2
11
27.40-i3
9
27.40-i4
7

15 kap 9 §

27.50

B

Beskrivning
med en förbrukning av mer än 10 000 ton zink
per kalenderår.
- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält
metall med en inmatning som överstiger 17 500
ton råstål per kalenderår och varmförzinkning
med en förbrukning av mer än 1 000 ton men
högst 10 000 ton zink per kalenderår.
- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält
metall med en inmatning som överstiger 17 500
ton råstål per kalenderår och varmförzinkning
med en förbrukning av mer än 100 ton men högst
1 000 ton zink per kalenderår.
- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält
metall med en inmatning som överstiger 17 500
ton råstål per kalenderår och varmförzinkning
med en förbrukning av högst 100 ton zink per
kalenderår.
- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av
smält metall med en inmatning som överstiger
17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp
av mer än 10 000 m3 process- eller sköljvatten.
- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av
smält metall med en inmatning som överstiger
17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp
av mer än 1 000 m3 men högst 10 000 m3 process- eller sköljvatten.
- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av
smält metall med en inmatning som överstiger
17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp
av mer än 100 m3 men högst 1 000 m3 processeller sköljvatten.
- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av
smält metall med en inmatning som överstiger
17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp
av högst 100 m3 process- eller sköljvatten.
Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom kallvalsning av mer än 100 000 ton
stål per kalenderår.
Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom kallvalsning av högst 100 000 ton stål
per kalenderår.
- Mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per
kalenderår.
- Högst 20 000 ton per kalenderår.
Anläggning för att gjuta järn eller stål, om produktion är mer än 20 ton per dygn eller mer än 5
000 ton per kalenderår.
- Mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår
där form- eller gjutsand används.
- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn
eller stål per kalenderår där form- eller gjutsand
används.
- Mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår
där inte form- eller gjutsand används.
- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn
eller stål per kalenderår där inte form- eller gjutsand används.
Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium,
zink eller magnesium, om produktionen är mer
än 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 8 eller 14 §.
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15 kap 11 §

27.70-i
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27.70-i1
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27.70-i2
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15 kap 13 §

27.100-i
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Beskrivning
- 1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn
eller stål per kalenderår, eller
2. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton aluminium, zink eller magnesium per kalenderår.
- 1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn
eller stål per kalenderår, eller
2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton aluminium, zink eller magnesium per kalenderår.
- 1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn
eller stål per kalenderår, eller
2. mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton aluminium, zink eller magnesium per kalenderår.
- 1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn
eller stål per kalenderår, eller
2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton aluminium, zink eller magnesium per kalenderår.
Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium,
zink eller magnesium, om produktionen är mer
än 10 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 8, 9 eller 14 §.
Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium,
zink eller magnesium, om produktionen är högst
10 ton per kalenderår.
Anläggning för att av malm, koncentrat eller
sekundärt råmaterial producera mer än 1 000 ton
icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen
sker genom metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer.
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier.
- Av malm eller koncentrat producera mer än 80
000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
- Av malm eller koncentrat producera mer än 20
000 ton men högst 80 000 ton icke-järnmetall per
kalenderår.
- Av malm eller koncentrat producera mer än 3
000 ton men högst 20 000 ton icke-järnmetall per
kalenderår.
- Av malm eller koncentrat producera mer än 1
000 ton men högst 3000 ton icke-järnmetall per
kalenderår.
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera
mer än 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera
mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton ickejärnmetall per kalenderår.
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera
mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton ickejärnmetall per kalenderår.
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera
mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton ickejärnmetall per kalenderår.
Anläggning för att av malm, koncentrat eller
sekundärt råmaterial producera högst 1 000 ton
icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen
sker genom metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer.
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier.
I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-järnmetaller, oavsett om metallerna är
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Beskrivning
återvinningsprodukter eller inte, om produktion
av bly eller kadmium är mer än 4 ton per dygn
eller mer än 1 000 ton per kalenderår.

27.100-i1

27

27.100-i2

23

27.100-i3

18

-

27.10001

4

15 kap 14 §

27.101-i

27.101-i1
27.101-i2

U

B

21
19

15 kap 15 §

15 kap 16 §

15 kap 17 §

27.110

B

27.110-1

11

27.110-2

9

27.120

B

27.120-1
27.120-2

26
21

27.120-3

13

27.120-4
27.130

9

27.130-1
27.130-2

22
14

27.130-3

11

27.130-4

9

27.130-5

8

27.130-6

7

B

- Mer än 50 000 ton bly eller kadmium per kalenderår.
- Mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton bly
eller kadmium per kalenderår.
- Mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton bly
eller kadmium per kalenderår.
I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-järnmetaller, oavsett om metallerna är
återvinningsprodukter eller inte, om produktion
av bly eller kadmium är högst 1 000 ton per
kalenderår.
I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-järnmetaller, oavsett om metallerna är
återvinningsprodukter eller inte, om produktion
är mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton
per kalenderår.
- Mer än 20 000 ton metaller per kalenderår.
- Mer än 5000 ton men högst 20 000 metaller per
kalenderår.
Anläggning för att smälta eller legera ickejärnmetaller, oavsett om metallerna är återvinningsprodukter eller inte.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 13 eller 14 § eller endast
avser gjuterier.
- Mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton ickejärnmetall eller återvinningsprodukter.
- Högst 1 000 ton icke-järnmetall eller återvinningsprodukter.
Anläggning för att yrkesmässig smälta eller raffinera icke-järnmetall ur annan råvara
och genom andra processer än de som anges i
11–15 §§.
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier.
- Mer än 80 000 ton per kalenderår.
- Mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per
kalenderår.
- Mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per
kalenderår.
- Högst 3 000 ton per kalenderår.
Anläggning för att gjuta andra metaller än järn,
stål, zink, aluminium och magnesium, om produktionen är mer än 50 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §.
- Mer än 20 000 ton per kalenderår.
- Mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per
kalenderår.
- Mer än 3 000 ton men högst 10 000 ton per
kalenderår.
- Mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per kalenderår.
- Mer än 200 ton men högst 1 000 ton per kalenderår.
- Mer än 50 ton men högst 200 ton per kalen-
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Beskrivning
derår.

15 kap 18 §

27.140

4

C

-

27.14001

1

U

Anläggning för att gjuta andra metaller än järn,
stål, zink, aluminium och magnesium, om produktionen är mer än 1 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 13, 14 eller 17 §.
Anläggning för att gjuta andra metaller än järn,
stål, zink, aluminium och magnesium, om produktionen är högst 1 ton per kalenderår.

METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH FÄRGBORTTAGNING
16 kap 1 §

16 kap 2 §

16 kap 3 §

16 kap 4 §

28.10-i

B

28.10-i1

13

28.10-i2

11

28.10-i3

8

28.10-i4

7

28.20

B

28.20-1
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28.20-2

9

28.20-3

7

28.20-4

7

28.25

C

28.25-1

4

28.25-2

2

28.30

B

Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om behandlingsbaden har en sammanlagd volym av mer än 30
kubikmeter.
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000
kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till högst 100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om
1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym
av mer än 1 kubikmeter men högst 30 kubikmeter, och
2. verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte betning med betpasta
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000
kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast.
Anmälningsplikten gäller inte betning med betpasta eller om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 1 eller 2 §.
-om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
-om verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Anläggning för
1. beläggning med metall på annat sätt än genom
kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår, eller
2. våttrumling av annan metall än aluminium
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Beskrivning
eller stål, om verksamheten ger upphov till mer
än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte beläggning med
metall som sker med vakuummetod.

28.30-1
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28.30-2
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28.30-3
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28.30-4
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16 kap 5 §
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1
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28.50-1
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-
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- Mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per
kalenderår.
- Mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Anläggning för annan beläggning med metall än
genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling,
om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte beläggning med
metall som sker med vakuummetod eller om
verksamheten är tillståndspliktig enligt
4 §.
Anläggning för
1. beläggning med metall på annat sätt än genom
kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår, eller
2. våttrumling av annan metall än aluminium
eller stål, om verksamheten ger upphov till högst
10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Anläggning för termisk ytbehandling i form av
varmdoppning eller termisk sprutning med en
metallförbrukning av mer än 2 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 15 kap. 3 §.
- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per
kalenderår utan uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men
högst 10 000 ton per kalenderår utan uppsamling
och filter.
- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst
1 000 ton per kalenderår utan uppsamling och
filter.
- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst
100 ton per kalenderår utan uppsamling och
filter.
- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per
kalenderår med uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men
högst 10 000 ton per kalenderår med uppsamling
och filter.
- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst
1 000 ton per kalenderår med uppsamling och
filter.
- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst
100 ton per kalenderår med uppsamling och
filter.
Blästra mer än 500 kvadratmeter yta.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är anmälningspliktig enligt 10 §.
Blästra högst 500 kvadratmeter yta.
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Beskrivning
Anläggning för att med kemiska eller termiska
metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg från
mer än 50 ton metallgods per kalenderår
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 eller 3 §.
Anläggning för att med kemiska eller termiska
metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 8 § eller 19 kap. 2 eller
3 §.
Anläggning för
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till
mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är en fordonstvätt
eller tillståndspliktig enligt 19 kap. 2, 3, 4 eller 6
§,
2. betning med mer än 50 kilogram betpasta per
kalenderår, om verksamheten ger upphov till
avloppsvatten,
3. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per
kalenderår,
4. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av mer än 1 ton gods per
kalenderår,
5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 50 kilogram men högst 2 ton per
kalenderår, eller
6. metallbeläggning med vakuummetod med en
metallförbrukning av mer än 500 kilogram per
kalenderår.
- Anläggning för produktion som omfattas av
mer än två punkter ovan.
- Anläggning för produktion som omfattas av
högst två punkter ovan.
Anläggning, som omfattas av någon eller några
av följande punkter, för
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till
högst 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är fordonstvätt eller
tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna
i 39.10-39.50,
2. betning med högst 50 kilogram betpasta per
kalenderår, om verksamheten ger upphov till
avloppsvatten,
3. blästring av högst 500 kvadratmeter yta per
kalenderår,
4. våttrumling av högst 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av högst 1 ton gods per kalenderår,
5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av högst 50 kilogram per kalenderår, eller
6. metallbeläggning med vakuummetod, om
metallförbrukningen uppgår till högst 500 kilogram per kalenderår.

ELEKTRISKA ARTIKLAR
17 kap 1 §

31.10

26

A

17 kap 2 §

31.20

15

B

Anläggning för att tillverka batterier eller ackumulatorer som innehåller kadmium, bly eller
kvicksilver.
Anläggning för att tillverka batterier eller ackumulatorer som inte innehåller kadmium, bly eller
kvicksilver.
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17 kap 3 §

31.30

5

C

17 kap 4 §

31.40-i

28

A

17 kap 5 §

31.50

28

A

17 kap 6 §

31.60

7

C

Beskrivning
Anläggning för att tillverka eller reparera ljuskällor som innehåller kvicksilver.
Anläggning för att tillverka grafitelektroder genom bränning eller grafitisering.
Anläggning för att tillverka kol- eller grafitelektroder.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 4 §.
Anläggning för att tillverka elektrisk tråd eller
elektrisk kabel.

METALLBEARBETNING
18 kap 1 §

34.10

7

C

-

34.1001

2

U

18 kap 2 §

34.20

4

C

18 kap 3 §

34.30

B

34.30-1

28

34.30-2

24

34.30-3

20

34.30-4

12

34.30-5
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34.30-6

16

34.30-7

10

18 kap 4 §

34.40

9

C

-

34.4001

3
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18 kap 5 §

34.50

9

C

Motorer, turbiner och reaktorer
Anläggning för tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av högst 100 fordonsmotorer per kalenderår.
Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer.
Motorfordon
Anläggning för tillverkning och sammansättning
per kalenderår av
1. fler än 25 000 motorfordon med en totalvikt
per fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller
2. fler än 1 000 motorfordon med en totalvikt per
fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
- Fler än 200 000 motorfordon med en totalvikt
per fordon som uppgår till högst 3,5 ton.
- Fler än 100 000 motorfordon men högst
200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon
som uppgår till högst 3,5 ton.
- Fler än 50 000 motorfordon men högst 100 000
motorfordon med en totalvikt per fordon som
uppgår till högst 3,5 ton.
- Fler än 25 000 motorfordon men högst 50 000
motorfordon med en totalvikt per fordon som
uppgår till högst 3,5 ton.
- Fler än 20 000 motorfordon med en totalvikt
per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
- Fler än 5 000 motorfordon men högst 20 000
motorfordon med en totalvikt per fordon som
uppgår till mer än 3,5 ton.
- Fler än 1 000 motorfordon men högst 5 000
motorfordon med en totalvikt per fordon som
uppgår till mer än 3,5 ton.
Anläggning för tillverkning och sammansättning
per kalenderår av
1. fler än 100 motorfordon med en totalvikt per
fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller
2. fler än 10 motorfordon med en totalvikt per
fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 3 §.
Anläggning för tillverkning och sammansättning
per kalenderår av
1. högst 100 motorfordon med en totalvikt per
fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller
2. högst 10 motorfordon med en totalvikt per
fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
Järnvägsutrustning och flygplan
Anläggning för
1. tillverkning av järnvägsutrustning,
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2. tillverkning av flygplan, eller
3. reparation av flygplan.
Maskinell metallbearbetning

18 kap 6 §

34.60

18 kap 7 §

34.70

18 kap 8 §

-

22

A

B

34.70-1

16

34.70-2

14

34.80

C

34.80-1

9

34.80-2

6

34.80-3

4

34.8001

1

U

18 kap 9 §

35.10

28

A

-

35.1001

18

U

Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning med en tillverkningsyta (utom yta
för endast montering) större än 100 000
kvadratmeter.
Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 kubikmeter, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 eller
6 §.
Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast
centralt system för vätskor som volymen i lösa
behållare som är kopplade antingen till metallbearbetningsmaskin eller till öppnade behållare som
används för påfyllning av metallbearbetningsmaskin.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna
är större än 75 kubikmeter.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna
är större än 20 kubikmeter men högst 75 kubikmeter.
Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter, om verksamheten inte är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 eller
10§.
Med total tankvolym avses det samma som i 7 §
andra stycket.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna
är större än 10 kubikmeter men högst 20 kubikmeter.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna
är större än 5 kubikmeter men högst 10 kubikmeter.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna
är större än 1 kubikmeter men högst 5 kubikmeter.
Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är högst 1 kubikmeter.
Med total tankvolym avses det samma som i 7 §
andra stycket.
Gas- och oljeplattformar
Byggande av en plattform som är avsedd att
användas vid utvinning av olja eller gas inom
havsområden, om verksamheten inte prövas
enligt 11 kap. miljöbalken.
Plattform för verkstad på vattnet när fråga är om
förläggning nära kusten för montering, utrustning, ombyggnad, reparation, underhåll eller
liknande åtgärd.
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Skeppsvarv

18 kap 10 §

35.20

4

C

19 kap 1 §

19 kap 2 §

39.10-i

19 kap 3 §

39.15

19

B

B

Skeppsvarv.
FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL
Med förbrukning avses i detta kapitel lösningsmedelstillförseln minskad med den mängd som i
tekniskt eller kommersiellt syfte återvinns för
återanvändning där även återanvändning av lösningsmedel som bränsle ingår men inte lösningsmedel som slutligt bortskaffas som avfall.
Anläggning för att appretera, trycka, bestryka,
avfetta, vattenskyddsimpregnera, limma, måla,
rengöra, impregnera eller på annat sätt ytbehandla material, föremål eller produkter, om
förbrukningen av organiska lösningsmedel är
mer än 150 kilogram per timme eller mer än 200
ton per kalenderår.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas
1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel,
2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel,
3. mer än 50 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av farmaceutiska produkter, eller
4. mer än 100 ton organiska lösningsmedel i
tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra
beläggningspreparat.
Vid tillämpningen av första stycket ska inte sådana organiska lösningsmedel medräknas som
omfattas av förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen
eller av föreskrifter som har meddelats med stöd
av den förordningen.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 2 §.
Tillståndsplikten enligt första stycket 2 gäller
inte sjukhus.

39.15-1

17

- 2. mer än totalt 200 ton organiska lösningsmedel

39.15-2

15

- 1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel,
- 2. mer än totalt 50 ton men högst 200 ton organiska lösningsmedel

39.15-3

14

- 2. mer än totalt 25 ton men högst 50 ton organiska lösningsmedel,

39.15-4

17

- 3. mer än 200 ton organiska lösningsmedel i
tillverkning av farmaceutiska produkter

39.15-5

15

- 3. mer än 50 ton men högst 200 ton organiska
lösningsmedel i tillverkning av farmaceutiska
produkter

39.15-6

17

- 4. mer än 200 ton organiska lösningsmedel i
tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra
beläggningspreparat.

39.15-7

15

- 4. mer än 100 ton men högst 200 ton organiska
lösningsmedel i tillverkning av lack, tryckfärg,
lim eller andra beläggningspreparat.

Uppdaterad 2017-05-19

Lagrum VK/
i MPF
KK

AK

P
N

19 kap 4 §

39.30

5

C

19 kap 5 §

39.35

5

C

19 kap 6 §

39.50

C

39.50-1

8

39.50-2

8

39.50-3

6

-

39.5001

4

U

-

39.5002

4

U

-

39.5003

3

U

39.5004

1

U

Beskrivning
Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med
1. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet
innehåller någon kemisk produkt, som
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med riskfraserna ”misstänks kunna ge cancer” (R40), kan
ge cancer” (R45), ”kan ge ärftliga genetiska
skador” (R46), ”kan ge cancer vid inandning”
(R49), ”kan ge nedsatt fortplantningsförmåga”
(R60) eller ”kan ge fosterskador” (R61), eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december
2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och
upphävande av direktiven 67/548/EEG och
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr
1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”cancerogenitet kategori 1A”,
”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet
kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori
1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”,
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, eller ”reproduktionstoxicitet kategori 1B”,
2. mer än 2 ton i annan ytrengöring,
3. mer än 500 kilogram i fordonslackering, eller
4. mer än 1 kilogram i kemtvätt.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §.
Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med mer än 500 kilogram i
lackering av vägfordon till följd av reparation,
underhåll eller dekoration som sker utanför tillverkningsanläggningar.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas
1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller
2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 2, 3
eller 4 §.
- 1. Mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår.
- 2.Mer än totalt 10 ton men högst totalt 25 ton
organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår.
- 2. Mer än totalt 5 ton men högst totalt 10 ton
organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas
högst 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel
Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer
än 2,5 ton men högst 5 ton organiska lösningsmedel.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer
än 500 kg men högst 2,5 ton organiska lösningsmedel.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas
högst 500 kg organiska lösningsmedel.
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HANTERING AV BRÄNSLEN OCH
ANDRA KEMISKA PRODUKTER
Anläggning för lagring eller annan hantering av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara
gaser, om anläggningen har kapacitet för lagring
av mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle
eller hantering av mer än 500 000 ton per kalenderår,
2. andra kemiska produkter, om lagringen eller
hanteringen omfattar mer än 5 000 ton vid ett och
samma tillfälle eller mer än 50 000 ton per kalenderår och produkterna
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med de
riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket
giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller
”miljöfarlig”, eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december
2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och
upphävande av direktiven 67/548/EEG och
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr
1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”,
”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för huden
kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”,
”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”,
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i
könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”,
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön
kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori
kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori
kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori
kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet, eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och
2, om det i anläggningen lagras mer än 200 000
ton vid ett och samma tillfälle.

39.60-1

16

- Anläggning för lagring eller annan hantering
enligt punkt 1 om anläggningen har kapacitet för
lagring av mer än 500 000 ton vid ett och samma
tillfälle eller hantering av mer än 5 000 000 ton
per kalenderår,
enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer
än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller
hanteras mer än 500 000 ton per kalenderår, eller
enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer
än 2 000 000 ton vid ett och samma tillfälle.

39.60-2

12

- Anläggning för lagring eller annan hantering
enligt punkt 1 om anläggningen har kapacitet för
lagring av mer än 250 000 ton men högst 500
000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering
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av mer än 2 500 000 ton men högst 5 000 000
ton per kalenderår,
enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer
än 25 000 ton men högst 50 000 ton vid ett och
samma tillfälle eller hanteras mer än 250 000 ton
men högst 500 000 ton per kalenderår, eller
enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer
än 1 000 000 ton men högst 2 000 000 ton vid ett
och samma tillfälle.

20 kap 2 §

39.60-3

8

39.70

6

C

- Anläggning för lagring eller annan hantering
enligt punkt 1 om anläggningen har kapacitet för
lagring av mer än 50 000 ton men högst 250 000
ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av
mer än 500 000 ton men högst 2 500 000 ton per
kalenderår,
enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer
än 5 000 ton men högst 25 000 ton vid ett och
samma tillfälle eller hanteras mer än 50 000 ton
men högst 250 000 ton per kalenderår, eller
enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer
än 200 000 ton men högst 1 000 000 ton vid ett
och samma tillfälle.
Anläggning för lagring av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara
gaser, om det i anläggningen lagras mer än 5 000
ton vid ett och samma tillfälle,
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om
anläggningen avser verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och har kapacitet
för lagring av mer än 1 ton vid ett och samma
tillfälle och
a) någon produkt enligt föreskrifter som har
meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr
272/2008 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”,
”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för huden
kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”,
”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”,
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i
könsceller kategori 1A”,
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1B”,
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för
vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för
ozonskiktet”, eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och
2, om det i anläggningen lagras mer än 50 000
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ton vid ett och samma tillfälle.

-

39.7001

1

U

20 kap 3 §

39.80

7

B

-

39.8001

1

U

20 kap 4 §

39.90

3

C

-

39.9001

1

U

40.01

11

B

21 kap 1 §

Anläggning för lagring av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara
gaser, om det i anläggningen lagras högst 5 000
ton vid ett och samma tillfälle,
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om
anläggningen avser verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och har kapacitet
för lagring av högst 1 ton vid ett och samma
tillfälle och
a) någon produkt enligt föreskrifter som har
meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr
272/2008 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”,
”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för huden
kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”,
”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”,
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i
könsceller kategori 1A”,
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1B”,
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för
vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för
ozonskiktet”, eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och
2, om det i anläggningen lagras högst 50 000 ton
vid ett och samma tillfälle.
Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner
normalkubikmeter naturgas per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 §.
Anläggning för lagring av högst 50 miljoner
normalkubikmeter naturgas per kalenderår.
Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol,
torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per
kalenderår.
Anläggning för lagring av högst 5 000 ton kol,
torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per
kalenderår.
GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA
Med avfall och farligt avfall avses i detta kapitel
detsamma som i 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen (2011:927).
Anaerob biologisk behandling

21 kap 2 §

Anläggning som genom anaerob biologisk be-
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21 kap 3 §

40.02

7

C

21 kap 4 §

40.05-i

15

B

21 kap 5 §

40.15

11

B

21 kap 6 §

40.20

7

C

21 kap 7 §

40.30

A

21 kap 8 §

40.40-i

A

40.40-i1

24

40.40-i2
40.50-i

12

40.50-i1

17

40.50-i2

12

21 kap 10 §

40.51

11

21 kap 11 §

40.60

21 kap 9 §

B

B

C

Beskrivning
handling av stallgödsel, grödor eller annat biologiskt material producerar mer än 3 000 megawattimmar biogas per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller även om stallgödseln är
avfall och även om det material som inte är stallgödsel består av högst 500 ton icke-farligt avfall
per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 §.
Anläggning som genom anaerob biologisk behandling av stallgödsel, grödor eller annat biologiskt material producerar biogas.
Anmälningsplikten gäller även om stallgödseln
är avfall och även om det material som inte är
stallgödsel består av högst 500 ton icke-farligt
avfall per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 2 §.
Framställning av gas- och vätskeformiga
bränslen
Anläggning för förgasning eller förvätskning av
andra bränslen än kol där anläggningen har en
kapacitet att överföra 20 megawatt tillförd bränsleeffekt eller mer.
Anläggning för att uppgradera eller för att på
annat sätt än genom anaerob biologisk behandling tillverka mer än 1 500 megawattimmar gas
eller vätskeformigt bränsle per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 4 § eller 12 kap. 1 eller 2
§.
Anläggning för att uppgradera eller för att på
annat sätt än genom anaerob biologisk behandling tillverka högst 1 500 megawattimmar gas
eller vätskeformigt bränsle per kalenderår.
Kärnkraft
Kärnkraftsreaktor eller annan kärnreaktor.
Förbränning
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 300 megawatt.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 300
megawatt.
- Gasturbin.
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av minst 50 megawatt men
högst 300 megawatt.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 100
megawatt men högst 300 megawatt.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 50
megawatt men högst 100 megawatt.
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 20 megawatt men
mindre än 50 megawatt.
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av
1. mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt,
om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, eller
2. mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt,
om inget annat bränsle används än fossil eld-
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ningsolja eller biogen eller fossil bränslegas.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är anmälningspliktig enligt 12 § eller avser en
stationär förbränningsmotor avsedd endast som
reservaggregat vid elavbrott.

40.60-1

5

40.60-2

3

40.60-3

5

-

40.6001

2

U

21 kap 12 §

40.70

9

C

21 kap 13 §

40.90

4

B

21 kap 14 §

40.95

3

B

21 kap 15 §

40.100

2

C

- Total installerad tillförd effekt av mer än 5
megawatt men högst 20 megawatt, om annat
bränsle används än enbart fossil eldningsolja
eller biogen eller fossil bränslegas.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 500
kilowatt men högst 5 megawatt, om annat
bränsle används än enbart fossil eldningsolja
eller biogen eller fossil bränslegas.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 10
megawatt men högst 20 megawatt, om inget
annat bränsle än fossil eldningsolja eller biogen
eller fossil bränslegas.
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av
1. högst 500 kilowatt, om annat bränsle används
än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller
fossil bränslegas, eller
2. högst 10 megawatt, om inget annat bränsle
används än fossil eldningsolja eller biogen eller
fossil bränslegas.
Gasturbinanläggning med en total installerad
tillförd effekt av högst 20 megawatt.
Vindkraft
Verksamhet med
1. två eller flera vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150
meter,
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är
högre än 150 meter och står tillsammans med en
sådan gruppstation som avses i 1, eller
3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är
högre än 150 meter och står tillsammans med ett
annat sådant vindkraftverk, om verksamheten
påbörjas efter att verksamheten med det andra
vindkraftverket påbörjades.
Verksamhet med
1. sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 120
meter,
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är
högre än 120 meter och står tillsammans med en
sådan gruppstation som avses i 1, eller
3. ett eller fler vindkraftverk som vart och ett
inklusive rotorblad är högre än 120 meter och
står tillsammans med så många andra sådana
vindkraftverk att gruppstationen sammanlagt
består av minst sju vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter det att verksamheten eller
verksamheterna med de andra vindkraftverken
påbörjades.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 13 §.
Verksamhet med
1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är
högre än 50 meter,
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-

40.10001

1

U

21 kap 16 §

40.110

7

C

21 kap 17 §

40.120

3

C

-

40.12001

1

U

-

41.9001

6

U

-

41.9002

4

U

-

41.9003

2

U

22 kap 1 §

45.10

A

23 kap 1 §

50.10

C

50.10-1

8

50.10-2

7

Beskrivning
2. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), eller
3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett
annat vindkraftverk, om verksamheten påbörjas
efter det att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §.
Verksamhet med ett vindkraftverk som inklusive
rotorblad är lägre än 50 meter.
Värme- och kylanläggningar
Värmepump eller kylanläggning för uttag eller
tillförsel av värmeenergi från mark, vattenområde, grundvatten eller avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av mer än 10 megawatt.
Anmälningsplikten gäller inte uttag eller tillförsel genom vattentäkt.
Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten för en tillförd energimängd av mer än 3 000 megawattimmar.
Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten för en tillförd energimängd av högst 3 000 megawattimmar.
VATTENFÖRSÖRJNING
Vattenverk med kemsteg för mer än 25 000 personer, eller utan kemsteg för mer än 50 000 personer.
Vattenverk med kemsteg för mer än 5 000 personer men högst 25 000 personer, eller utan
kemsteg för mer än 5 000 personer men högst
50 000 personer.
Vattenverk för högst 5 000 personer.
AVVECKLING AV KÄRNREAKTORER
Verksamhet varigenom en kärnkraftsreaktor eller
annan kärnreaktor monteras ned eller avvecklas,
från det att reaktorn stängs av till dess att reaktorn efter avställningsdrift, servicedrift och rivning har upphört genom att allt kärnbränsle och
annat radioaktivt kontaminerat material varaktigt
har avlägsnats från anläggningsplatsen.
FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING
Anläggning för tvättning av
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår,
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår,
eller
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per
kalenderår.
- Tvättning av
1. fler än 15 000 personbilar per kalenderår,
2. fler än 1 000 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. fler än 5 000 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller
4. fler än 3 000 andra motordrivna fordon per
kalenderår.
- Tvättning av
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår,
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår,
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Beskrivning
eller
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per
kalenderår..

-

50.1001

4

U

-

50.1002

1

U

-

50.1003

1

U

23 kap 2 §

50.20

C

Anläggning för tvättning av
1. fler än 1 250 personbilar per kalenderår,
2. färre än eller lika med 100 tåg eller flygplan
per kalenderår,
3. färre än eller lika med 500 tågvagnar eller lok
per kalenderår, eller
4. fler än 250 andra motordrivna fordon per kalenderår.
Anläggning för tvättning av
1. fler än 250 personbilar per kalenderår,
2. fler än 50 andra motordrivna fordon per kalenderår.
Anläggning för tvättning av
1. högst 250 personbilar per kalenderår,
2. högst 50 andra motordrivna fordon per kalenderår.
Anläggning där det per kalenderår hanteras
1. mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle, eller
2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd
som motorbränsle.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 20
kap. 1, 2 eller 3 §.

50.20-1

7

50.20-2

5

50.20-3

4

50.20-4

5

-

50.2001

1

U

-

50.2002

1

U

-

50.2003

2

U

- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer
än 10 000 kubikmeter flytande motorbränsle.
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer
än 5 000 kubikmeter flytande motorbränsle.
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer
än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle.
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer
än 1 miljon normalkubikmeter gas avsett som
motorbränsle.
Anläggning där det per kalenderår hanteras högst
1 000 kubikmeter flytande motorbränsle för
försäljning.
Anläggning där det per kalenderår hanteras högst
1 miljon normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle för försäljning.
Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter.

-

50.2004

1

U

Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter.

-

50.2005

1

U

Parkeringsgarage med oljeavskiljare med fler än
400 platser för motorfordon.
HAMNAR OCH FLYGPLATSER

24 kap 1 §

63.10

63.10-1
63.10-2
63.10-3

B

29
24
18

Hamnar
Gäller för hamn där trafik medges för fartyg med
en bruttodräktighet på mer än 1 350.
Tillståndsplikten gäller inte
1. hamn för Försvarsmakten, eller
2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp
per kalenderår.
- Hamn med mer än 5 000 anlöp per kalenderår
- Hamn med 2 000 – 5 000 anlöp per kalenderår
- Hamn med 300 – 2 000 anlöp per kalenderår
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63.10-4
63.10-5
63.10-6
63.1001

12
8
7
4

U

24 kap 2 §

63.20

7

C

-

63.2001

4

U

-

63.2002

3

U

63.2003

2

U

63.2004

1

U

63.2005

1

U

24 kap 3§

1

AK

63.30

A

Beskrivning
- Hamn med 50 – 300 anlöp per kalenderår
- Hamn med 10 – 50 anlöp per kalenderår
- Hamn med högst 10 anlöp per kalenderår
Gäller för hamn där trafik medges för fartyg med
en bruttodräktighet på högst 1 350.
Punkten gäller inte hamn för Försvarsmakten.
Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten.
Anmälningsplikten gäller inte fiskehamn som är
tillståndspliktig enligt 1 §.
Fritidsbåtshamn, för mer än 600 båtar, med uppläggning eller upptag
Fritidsbåtshamn, för mer än 200 men högst 600
båtar, med uppläggning eller upptag
Fritidsbåtshamn, för mer än 50 men högst 200
båtar, med uppläggning eller upptag
Fritidsbåtshamn, för högst 50 båtar, med uppläggning eller upptag
Fritidsbåtshamn utan uppläggning eller upptag
Flygplatser
Civil flygplats med en instrumentbana som är
längre än 1 200 meter.
Tillståndsplikten gäller inte flygplats som är
tillståndspliktig enligt 4 §.

63.30-1

28

- Mer än 50 000 landningar per kalenderår.

63.30-2

20

63.30-3

16

24 kap 4 §

63.30-4
63.40

10
13

B

-

63.4001

4

U

24 kap 5 §

63.50

4

C

-

63.5001

1

U

- Mer än 20 000 landningar men högst 50 000
landningar per kalenderår.
- Mer än 5 000 landningar men högst 20 000
landningar per kalenderår.
- Högst 5 000 landningar per kalenderår.
Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för militär flygverksamhet, om instrumentbanan på flottiljflygplatsen eller den civila
flygplatsen är längre än 1 200 meter.
Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för militär flygverksamhet, om instrumentbanan på flottiljflygplatsen eller den civila
flygplatsen är kortare än 1 200 meter.
Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än
500 flygrörelser per kalenderår äger rum.
Anmälningsplikten gäller inte om flygplatsen är
tillståndspliktig enligt 3 eller 4 §.
Flygplats för motordrivna luftfartyg där högst
500 flygrörelser per kalenderår äger rum.

-

63.10001

26

U

-

63.10002

19

U

-

63.10003

16

U

-

63.10004

1

U

Annan trafikinfrastruktur
Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik,
med en sammanlagd trafik med mer än 1 000
miljoner 1 fordonskilometer per kalenderår.
Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik,
med en sammanlagd trafik med mer än 500 miljoner 2 fordonskilometer per kalenderår.
Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik,
med en sammanlagd trafik med mer än 100 miljoner 3 fordonskilometer per kalenderår.
Parkering

Motsvarar en vägsträcka på c:a 55 km med 50.000 fordonspassager per dygn
Motsvarar en vägsträcka på c:a 55 km med 25.000 fordonspassager per dygn
3
Motsvarar en vägsträcka på c:a 25 km med 10.000 fordonspassager per dygn
2
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-

63.10101

19

U

-

63.10102

13

U

-

63.10103

8

U

25 kap 1 §

73.10

7

C

-

73.1001

7

U

-

73.1002

2

U

73.1003

1

U

26 kap 1 §

74.10

B

Beskrivning
Spåranläggning i drift för lokal kollektivtrafik
med en sammanlagd spårlängd över 80 kilometer.
Spåranläggning i drift för regional kollektivtrafik
eller nationell person och/eller godstrafik med en
sammanlagd spårlängd över 30 kilometer.
Övriga spåranläggningar.
LABORATORIER
Kemiska eller biologiska laboratorier med en
total golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter.
Anmälningsplikten gäller inte laboratorier som
1. ingår i verksamhet som är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt någon annan bestämmelse i denna förordning,
2. är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 13
kap. miljöbalken, eller
3. ingår i utbildningslokaler som är anmälningspliktiga enligt 38 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med en total golvyta som är större än 5 000
kvadratmeter.
Kemiska eller biologiska laboratorier med en
total golvyta som är större än 20 kvadratmeter
men högst 5 000 kvadratmeter.
Kemiska eller biologiska laboratorier med en
total golvyta som är högst 20 kvadratmeter.
TANKRENGÖRING
Anläggning för rengöring av cisterner, tankar
eller fat som i annan verksamhet än den egna
används för förvaring eller transport av kemiska
produkter och där någon kemisk produkt,
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med de
riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket
giftig”, ”giftig”,
”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”,
”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december
2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och
upphävande av direktiven 67/548/EEG och
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr
1907/2006 uppfyller kriterierna
för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet
kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut
toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet
enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för huden kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, ”frätande för huden kategori
1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”,
”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i
könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet
kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori
1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt
för vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för
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Beskrivning
vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för
ozonskiktet”.
- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i
annan verksamhet än den egna används för förvaring eller transport av mer än 500 kubikmeter
per kalenderår.
- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i
annan verksamhet än den egna används för förvaring eller transport av högst 500 kubikmeter
per kalenderår.
Anläggning för rengöring av cisterner, tankar
eller fat som används för förvaring eller för
transport av kemiska produkter.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 1 §.

74.10-1

9

74.10-2

7

26 kap 2 §

74.20

6

C

27 kap 1 §

85.10

9

C

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Sjukhus med fler än 200 vårdplatser.

-

85.1001

6

U

Sjukhus med högst 200 vårdplatser.

27 kap 2 §

85.20

5

C

-

85.3001

1

U

Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar,
om etylenoxid används som steriliseringsmedel.
Tandläkarmottagning.

85.4001

1

U

Djursjukhus och liknande

28 kap 1 §

28 kap 2 §

90.10

B

90.10-1

20

90.10-2

16

90.10-3

12

90.11

B

90.11-1
90.11-2

20
16

90.11-3

12

28 kap 3 §

90.15-i

16

28 kap 4 §

90.16

B

C

RENING AV AVLOPPSVATTEN
Avloppsreningsanläggning som omfattas av
lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och
som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 000 personekvivalenter.
- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 000 personekvivalenter.
- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 20 000 personekvivalenter men
högst 100 000 personekvivalenter.
- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 000 personekvivalenter men högst
20 000 personekvivalenter.
Avloppsreningsanläggning med en anslutning av
2 000 personer eller fler.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 §.
- Anslutning av fler än 100 000.
- Anslutning av fler än 20 000 personer men
högst 100 000 personer.
- Anslutning av fler än 2 000 personer men högst
20 000 personer.
Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten från en eller flera sådana anläggningar som avses i 1 kap. 2 § industriutsläppsförordningen (2013:250).
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 §.
Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 men högst 2 000 personekvivalenter.
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90.16-1

8

90.16-2

7

-

90.2001

6

U

-

90.2002

3/5

U

90.2003

1

U

29 kap 2 §

29 kap 3 §

29 kap 4 §

29 kap 6 §

-mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 500 personekvivalenter men högst
2000 personekvivalenter.
- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 personekvivalenter men högst
500 personekvivalenter.
Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 men högst 200 personekvivalenter.
Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 25 men högst 100 personekvivalenter.
Avloppsledningsnät, inklusive pumpstationer
mm
AVFALL
Med avfall, återvinna avfall, förbereda avfall för
återanvändning, materialåtervinna avfall, bortskaffa avfall, samla in avfall och uttjänt bil avses
i detta kapitel detsamma som i 15 kap. miljöbalken.
Med farligt avfall och deponering avses i detta
kapitel detsamma som i avfallsförordningen
(2011:927).
Med inert avfall avses i detta kapitel detsamma
som i 3 a § förordningen (2001:512) om deponering av avfall.
Med förbränningsanläggning och samförbränningsanläggning avses i detta kapitel detsamma
som i förordningen (2013:253) om förbränning
av avfall.
Förbränning

29 kap 1 §

29 kap 5 §

Beskrivning

90.180-i

A

90.180-i1

31

90.180-i2

28

90.180-i3

20

90.181-i

A

90.181-i1

31

90.181-i2

28

90.181-i3

20

29 kap 7 §

90.190

10

B

29 kap 8 §

90.191

10

B

Samförbränningsanläggning där farligt avfall
förbränns, om den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500
ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än
25 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än
10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än
2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall
förbränns, om den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500
ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än
25 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än
10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än
2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
Samförbränningsanläggning där farligt avfall
förbränns, om den tillförda mängden avfall är
högst 10 ton per dygn men högst 2 500 ton per
kalenderår.
Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall
förbränns, om den tillförda mängden avfall är
högst 10 ton per dygn eller högst 2 500 ton per
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Beskrivning
kalenderår.

29 kap 9 §

90.200-i

26

A

29 kap 10 §

90.201-i

26

A

29 kap 11 §

90.210-i

20

B

29 kap 12 §

90.211-i

20

B

29 kap 13 §

90.212-i

13

B

29 kap 14 §

90.213-i

13

B

29 kap 15 §

90.220

29 kap 16 §

B

90.220-1

10

90.220-2

8

90.220-3

7

90.221

Samförbränningsanläggning där icke-farligt
avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall
är mer än 100 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.
Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt
avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall
är mer än 100 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.
Samförbränningsanläggning där icke-farligt
avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall
är
1. mer än 3 ton per timme, eller
2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per
kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.
Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt
avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall
är
1. mer än 3 ton per timme, eller
2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per
kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.
Samförbränningsanläggning där animaliskt avfall
förbränns om den tillförda mängden avfall är
1. mer än 10 ton per dygn, eller
2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per
kalenderår.
Avfallsförbränningsanläggning där animaliskt
avfall förbränns om den tillförda mängden avfall
är
1. mer än 10 ton per dygn, eller
2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per
kalenderår.
Samförbränningsanläggning där icke-farligt
avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall
är
1. högst 3 ton per timme, eller
2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.
- Den tillförda mängden avfall är större än
10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 1000
ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton
men högst 1 000 ton per kalenderår.

B

Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt
avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall
är
1. högst 3 ton per timme, eller
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2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.
- Den tillförda mängden avfall är större än
10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 1000
ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton
men högst 1 000 ton per kalenderår.

90.221-1

10

90.221-2

8

90.221-3

7

29 kap 17 §

90.230

3

C

-

90.23001

2

U

29 kap 18 §

90.271

B

90.271-1

10

90.271-2

7

29 kap 19 §

90.281

3

C

-

90.28001

1

U

29 kap 20 §

90.290-i

26

A

Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns yrkesmässigt, om den tillförda mängden är högst 50
ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte anläggning som
endast förbränner rent träavfall eller avfall som
anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253)
om förbränning av avfall
Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns om den
tillförda mängden är högst 50 ton per kalenderår.
Punken gäller inte anläggning som endast förbränner rent träavfall eller avfall som anges i 17
§ 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall
Deponering
Uppläggning av muddermassa
1. på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken inte
endast är ringa, eller
2. i större mängd än 1 000 ton.
- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller
i större mängd än 2 500 ton.
- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller
i större mängd är 1 000 ton men högst 2 500 ton.
Deponering av icke-farliga muddermassor på
land längs små sund, kanaler eller vattenvägar
som massorna har muddrats från, om
1. mängden massor är högst 1 000 ton, eller
2. föroreningsrisken endast är ringa.
Uppläggning av snö från gaturenhållning.
Deponering av icke-farligt avfall som inte är
inert, om den tillförda mängden avfall är mer än
100 000 ton per kalenderår.
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29 kap 22 §

29 kap 23 §

AK

90.300-i

B

90.300-i1

15

90.300-i2

10

90.300-i3

8

90.310

B

90.310-1

12

90.310-2

9

90.310-3

7

90.320-i

A

90.320-i1

32

90.320-i2

29

90.320-i3

26

29 kap 24 §

90.330-i

18

29 kap 25 §

90.340

29 kap 26 §

29 kap 27 §

P
N

B

B

90.340-1

12

90.340-2

7

90.341

3

C

90.34101

1

U

90.381

6

B

Beskrivning
Deponering av icke-farligt avfall som inte är
inert, om
1. den tillförda mängden är mer än 2 500 ton
men högst 100 000 ton avfall per kalenderår,
eller
2. mängden avfall som deponeras är mer än 25
000 ton.
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är
tillståndspliktig enligt 20 §.
- Den tillförda mängden avfall är mer än
20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än
10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500
ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
Deponering av icke-farligt avfall.
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 18, 19,
20 eller 21 §.
- Den tillförda mängden avfall är mer än
10 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500
ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton
per kalenderår.
Deponering av farligt avfall, om deponin tillförs
mer än 10 000 ton farligt avfall per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än
100 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än
25 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än
10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår
Deponering av farligt avfall, om
1. den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2
500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår,
eller
2. mängden farligt avfall som deponeras är mer
än 25 000 ton.
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är
tillståndspliktig enligt 23 §.
Deponering av farligt avfall, om deponeringen
inte är tillståndspliktig enligt 23 eller 24 §.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000
ton men högst 2 500 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är högst 1 000 ton
per kalenderår.
Sluttäckt deponi där sluttäckningen har godkänts
enligt 32 § förordningen (2001:512) om deponering av avfall, fram till dess åtgärder inte längre
behöver vidtas enligt 33 § samma förordning.
Sluttäckt deponi som inte omfattas av anmälningsplikt enligt 26 §.
Återvinning eller bortskaffande av avfall som
uppkommit i egen verksamhet
1. Återvinning av farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om mängden avfall
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29 kap 28 §

90.383

6

B

29 kap 29 §

90.391

4

C

29 kap 30 §

90.161

7

B

29 kap
31 §

90.171

C

90.171-1

5

90.171-2

4

90.171-3

3

-

90.17001

1

29 kap 32 §

90.241-i

U

B

Beskrivning
är mer än 500 ton men högst 2 500 ton per kalenderår, eller
2. Bortskaffning av farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om mängden avfall
är högst 2 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandling är
anmälningspliktig enligt 38 §.
Behandling av farligt avfall som har uppkommit
i egen verksamhet, om mängden avfall är mer än
2 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandling är
anmälningspliktig enligt 67 §.
Återvinning av farligt avfall som har uppkommit
i egen verksamhet, om
1. mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår, och
2. behandlingen leder till materialåtervinning
Biologisk behandling
Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling om avfallet inte är park- och
trädgårdsavfall och
1. den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton
men högst 18 750 ton per kalenderår, eller
2. om behandlingen enbart sker genom anaerob
biologisk nedbrytning och den tillförda mängden
avfall är mer än 500 ton men högst 25 000 ton
per kalenderår
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen
1. är tillståndspliktig enligt 66 §, eller
2. är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21
kap. 2 eller 3 §
Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och
den tillförda mängden är mer än 10 ton men
högst 500 ton per kalenderår, eller
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den
tillförda mängden är mer än 50 ton men högst
18 750 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21
kap. 2 eller 3 §
- Den tillförda mängden annat avfall än park- och
trädgårdsavfall är mer än 100 ton men högst 500
ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden annat avfall än park- och
trädgårdsavfall är mer än 10 ton men högst 100
ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är mer än 50 ton men högst 18 750 ton per
kalenderår.
Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och
den tillförda mängden är högst 10 ton per kalenderår, eller
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den
tillförda mängden är högst 50 ton per kalenderår.
Animaliskt avfall
Behandling av animaliskt avfall på annat sätt än
genom biologisk behandling eller förbränning,
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Beskrivning
om den tillförda mängden avfall är mer än 10 ton
per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår.

90.241-i1

16

- behandla mer än 10 000 ton animaliskt avfall.

90.241-i2

10

29 kap 33 §

90.251

10

- behandla mer än 2 500 ton men högst
10 000 ton animaliskt avfall.
Yrkesmässig behandling av animaliskt avfall på
annat sätt än genom biologisk behandling eller
förbränning, om den tillförda mängden avfall är
högst 10 ton per dygn eller högst 2 500 ton per
kalenderår.
Återvinning för anläggningsändamål

29 kap 34 §

90.131

C

B

Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark,
vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken inte endast är ringa.
- Mer än 10 000 ton totalt upplagda massor på en
och samma sammanhängande plats.
- Mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton totalt
upplagda massor på en och samma sammanhängande plats.
- Mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton totalt
upplagda massor på en och samma sammanhängande plats.
- Mer än 50 ton men högst 1 000 ton totalt upplagda massor på en och samma sammanhängande
plats.
- Högst 50 ton totalt upplagda massor på en och
samma sammanhängande plats.
Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark,
vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken är ringa.

90.131-1

11

90.131-2

10

90.131-3

9

90.131-4

8

90.131-5

7

29 kap 35 §

90.141

1

C

29 kap 36 §

90.361

8

B

29 kap 37 §

90.370

1

C

29 kap 38 §

90.382

1

C

Konvertera smittförande avfall på ett sjukhus

29 kap 39 §

90.375

7

C

Avvattning
Avvattning av icke-farligt avfall, om mängden
avfall som behandlas är högst 2 000 ton

29 kap 40 §

90.100

Uppgrävda massor
Behandling av farligt avfall som utgörs av uppgrävda massor, om mängden avfall är högst
2 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 25 eller
37 §.
Behandling av avfall som utgörs av uppgrävda
förorenade massor från den plats där behandlingen sker, om behandlingen pågår under högst en
tolvmånadersperiod och inte är tillståndspliktig
enligt 21, 22, 23, 24 eller 25 §.
Konvertering av smittförande avfall

B

Mekanisk bearbetning och sortering
Återvinning av mer än 10 000 ton icke-farligt
avfall per kalenderår genom mekanisk bearbetning.
Tillståndsplikten gäller inte
1. för att genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning återvinna avfall för
byggnads- eller anläggningsändamål, eller
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2. om återvinningen är tillståndspliktig enligt 65
§.

29 kap 41 §

29 kap 42 §

90.100-1

20

90.100-2

12

90.110

C

90.110-1

8

90.110-2

7

90.110-3

1

90.70

B

90.70-1

11

90.70-2

10

29 kap 43 §

90.80

6

-

90.8001

29 kap 44 §

90.90

29 kap 45 §

90.119

29 kap 46 §

1

6

C

U

C

B

90.119-1

14

90.119-2

8

90.120

6

C

- Den hanterade avfallsmängden är större än
50 000 ton per kalenderår.
- Den hanterade avfallsmängden är större än
10 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.
1. Yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall
genom mekanisk bearbetning, om den tillförda
mängden avfall är högst 10 000 ton per kalenderår, eller
2. genom krossning, siktning eller motsvarande
mekanisk bearbetning återvinna avfall för byggnads- eller anläggningsändamål.
- Den hanterade avfallsmängden är större än
5 000 ton men högst 10 000 ton avfall per kalenderår.
- Den hanterade avfallsmängden är högst 5 000
ton avfall per kalenderår.
- Tillfällig krossning/återvinning för byggnadseller anläggningsandamål
Sortering av icke-farligt avfall, om mängden
avfall är mer än 10 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte för att sortera avfall
för byggnads- eller anläggningsändamål.
- Den hanterade avfallsmängden är mer än
75 000 ton per kalenderår.
- Den hanterade avfallsmängden är mer än
10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår
Sortering av icke-farligt avfall, om mängden
avfall är
1. mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet
ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per
kalenderår i andra fall.
Sortering av icke-farligt avfall, om mängden
avfall är högst 1 000 ton per kalenderår.
Elavfall
Yrkesmässigt sortera, demontera eller på annat
sätt behandla avfall som utgörs av elektriska eller
elektroniska produkter innan ytterligare behandling.
Anmälningsplikten gäller inte behandling av
komponenter eller utrustning som innehåller
isolerolja.
Uttjänta fordon
Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna sådana uttjänta motordrivna fordon
som inte omfattas av bilskrotningsförordningen
(2007:186).
Tillståndsplikten gäller inte om återvinningen är
anmälningspliktig enligt 46 § 2.
- Den hanterade avfallsmängden är större än
10 000 ton per kalenderår.
- Den hanterade avfallsmängden är högst 10 000
ton per kalenderår.
Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna
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Beskrivning
1. uttjänta bilar som omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186), eller
2. andra uttjänta motordrivna fordon vars totalvikt inte överstiger 3 500 kilogram, om fordonen
återvinns av en bilskrotare som är auktoriserad
enligt bilskrotningsförordningen.
Förberedelse för återanvändning

29 kap 47 §

90.29

29 kap 48 §

90.30

1

C
B

Förbereda avfall för återanvändning
Lagring som en del av att samla in avfall
Lagring av icke-farligt avfall som en del av att
samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är
1. mer än 30 000 ton och avfallet ska användas
för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 10 000 ton annat icke-farligt avfall i
andra fall.

90.30-1

11

-1. mer än 300 000 ton och avfallet ska användas
för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 100 000 ton i andra fall.

90.30-2

9

-1. mer än 150 000 ton men högst 300 000 ton
och avfallet ska användas för byggnads- eller
anläggningsändamål, eller
2. mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton i
andra fall.

90.30-3

8

-1. mer än 30 000 ton men högst 150 000 ton och
avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton i
andra fall.

29 kap 49 §

90.40

6

C

-

90.4001

2

U

90.4002

2

U

29 kap 50 §

90.50

B

Lagring av icke-farligt avfall som en del av att
samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är
1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat
icke-farligt avfall i andra fall.
Lagring av icke-farligt avfall som en del av att
samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är högst 10 ton.
Återvinningsplatser för producentavfall (förpackningar) avsedda för allmänheten
Lagring av farligt avfall som en del av att samla
in det, om mängden avfall vid något tillfälle är
1. mer än 5 ton och utgörs av olja,
2. mer än 30 ton och utgörs av blybatterier,
3. mer än 50 ton och utgörs av elektriska eller
elektroniska produkter,
4. mer än 30 ton och utgörs av impregnerat trä,
5. mer än 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller
6. mer än 1 ton i andra fall.

90.50-1

12

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle är
mer än 50 ton

90.50-2

11

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle
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Beskrivning
uppgår till
6. mer än 10 ton men högst 50 ton annat farligt
avfall.

90.50-3

9

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle
uppgår till
1. mer än 25 ton men högst 50 ton olja, eller
6. mer än 5 ton men högst 10 ton annat farligt
avfall.

90.50-4

8

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle
uppgår till
1. mer än 15 ton men högst 25 ton olja, eller
6. mer än 2,5 ton men högst 5 ton annat farligt
avfall.

90.50-5

6

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle
uppgår till
1. mer än 5 ton men högst 15 ton olja,
2. mer än 30 ton men högst 50 ton blybatterier,
4. mer än 30 ton men högst 50 ton impregnerat
trä, eller
6. mer än 1 ton men högst 2,5 ton annat farligt
avfall.

90.60

1

C

Lagring av farligt avfall som en del av att samla
in det, om mängden avfall vid något tillfälle är
1. mer än 200 kilogram men högst 5 ton och
utgörs av olja,
2. mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och
utgörs av blybatterier,
3. mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av
elektriska eller elektroniska produkter,
4. mer än 200 kilogram men högst 30 ton och
utgörs av impregnerat trä,
5. högst 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller
6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra
fall.

90.6001

1

U

Lagring av farligt avfall som en del av att samla
in det, om mängden avfall vid något tillfälle är
1. högst 200 kilogram och utgörs av olja,
2. högst 1 500 kilogram och utgörs av blybatterier,
3. högst 1 ton och utgörs av elektriska eller
elektroniska produkter,
4. högst 200 kilogram och utgörs av impregnerat
trä,
5. högst 200 kilogram i andra fall.
Långtidslagring, djupt bergförvar och underjordsförvar

29 kap 52 §

90.454-i

26

A

29 kap 53 §

90.455

26

A

Underjordsförvara mer än 50 ton farligt avfall.
Permanent lagring av kvicksilveravfall med
minst 0,1 viktprocent kvicksilver i djupt bergförvar.
Tillståndsplikten gäller inte om lagringen är
tillståndspliktig enligt 52 §.

29 kap 54 §

90.457

17

A

Underjordsförvara högst 50 ton farligt avfall.

29 kap 55 §

90.458

20

B

Underjordsförvara icke-farligt avfall
Lagring i avvaktan på återvinning eller bortskaffande

29 kap 51 §
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29 kap 56 §

90.408-i

12

B

29 kap 57 §

90.451

30

A

29 kap 58 §

90.460

24

A

29 kap 59 §

90.470

24

A

29 kap 60 §

90.480

32

A

29 kap 61 §

90.485

27

B

29 kap 62 §

90.500-i

27

B

29 kap 63 §

90.510

27

B

29 kap 64 §

90.520

6

C

29 kap 65 §

90.406-i

14

B

29 kap 66 §

90.405-i

12

B

Beskrivning
Lagring av farligt avfall i avvaktan på sådan
behandling som kräver tillstånd enligt 5, 6, 7, 8
eller 67 §, om mängden avfall vid något tillfälle
är mer än 50 ton.
Fartygsåtervinning
Återvinning av avfall genom sådant yrkesmässigt
omhändertagande av fartyg som omfattas av
Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 1257/2013 av den 20 november 2013 om
återvinning av fartyg och om ändring av förordning (EG) nr 1013/2006 och direktiv
2009/16/EG, i den ursprungliga lydelsen.
Radioaktivt avfall
Behandling av högaktivt radioaktivt avfall, slutförvara radioaktivt avfall eller lagra radioaktivt
avfall.
Bearbeta, lagra, slutförvara eller på annat sätt
hantera använt kärnbränsle, kärnavfall eller annat
radioaktivt avfall enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller strålskyddslagen
(1988:220), om hanteringen inte är tillståndspliktig enligt 58 §.
Lagring och avskiljning av koldioxid
Anläggning för geologisk lagring av koldioxid,
om mängden koldioxid som är planerad att lagras
är mer än 100 000 ton
Anläggning för geologisk lagring av koldioxid,
om mängden koldioxid som är planerad att lagras
är högst 100 000 ton
Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk
lagring av koldioxid från industriutsläppsverksamheter som beskrivs i 1 kap 2 § industriutsläppsförordningen (2013:250)
Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk
lagring av koldioxid från anläggningar som inte
är tillståndspliktiga enligt 62 §
Borrning i syfte att bedöma om en plats är lämplig för geologisk lagring av koldioxid
Andra verksamheter med återvinning eller
bortskaffande
Återvinna eller både återvinna och bortskaffa
icke-farligt avfall, om den tillförda mängden
avfall är mer än 75 ton per dygn eller mer än 18
750 ton per kalenderår och verksamheten avser
1. biologisk behandling,
2. behandling innan förbränning eller samförbränning
3. behandling i anläggning för fragmentering av
metallavfall, eller
4. behandling av slagg eller aska.
Om behandlingen enbart avser anaerob biologisk
nedbrytning gäller tillståndsplikten endast om
den tillförda mängden avfall är mer än 100 ton
per dygn eller mer än 25 000 ton per kalenderår.
Bortskaffa icke-farligt avfall, om den tillförda
mängden avfall är mer än 50 ton per dygn eller
mer än 12 500 ton per kalenderår och verksamheten avser
1. biologisk behandling,
2. fysikalisk-kemisk behandling,
3. behandling innan förbränning eller samför-
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29 kap 67 §

AK

90.435-i

A

90.435-i1

32

90.435-i2

28

90.435-i3

17

29 kap 68 §

90.410

24

29 kap 69 §

90.420

29 kap 70 §

P
N

A

B

90.420-1

20

90.420-2

14

90.420-3

10

90.420-4

8

90.420-5

7

90.430

3

C

Beskrivning
bränning
4. behandling i anläggning för fragmentering av
metallavfall, eller
5. behandling av slagg eller aska.
Återvinna eller bortskaffa farligt avfall, om den
tillförda mängden avfall är mer än 10 ton per
dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår och
verksamheten avser
1. biologisk behandling,
2. fysikalisk-kemisk behandling,
3. materialåtervinning av lösningsmedel
4. materialåtervinning av oorganiskt material,
utom metaller och metallföreningar,
5. regenerering av syror eller baser,
6. återvinning av komponenter som används till
att minska föroreningar,
7. återvinning av katalysatorer
8. omraffinering eller annan behandling för återanvändning av olja,
9. invallning,
10. sammansmältning eller blandning innan
behandling i en samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning eller innan avfallet behandlas enligt någon av de andra punkterna i
denna paragraf, eller
11. omförpackning innan behandling i en samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning eller innan behandling av avfall enligt någon av de andra punkterna i denna paragraf.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 25 000
ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 10 000
ton men högst 25 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500
ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
Behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse
i detta kapitel.
Behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men
högst 100 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse
i detta kapitel.
- Den tillförda mängden avfall är mer än
20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än
10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än
2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000
ton men högst 2 500 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton
men högst 1 000 ton per kalenderår.
Yrkesmässig behandling av icke-farligt avfall,
om den tillförda mängden avfall är högst 500 ton
per kalenderår.
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29 kap 71 §

29 kap 72 §

AK

90.440

P
N

A

Beskrivning
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen
är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt någon
annan bestämmelse i detta kapitel.
Behandling av farligt avfall, om den tillförda
mängden avfall är mer än 2 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse
i detta kapitel.

90.440-1

32

- den tillförda mängden avfall är mer än 25 000
ton per kalenderår.

90.440-2

28

- den tillförda mängden avfall är mer än 10 000
ton men högst 25 000 ton per kalenderår.

90.440-3

17

- den tillförda mängden avfall är mer än 2 500
ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
Yrkesmässig behandling av farligt avfall, om den
tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse
i detta kapitel.

90.450

B

90.450-1

15

- den tillförda mängden avfall är mer än 1 000
ton men högst 2 500 ton per kalenderår

90.450-2

12

- den tillförda mängden avfall är mer än 50 ton
men högst 1 000 ton per kalenderår

90.450-3

8

30 kap 1 §

92.10

7

30 kap 2 §

92.20

- den tillförda mängden avfall är högst 50 ton per
kalenderår
SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH
SPORTANLÄGGNINGAR
Skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen
(kaliber större än 20 millimeter) eller för sprängningar av ammunition, minor eller andra sprängladdningar.
Skjutbana som är stadigvarande inrättad för
skjutning utomhus med skarp ammunition till
finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 millimeter) för mer än 5 000 skott per kalenderår.

B

C

- Mer än 100 000 skott per kalenderår.
- Mer än 20 000 skott men högst 100 000 skott
per kalenderår.
- Mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per
kalenderår.
Skjutbana som är stadigvarande inrättad för
skjutning utomhus med skarp ammunition till
finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter)
för högst 5 000 skott per kalenderår.
Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för
motorfordon.

92.20-1
92.20-2

5
4

92.20-3

2

-

92.2001

1

U

30 kap 3§

92.30

4

C

-

92.10001

6

U

Golfbana med sammanlagt mer än 18 hål.

-

92.10002

4

U

Golfbana med sammanlagt högst 18 hål.

-

92.10003

2

U

Golfbana med sammanlagt högst 9 hål.

31 kap 1 §

93.10

5

C

TEXTILTVÄTTERIER
Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn.
Anmälningsplikten gäller inte om
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-

93.1001

4

U

-

93.1002

1

U

32 kap 1 §

93.20

7

B

-

100.1001

6

U

-

100.1002

3

U

-

101.1001

6

U

-

101.1002

3

U

-

101.1003

1

U

-

101.1004

7

U

-

101.1005

3

U

-

101.1006

1

U

Beskrivning
1. utsläpp av vatten från verksamheten leds till
ett avloppsreningsverk som
är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 eller 2 §, eller
2. verksamheten är anmälningspliktig enligt
19 kap. 4 §.
Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn
om utsläpp av vatten från verksamheten leds till
ett avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt
enligt 90.10.
Tvätteri för högst 2 ton tvättgods per dygn.
BEGRAVNINGSVERKSAMHET
Krematorium.
ÖVRIGA MILJÖFARLIGA VERKSAMHETER
Lackering m.m.
Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller
mer än 10 ton pulver per kalenderår.
Förbrukning av minst 4 men högst 20 ton färg
eller lack eller minst 2 men högst 10 ton pulver
per kalenderår.
Hantering av brom- eller fluorkarboner
Omtappning av mer än 1 ton fullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
Omtappning av mer än 100 kg men högst 1 ton
fullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
Omtappning av högst 100 kg fullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
Omtappning av mer än 10 ton ofullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
Omtappning av mer än 1 ton men högst 10 ton
ofullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
Omtappning av högst 1 ton ofullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER*
Utbildningsverksamhet och liknande
Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med mer
än 50 elever.
Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med
högst 50 elever.

-

200.10-2

5

C

-

200.10-3

4

C

-

200.10-4

4

C

-

200.10-5

4

C

Internationell skola.
Grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola.

-

200.10-6

4

C

Förskola.

-

200.10-7

1

C

Förskoleklass, öppen förskola.

-

200.10-8

1

U

Familjedaghem.

-

200.20-1

1

U

Samlingslokaler och liknande
Samlingslokaler, folkhögskola utan boende,
universitet och högskolor.

-

200.20-2

1

C

Fritidshem och öppen fritidsverksamhet.

-

200.20-3

1

U

Fritidsgård och liknande.

-

200.30-1

1

U

Solarium.

-

200.30-2

1

U

Skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr.

Skönhetsvård och liknande
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Beskrivning

-

200.30-3

1

U

Frisersalong.

-

200.40-1

1

U

Vård och hälsa
Lokaler för vård 4 eller annat omhändertagande
>5 boende.

-

200.40-2

2

C

-

200.40-3

3

C

-

200.40-4

1

U

-

200.40-5

1

U

-

200.50-1

1

U

-

200.50-2

4

C

Idrottsanläggning, gym eller motsvarande.
Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller
som annars används av många människor.

-

200.50-3

1

U

Strandbad.

-

200.60-1

1

U

-

200.60-2

1

U

-

200.60-3

1

U

-

200.60-4

1

U

-

200.60-5

1

U

-

200.60-6

1

U

Camping/stuganläggning.

-

200.60-7

1

U

Bed & breakfast.

-

200.60-8

1

U

Övrigt tillfälligt boende.

-

200.70-1

1

U

Fotvård.
Tatuering, akupunktur eller piercing som egen
verksamhet.
Kiropraktor, naprapat, sjukgymnastik och liknande.
Övriga alternativa behandlingar.
Idrott och liknande

Boende
Bostäder med mer än 500 lägenheter inom
samma bostadsområde.
Bostäder mer än 200 lägenheter men högst 500
lägenheter inom samma bostadsområde.
Bostäder mer än 25 lägenheter men högst 200
lägenheter inom samma bostadsområde.
Bostäder med högst 25 lägenheter inom samma
bostadsområde.
Hotell, kursgård med övernattningsmöjlighet,
folkhögskola med boende, vandrarhem, kriminalvård.

Förvaring av djur
•

4

Lokaler för förvaring av djur.
Vi tar timavgift för alla icke-anmälningspliktiga verksamheter. Det medför att vi ligger under SKL:s förslag till avgiftsklass på flertalet icke anmälningspliktiga verksamheter.

Såväl kommunen som Socialstyrelsen har tillsyn över vårdlokaler, vilket betyder att en gränsdragning behöver göras. Vi bedömer att miljönämnden (motsvarande) har tillsyn över boende och allmänna utrymmen i hygieniskt avseende [se krav på bostäder enligt 33 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd], avfallshantering, kemikalieanvändning, sällskapsdjur, o.s.v. under det att socialstyrelsen har tillsyn över vården och de utrymmen där vård förekommer.

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Maria Kleveborn
0480-45 05 67

2017-11-23

Ärendebeteckning

KS 2017/1141

Kommunfullmäktige

Upphandlingspolicy i Kalmar kommun
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner förslag till Upphandlingspolicy för Kalmar
kommun med följande ändringar:
-

Tillägg under punkt sju i ”Riktlinjer till upphandlingspolicyn”:
”Vid upphandling och inköp av fordon ska bästa miljöbränsle,
företrädesvis biogas och el väljas. Om verksamheten väljer fordon med
annat drivmedel ska anledningen till avvikelsen motiveras utifrån
synnerliga skäl.”

-

Servicenämndens föreslagna tillägg utgår ur Upphandlingspolicyn,
d.v.s:
”Vid upphandling av ny leverantör eftersträvas, om möjligt, en naturlig
övergång för de anställda, med bibehållen anställningstrygghet,
anställningsgrad och anställningsvillkor.”

Bakgrund
Kommunstyrelsen fick tillsammans med servicenämnden i uppdrag att se över
Kalmar kommuns upphandlingspolicy och uppförandekod. Uppdraget
tilldelades upphandlingschef Maria Kleveborn och Sara Gripstrand som är
strateg för ekologisk hållbarhet.
Arbetet startades upp med att intervjua personal som arbetar med upphandling
dagligen på kommunledningskontoret, samhällsbyggnadskontoret och
serviceförvaltningen samt de kommunala bolagen. Detta följdes upp med
omvärldsbevakning där styrning hos andra kommuner som ligger i framkant
vad gäller upphandling studerades. Även upphandlingsmyndighetens
vägledningar användes. Den nya lagen om offentlig upphandling (LOU) som
trädde ikraft under året arbetades in i policy och riktlinjer.

Kommunledningskontoret
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│anette.mellstrom@kalmar.se

KS 2017/1141
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Utifrån befintlig upphandlingspolicy och uppförandekod arbetades ett förslag
till ny upphandlingspolicy fram. Förslaget presenterades sedan för samtliga
som intervjuats, som då fick möjlighet att fått kommentera underlaget.
Det framtagna förslaget är en policy för upphandling med tillhörande riktlinjer
där uppförandekoden tagits bort. Antagandet av ny Upphandlingspolicy
innebär därmed att Uppförandkoden slutar att gälla. Innehållet i den tidigare
Uppförandekoden kommer att omhändertas genom att kontraktsvillkor som är
aktuella för den specifika upphandlingen arbetas in i upphandling och avtal.
I samband med servicenämndens behandling av ärendet gjordes följande
tillägg:
”Vid upphandling av ny leverantör eftersträvas, om möjligt, en naturlig
övergång för de anställda, med bibehållen anställningstrygghet, anställningsgrad
och anställningsvillkor.” Enligt lag har inte den upphandlade myndigheten
möjlighet att vid byte av leverantör påverka vem eller vilka den nya
leverantören ska anställa. När det gäller verksamhetsövergång finns lagstadgade
särskilda skyddsregler för arbetstagare, som bland annat omfattar bibehållen
anställningstrygghet, anställningsgrad och anställningsvillkor. Därför föreslås
att detta tillägg tas bort.
Vidare föreslås att följande tillägg görs i policyn: ”Vid upphandling och inköp
av fordon ska bästa miljöbränsle, företrädesvis biogas och el väljas. Om
verksamheten väljer fordon med annat drivmedel ska anledningen till
avvikelsen motiveras utifrån synnerliga skäl.”

Maria Kleveborn
upphandlingschef

Sara Gripstrand
Strateg för ekologisk hållbarhet

Bilagor:
Protokollsutdrag från servicenämnden
Upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum

2017-10-25

Servicenämnden

§ 112
Upphandlingspolicy
Dnr SFN 2017/0262
Handlingar
Förvaltningens skrivelse 2017-09-19
Policy för inköp och upphandling
Bakgrund
Servicenämnden har tillsammans med kommunledningskontoret fått i uppdrag
att se över Kalmar kommuns upphandlingspolicy och uppförandekod.
Uppdraget tilldelades Sara Gripstrand och Maria Kleveborn.
Genomförande
Arbetet startades upp med att intervjua personal som arbetar med upphandling
dagligen på Kommunledningskontoret, Samhällsbyggnadskontoret och
Serviceförvaltningen samt de kommunala bolagen.
Detta följdes upp med omvärldsbevakning där andra kommuner som ligger i
framkant vad gäller upphandling kontaktades.
Förslag till ny upphandlingspolicy arbetades fram och har presenterats för
samtliga som intervjuats tidigare, som har fått kommentera underlaget.
Det framtagna förslaget är en policy för upphandling med tillhörande riktlinjer
där uppförandekoden tagits bort. Istället kommer vi att i upphandling och avtal
ta med kontraktsvillkor som är aktuella för den specifika upphandlingen.
Policyn avser upphandling och därmed har reglering kring inköp så som
exempelvis att fordonsinköp ska göras med bästa miljöbränsle, företrädelsevis
biogas och el tagits bort och ska istället regleras i dokument som rör inköp.
Överläggning
Under överläggningen redovisas följande förslag:
Kajsa Hedin (M) föreslår enligt följande:
- punkt 3 och punkt 4 slås ihop till en punkt i policyn med tillägget:
”Innovationsupphandling och funktionsupphandling skall användas
där det är möjligt utan att det drabbar mindre företags möjligheter att
lägga anbud”
-

Punkt 6,9,10 och 11 stryks

Anslaget på kommunens anslagstavla den
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Servicenämnden

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum

2017-10-25

Jens Körge (V) föreslår bifall till förvaltningens skrivelse med tillägg under
punkt 5 i riktlinjer till upphandlingspolicy efter andra stycket enligt följande:
-

”Vid upphandling av ny leverantör eftersträvas, om möjligt, en naturlig
övergång för de anställda, med bibehållen anställningstrygghet,
anställningsgrad och anställningsvillkor."

Mötet ajourneras 10 minuter.
Mötet återupptas. Sedan överläggningen avslutats ställer ordföranden förslagen
från Jens Körge (V) och Kajsa Hedin (M) mot varandra. Hon finner att
nämnden bifaller Jens Körges förslag.
Beslut
Servicenämnden godkänner dokumentet Upphandlingspolicy och överlämnar
ärendet till kommunstyrelsen för beslut med följande tillägg under punkt 5
i”Riktlinjer till upphandlingspolicyn”:
"Vid upphandling av ny leverantör eftersträvas, om möjligt, en naturlig
övergång för de anställda, med bibehållen anställningstrygghet, anställningsgrad
och anställningsvillkor."
Reservation
Staffan Ljungar (C) reserverar sig.
Kajsa Hedin (M) och Alexander Critén (M) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag.
Protokollsanteckning
Lasse Karlsson (L) lämnar följande protokollsanteckning:
”Kommunen lägger stora summor på upphandlade varor och tjänster.
Tjänstepersonerna som upphandlar åt kommunen är mycket viktiga
medarbetare i kommunen. Precis som skrivs i underlagen är själva
upphandlingen viktig att göra på ett korrekt sätt men också att leverans av
upphandlad vara eller tjänst följs upp löpande under hela kontraktstiden. Detta
för att leverera mesta möjliga värde till skattebetalarna.
Det är också viktigt att ha en löpande dialog med leverantörer om gällande
regelverk och ta emot feed-back från dem på hur upphandlingsprocessen kan
göras mer företagsvänlig. Detta måste ske i återkommande dialoger med
branscherna.
Lite synpunkter på riktlinjerna.
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Servicenämnden

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum

2017-10-25
Punkten 8
Kommunens upphandlingar ska bidra till att personer som står långt från
arbetsmarknaden bereds möjlighet till sysselsättning.
Möjligheten att ställa sociala krav eller ta sociala hänsyn i upphandlingar har
funnits länge i Kalmar kommun och var möjlig även i tidigare
upphandlingspolicy. Sociala hänsyn vid upphandlingar är bra. Man kan till
exempel ställa krav på att den som vinner ett anbud att bygga en fastighet även
ska ta emot lärlingar eller tillhandahålla arbetsträningsplatser. Vi har många
människor i Kalmar som av olika anledningar står långt ifrån arbetsmarknaden,
och vi tjänar alla på om de kommer i arbete, både ekonomiskt och mänskligt.
För många företag är kommunen en mycket värdefull kund, och vi bör utnyttja
det till att ställa krav vid våra upphandlingar.
Trots att möjligheten har funnits har möjligheten till detta inte använts alls eller
i mycket liten omfattning. Liberalerna har vid ett flertal tillfällen lyft detta i
kommunfullmäktige och det har tyvärr hänt mycket lite. Vi hoppas att dessa
nya riktlinjer och omvärldsbevakningen nu leder till att denna möjlighet
används ofta.
Punkten 11
Kalmar kommun strävar efter att i större utsträckning använda sig av
funktionsupphandling, och om möjligt av innovationsupphandling.
Ytterligare ett område som är underutnyttjat enligt Liberalerna.
Funktionsupphandling eller innovationsupphandling har använts vid enstaka
tillfällen. Detta borde nyttjas mer då kommunens roll blir att beskriva vad vi
behöver men där experterna och entreprenörerna kan avgöra hur detta bäst
görs. Vi är övertygade om att det finns en stor potential i detta både vad det
gäller nya sätt att göra saker på men också att blir effektivare i användningen av
våra skattemedel.”

Sekreterare

Marcus Kindahl
Justerare

Johanna Petersson
Ordförande

Gunilla Johansson

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Maria Klevebron
0480-450567

2017-09-19

SFN 2017/0262

Servicenämnden

Upphandlingspolicy
Förslag till beslut
Servicenämnden godkänner dokumentet Upphandlingspolicy och överlämnar
ärendet till kommunstyrelsen för beslut.
Bakgrund
Servicenämnden har tillsammans med kommunledningskontoret fått i uppdrag
att se över Kalmar kommuns upphandlingspolicy och uppförandekod. Uppdraget tilldelades Sara Gripstrand och Maria Kleveborn.
Genomförande
Arbetet startades upp med att intervjua personal som arbetar med upphandling
dagligen på Kommunledningskontoret, Samhällsbyggnadskontoret och Serviceförvaltningen samt de kommunala bolagen.
Detta följdes upp med omvärldsbevakning där andra kommuner som ligger i
framkant vad gäller upphandling kontaktades.
Förslag till ny upphandlingspolicy arbetades fram och har presenterats för
samtliga som intervjuats tidigare, som har fått kommentera underlaget.
Det framtagna förslaget är en policy för upphandling med tillhörande riktlinjer
där uppförandekoden tagits bort. Istället kommer vi att i upphandling och avtal
ta med kontraktsvillkor som är aktuella för den specifika upphandlingen. Policyn avser upphandling och därmed har reglering kring inköp så som exempelvis att fordonsinköp ska göras med bästa miljöbränsle, företrädelsevis biogas
och el tagits bort och ska istället regleras i dokument som rör inköp.
Maria Kleveborn
Upphandlingschef

Bilagor
Policy för inköp och upphandling

Serviceförvaltningen
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax │

Sara Gripstrand
Strateg ekologisk hållbarhet

Handläggare

Datum

Maria Kleveborn, Sara Gripstrand

2017-10-11

Upphandlingspolicy
Upphandlingspolicyn med tillhörande riktlinjer gäller kommunens samtliga
nämnder och förvaltningar samt de majoritetsägda kommunala bolagen. Alla
typer av upphandlingar omfattas, däribland varor, tjänster och entreprenad. En
tydlig upphandlingsprocess ska säkerställa att policyn följs och att den omsätts i
avtalsvillkor. Systematisk samverkan och erfarenhetsutbyte ska ske mellan förvaltningar och bolag. Utgångspunkten är att krav som ställs även ska gälla för
underleverantörer. Styrelse, nämnd eller motsvarande organ har ansvar för att
upphandlings-verksamheten sköts i överensstämmelse med lag, annan författning och denna policy.
Kalmar kommun ska genom ansvarsfulla och medvetna upphandlingar och
inköp medverka till utvecklingen av ett hållbart samhälle, som präglas av miljömässigt och socialt ansvarstagande, demokrati, solidaritet och rättvisa villkor.
Upphandling ska bidra till att kommunens verksamhetsmål nås. Kalmar kommun ser positivt på leverantörer som bidrar till en hållbar samhällsutveckling
lokalt och globalt. Det innebär att:
1. All upphandling ska vara affärsmässig, kostnadseffektiv och följa upphandlingslagstiftningen.
2. All upphandling ska genomföras så att beställaren får varor och tjänster
med rätt funktion, rätt kvalitet, rätt miljöprestanda och hög säkerhet till
mest fördelaktiga totalkostnad.
3. All upphandling ska genomföras så att konkurrensen tillvaratas.
4. Förutsättningar ska skapas för små och medelstora företag, nystartade företag samt idéburen sektor att delta i upphandlingarna.
5. De produkter, tjänster och entreprenader kommunen betalar för ska produceras/utföras under goda arbetsrättsliga villkor, i nivå med kollektivavtal, och med respekt för mänskliga rättigheter och miljö.
6. Principen om alla människors lika värde och rätt att bli behandlade på lika
villkor ska säkerställas.
7. Det som kommunen köper in ska främja en god miljö och en god hälsa
lokalt och globalt, t.ex. i form av svenska djurskyddskrav. Särskild hänsyn
ska tas till barn och unga.

Serviceförvaltningen
Adress Box 611, 391 26 Kalmar
Tel 0480-45 00 00 vx │
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8. Kommunens upphandlingar ska bidra till att personer som står långt från
arbetsmarknaden bereds möjlighet till sysselsättning.
9. Kommunens leverantörer ska agera etiskt och ansvarsfullt. Där ingår att
inte kringgå eller utnyttja skattebestämmelser i syfte att uppnå andra skatteeffekter än lagstiftaren avsett.
10. Meddelarfrihet ska gälla för leverantörer som utför tjänster åt kommunen
inom vård, skola och omsorg.
11. Kalmar kommun strävar efter att i större utsträckning använda sig av
funktionsupphandling, och om möjligt innovationsupphandling.
12. Upprättade ramavtal ska kännas till och användas i första hand.
13. Upphandlade avtal och leverantörer ska följas upp.

Riktlinjer till upphandlingspolicy

Riktlinjerna är avsedda att förtydliga och utveckla bestämmelserna i policyn.
1)

All upphandling ska vara affärsmässig, kostnadseffektiv och följa
upphandlingslagstiftningen
Affärsmässighet innebär att alla som är inblandade i en upphandling agerar
professionellt med kommunens bästa för ögonen. Kommunens riktlinjer
mot mutor och jäv ska alltid följas. Vid alla kontakter ska leverantörerna
behandlas likvärdigt och reglerna om offentlighet och sekretess ska beaktas.
Samverkan mellan kommunens upphandlande enheter, inklusive de kommunala bolagen ska ske när behoven sammanfaller. Där så är fördelaktigt
ska upphandling genomföras tillsammans med våra samverkanskommuner
eller andra upphandlande myndigheter.
Innan inköp eller upphandling sker ska det först undersökas om kommunen har möjlighet att utföra kontraktet med egna befintliga resurser. Så
kan vara fallet med utförande av viss service eller konsulttjänster som
kommunikation eller HR.
Anskaffning av vara eller tjänst ska vara planerad i så god tid att denna policy kan säkerställas. Tidplanen ska innehålla utrymme för att ta fram förfrågningsunderlag av god kvalitet, tillräcklig tid för utvärdering samt rimlig
leveranstid för leverantören.

2) All upphandling ska genomföras så att beställaren får varor och
tjänster med rätt funktion, rätt kvalitet, rätt miljöprestanda och hög
säkerhet till mest fördelaktiga totalkostnad
Totalkostnadstänkande innebär att kostnader ska värderas ur ett livscykelperspektiv. Drift, underhåll, frakt och livslängd är exempel på parametrar
att ta hänsyn till.
3) All upphandling ska genomföras så att konkurrensen tillvaratas
Sund konkurrens är en förutsättning för goda affärer. Kommunen är skyldig att begära in och kontrollera bevis avseende obligatoriska uteslutningsgrunder. För att främja konkurrens på lika villkor ska kommunen även
använda lagstiftningens möjligheter avseende frivilliga uteslutningsgrunder.
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Upphandling ska vara en del av kommunens arbete med att motverka organiserad brottslighet. Lagens principer om icke-diskriminering, likabehandling, proportionalitet, öppenhet, ömsesidigt erkännande och konkurrens ska alltid respekteras.
Direktupphandling får ske under lagstadgade tröskelvärden och ska göras
enligt den process, som återfinns i kommunens verksamhetssystem. Upphandlingen ska dokumenteras.
4) Förutsättningar ska skapas för små och medelstora företag, nystartade företag samt idéburen sektor att delta i kommunens upphandlingar
Kalmar kommun strävar efter att ha en varierad leverantörsbas där även
mindre företag och företag från idéburen sektor ingår. Vid planering av
upphandling och inköp ska hänsyn tas till mindre företags behov av information och framförhållning. Detta kan t.ex. ske genom att undvika
korta tider mellan tilldelningsbeslut och avtalsstart och genom tidig dialog
med leverantörerna, genom att krav skrivs i form av särskilda kontraktsvillkor eller att på hemsidan informera om kommande upphandlingar.
Större upphandlingar ska om möjligt utformas så att det är möjligt att
lägga anbud på avgränsade delar. En bedömning av de samlade kravens
inverkan på möjligheterna för små och medelstora företag att delta i upphandlingen ska göras innan upphandlingen publiceras.
I de upphandlingar där marknadsanalysen visar att det är möjligt ska upphandlingen reserveras för sociala företag.
5) De produkter, tjänster och entreprenader kommunen betalar för ska
produceras/ utföras under goda arbetsrättsliga villkor, i nivå med
kollektivavtal, och med respekt för mänskliga rättigheter och miljö
Kalmar kommuns ”Särskilda kontraktsvillkor avseende leveranskedjor”
ska användas i de upphandlingar där det inte är låg risk för brott mot ILO:s
grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, FN:s
barnkonvention samt tillverkningsländernas nationella lagstiftning om arbetarskydd, arbetsmiljölagstiftning, arbetsrätt och miljölagstiftning. Detta
gäller för hur varor tillverkas samt hur tjänster och entreprenader utförs.
Arbetstagare som utför upphandlade kontrakt i Sverige ska ha arbetsvillkor motsvarande de villkor som arbetsmarknadens parter i Sverige har
kommit överens om i kollektivavtal, eller hängavtal. Därför ska Kalmar
kommun där det är behövligt ställa krav på lön, semester och arbetstid
samt försäkringsskydd och pensioner. Detta ska tydligt regleras i avtalsvillkor mellan Kalmar kommun och leverantören.
Lagens möjligheter att begära in förklaring, och om behövligt förkasta ett
anbud om miljö-, social- och arbetsrättsliga skyldigheter har åsidosatts ska
användas, t.ex. vid anbud med ”misstänkt låga” anbudspriser.
Kopplat till de sociala kontraktsvillkoren ska finnas skrivningar om sanktioner vid avtalsbrott, samt att leverantören ska acceptera en revision från
Kalmar kommun eller oberoende tredje part.
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6) Principen om alla människors lika värde och rätt att bli behandlade
på lika villkor ska säkerställas
Alla leverantörer måste följa och uppfylla för tjänsten gällande lagstiftning,
till exempel socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, lagen om stöd till
vissa funktionshindrade, arbetsrättslagstiftning och diskrimineringslagen.
Med lagstiftning likställs även myndigheters föreskrifter. Kalmar kommuns beslutade ambitioner om jämställdhet, hbtq, tillgänglighet och antidiskriminering ska tillämpas.
Kontraktsvillkor om anti-diskriminering, där krav på aktiva åtgärder tydligt
framgår, ska användas. Där det är relevant ska förtydliganden kopplat till
tillgänglighet göras, t.ex. gällande universell utformning av offentliga miljöer, produkter och tjänster. Leverantören ska kunna visa hur lagstiftningen om aktiva åtgärder för att motverka diskriminering följs.
Ett jämställdhetsperspektiv ska användas vid all upphandling för att säkerställa att kvinnor, män, flickor, pojkar och personer av annat kön garanteras likvärdig service och rättvis fördelning av resurser. I de fall upphandlingen påverkar nyss nämnda likvärdighet och resursfördelning ska upphandlingen som helhet ta hänsyn till att levererad produkt, tjänst eller entreprenad främjar jämställdhet för användaren. Krav ska ställas på att leverantören själv bedriver ett proaktivt jämställdhetsarbete.
7) Det som kommunen köper in ska främja en god miljö och en god
hälsa lokalt och globalt, t.ex. i form av svenska djurskyddskrav. Särskild hänsyn ska tas till barn och unga.
Kommunen ska anlita ansvarstagande och seriösa leverantörer, så att ingen
leverantör får konkurrensfördelar genom att förvärra situationen i miljön,
lokalt och globalt. Tjänster och produkter som medför låg miljöpåverkan
ska väljas. Kommunens upphandling ska även främja nya miljösmarta
idéer. Cirkulära kretslopp, dvs. där avfall minimeras genom bland annat
smart design och återanvändning, ska uppmuntras.
Krav ska ställas på att leverantören har kunskap om sin miljöpåverkan och
arbetar systematiskt för att hantera den. Vidare ska analys av miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv göras inför varje upphandling, för att avgöra
om ytterligare miljökrav ska ställas. Om relevant ska Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier användas. Även för varor, tjänster och entreprenader där myndigheten inte har formulerat kriterier ska miljökrav
ställas, om relevant utifrån miljöpåverkan. Utfasningsämnen från kemikalieinspektionens PRIO-lista får inte användas om det inte särskilt kan motiveras då de är cancerogena, mutagena eller har andra särskilt farliga egenskaper.
Energieffektivitet ska prioriteras genom att livscykelkostnad för energikrävande produkter beräknas och utvärderas. Möjligheten att använda någon
form av energitjänst, där leverantören garanterar en besparingsnivå som
finansierar åtgärder eller andra merkostnader, ska utvärderas.
Förutsättningar ska skapas för livsmedel odlat eller uppfött i närområdet.
Det etiska och ekologiska sortimentet ska kontinuerligt utökas. Kaffe,
socker och te samt bananer som upphandlas ska vara producerade enligt
principer för rättvis handel och vara märkta med t.ex. Fairtrade. Palmolja
ska minimeras, och där den inte kan uteslutas ska den vara certifierad en-
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ligt nivå segregerad. Krav ska ställas på att kött, mjölk och ägg har producerats med en djurskyddsnivå som motsvarar de svenska kraven, liksom
att de inte kommer från djur som behandlats med hormoner eller antibiotika i tillväxtfrämjande syfte. Krav ska ställas på statistik för ursprungsmärkning och tydlig innehållsdeklaration.
Vid alla upphandlingar kopplade till miljöer där människor vistas ska hänsyn tas till kortsiktig och långsiktig hälsa. Barns och ungas miljöer är särskilt prioriterade. Våra upphandlingar ska bidra till att skapa en så giftfri
förskola och skola som möjligt.
8) Kommunens upphandlingar ska bidra till att personer som står långt
från arbetsmarknaden bereds möjlighet till sysselsättning
Vid tjänstekontrakt och entreprenader ska utredas om det är möjligt och
lämpligt att ställa krav som innebär att personer som står långt ifrån arbetsmarknaden bereds möjlighet till sysselsättning med ordinarie arbetsuppgifter. Syftet är att bidra till framtida kompetensförsörjning och att
stärka integration och social hållbarhet i bredare bemärkelse. Ungdomar,
utrikes födda och personer med funktionsnedsättning är prioriterade målgrupper. Kalmar kommun har tillsammans med Arbetsförmedlingen tagit
fram en rutin för arbetet, som ska användas.
9) Kommunens leverantörer ska agera etiskt och ansvarsfullt. Där ingår att inte kringgå eller utnyttja skattebestämmelser i syfte att
uppnå andra skatteeffekter än lagstiftaren avsett.
Kalmar kommun har nolltolerans mot givande och/eller tagande av muta
samt mot alla former av korruption.
Kommunens leverantörer ska inte använda eventuella kryphål i skattelagstiftningen för att minska sin skattebörda i Sverige. Överföringar av kraftigt nedskrivna beskattningsbara vinster inom en eventuell koncern ska ej
tillämpas. Kalmar kommun förbehåller sig rätten att begära ut land-förlandredovisning av skatt, som ger en helhetsbild av leverantörens totala internationella verksamhet. Uppgifter som leverantören förbinder sig att
lämna ut begränsas enbart av nationell- och internationell lagstiftning.
Kontraktsvillkor om affärsetik ska användas i alla avtal.
10) Meddelarfrihet ska gälla för leverantörer som utför tjänster åt kommunen inom vård, skola och omsorg.
Privatanställda inom offentligt finansierad vård, skola och omsorg omfattas av lagstiftningen om meddelarskydd. Detta ska finnas specificerat i avtalsvillkor i relevanta upphandlingar.
11) Kalmar kommun strävar efter att i större utsträckning använda sig
av funktionsupphandling, och om möjligt av innovationsupphandling.
Kommunen ska ständigt utvärdera och omvärdera behoven av produkter
och tjänster. Nytänkande inom den kommunala organisationen ska stimuleras. Inför en upphandling ska en analys göras av om en funktionsupphandling är ett resurseffektivt alternativ. I särskilda fall kan innovationsupphandling vara relevant.
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12) Upprättade ramavtal ska kännas till och användas i första hand.
Kommunens verksamheter är skyldiga att använda de upphandlade ramavtalen vid inköp som omfattas av ramavtalet och där behovet kan tillgodoses. Vid avsteg ska skälen dokumenteras av ansvarig chef. Där det är möjligt ska avrop ske via kommunens e-handelssystem eller på Centralförrådet.
13) Upphandlade avtal och leverantörer ska följas upp.
Omfattningen av uppföljningen ska anpassas till kontraktets värde och till
eventuella andra relevanta parametrar. Alla ramavtal ska följas upp minst
en gång under avtalstiden. Hållbarhetskrav ska följas upp systematiskt med
en riskbedömning som grund. Sysselsättningskrav ska följas upp löpande, i
samverkan med arbetsförmedlingen. Där det är effektivt ska uppföljningen
ske i samverkan med andra köpare. Om avvikelser upptäcks är Kalmar
kommuns utgångspunkt att dessa ska åtgärdas. I de fall överenskomna åtgärder inte genomförs inom den tidsram som satts upp kan sanktioner bli
aktuella. Detta ska vara tydligt reglerat i avtal mellan Kalmar kommun och
leverantören.

KOMMUNERNAS HJÄLPMEDELSNÄMND

I KALMAR LÄN

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2017-11-09

Tid

kl. 08.30-09.15

Plats

Valhall Hultsfred

Omfattning

§§ 14-19

Beslutande

Bertil Dahl (V) ordförande
Ilko Corkovik (S)
Ann-Marie Fagerström (S)
Lars Rosander (C)
Stihna Johansson-Evertsson (C))
Anders Johansson (C))
Henrik Yngvesson (M)
Christina Davidsson (C)
Andreas Erlandsson (S)
Henrik Nilsson Bokor (S) §§
Helen Nilsson (S)
Thomas Kronståhl (S)
Roger Holmberg (S) tjänstgörande ersättare
Conny Tyrberg (C) tjänstgörande ersättare

Övriga
Närvarande

Lars Axelsson, verksamhetschef
Kari Lindén, enhetschef

Sekreterare

Lars Axelsson

Justeras

Bertil Dahl
Ordförande

Anslaget på kommunens anslagstavla den

Ann-Marie Fagerström

oktober 2017

1

§ 14

Budget och verksamhetsplan 2018
Handling
Tjänsteskrivelse 2017-11-02
Verksamhetsplan med budget KHS 2018.
Bakgrund
KHS verksamhetsplan för 2018 bygger på vad KHS behöver se över i
sin interna organisation för att arbeta effektivare samt vilka
omvärldsfaktorer som kan påverka hjälpmedelsnämndens verksamhet.
Den övergripande målsättningen för KHS verksamhet är att:
”Verksamheten skall bedrivas på affärsmässiga grunder med hög
kompetens, och mer kostnadseffektivt än om varje kommun enskilt
drivit sin hjälpmedelsverksamhet.”
Målsättningen är nedbruten till konkreta mätbara mål för KHS
verksamhet under 2018.
Kommunernas fasta kostnader för 2018 är uppräknade med 3,0 % och
fördelas preliminärt enligt befolkningsprognosen den 31 december
2016.
Avgiften kommer sedan att justeras utifrån befolkningsunderlaget 2017.
Kommunernas fasta avgift 2018 till KHS blir totalt 21 406 tkr som
fördelas enligt fördelningsprincipen till respektive kommun.
Kalmar Kommuns fullmäktige fattar
hjälpmedelssamverkans budget 2018.

beslut

om

Kommunal

Beslut
1. Hjälpmedelsnämnden godkänner KHS förslag till verksamhetsplan
och budget för 2018.
2. Budget och Verksamhetsplan lämnas till fullmäktige i Kalmar
Kommun för beslut.
__________
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§ 15

Prislista tjänster KHS
Handling
Tjänsteskrivelse 2017-11-02
Bakgrund
KHS har en prislista på de tjänster som kommunerna beställer från
KHS utifrån kommunernas behov.
Prislistan föreslås vara oförändrad för 2018 och ingen höjning av priser
görs.
Se bilaga.
Beslut
Hjälpmedelsnämnden antar prislistan för KHS tjänster för 2018.
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§ 16 Sammanträdesdatum 2018
Handling
Tjänsteskrivelse 2017-11-02
Bakgrund
Hjälpmedelsnämndens sammanträdesdagar följer primärkommunala
nämndens mötesdagar.
För 2018 är följande datum inplanerade för PKN:
18-02-02
18-03-02
18-05-03/04
18-08-23
18-10-04
18-11-23
Enligt beslut i hjälpmedelsnämnden i september 2017, ska ledningsgrupp
för KHS och hjälpmedelsnämnden ha ett gemensamt möte per termin.
Datum för gemensamma möten med hjälpmedelsnämnd och
ledningsgrupp föreslås bli 18-05-03 och 18-10-04.
Beslut
Hjälpmedelsnämnden beslutar att KHS sammanträdesdatum ska följa
Primärkommunala nämndens sammanträdesdatum för 2018 samt att
sammanträdet 18-05-03 och 18-10-04 ska vara gemensamt med KHS
ledningsgrupp.
__________

.
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§ 17

Budgetuppföljning efter oktober månad 2017
Handling
Tjänsteskrivelse 2017-11-07
Uppföljningsunderlag
KHS uppvisar till och med oktober månad ett positivt resultat
om 576,5 tkr, (föregående månad 229,2 tkr)
Bakgrund
KHS når även denna månad ett positivt resultat delvis på grund
av att inköp av hjälpmedel har varit lägre än försäljningen och
delvis på grund av hög demontering av tillbehör.
Personalkostnaderna håller sig väldigt nära budget men
driftskostnaderna är fortsatt högre än budgeterat.
Beslut
Hjälpmedelsnämnden antecknar information om
budgetuppföljning efter oktober månad 2017 till protokollet.
__________
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§ 18

Hjälpmedelsutredningen

Hjälpmedelsutredningens uppdrag:
- Ökad likvärdighet över landet
- Se över ansvarsfördelningen
- Särskilda frågor att belysa:
ny teknik som hjälpmedel
delaktighet och självbestämande
fritt val av hjälpmedel
jämställdhet
kompetens
MFD:s roll
-

Utredningens slutsatser:
Hjälpmedelsförsörjningen fungerar i huvudsak väl inom vård och omsorg
Brister i tillgång till pedagogiska hjälpmedel (främst vid kognitiv
funktionsnedsättning)
Oacceptabla olikheter – särskilt gällande avgifter
Behåll nuvarande ansvarsfördelning
Skillnader i tillgång mellan könen
Utnyttjande av konsumentprodukter begränsas av regler om
patientsäkerhet
Fritt val modellen fungerar inte
Valfrihet genom bredare sortiment
Ökat kompetensbehov – främst i kommunerna
Utredningens lagförslag i huvudsak:
Definition av hjälpmedel införs i lag vilket ger ökad tydlighet och bättre
förutsättningar för statlig styrning och tillsyn.

-

Avgifter regleras, skäliga hjälpmedelsavgifter får tas ut.
Hjälpmedelavgift får ej tas ut av barn, den som tillhör personkretsen enligt
LSS eller den som fyllt 85 år.
Besöksavgifter ingår i högkostnadsskyddet för öppenvård (alla delar av
förskrivningsprocessen)

-

Kommunerna ska vid planering av hälso- och sjukvård och äldreomsorg
särskilt beakta behovet av arbetsterapeuter och fysioterapeuter, stärka en
säker och ändamålsenlig rehabilitering i kommunerna.
Bör finnas medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) i varje kommun.
Utredningen har varit utskickad på remiss till 99 instanser och sista
svarsdagen var den 26:e oktober. Remissvaren kommer att behandlas men
det finns ingen tidsplan för när eventuella beslut kommer att tas.
Hjälpmedelnämnden vill ha ytterligare information om vad som händer
med remissförslaget och om det blir nya lagförslag och hur det i så fall
kommer att påverka kommunerna. Det kan finnas behov av extra
sammanträde för att diskutera länsgemensamma lösningar om det blir ett
nytt lagförslag.
Beslut
Hjälpmedelsnämnden antecknar informationen till protokollet.
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§ 19 Uppföljning av hjälpmedelsnämnd september 2017
Bakgrund
Beslut togs på hjälpmedelsnämndens sammanträde i september 2017
om att ledningsgrupp och hjälpmedelsnämnd ska ha två gemensamma möten per kalenderår vilket är inlagt i sammanträdesplanen
för 2018.
Hjälpmedelschefens uppdrag att ta fram förslag på revidering av
nuvarande överenskommelse om organisation och uppdrag, kommer
att redovisas vid kommande sammanträden. Hjälpmedelschefen
kommer först att ta kontakt med liknande verksamheter i andra län
och se hur deras uppdrag och organisation är utformad.
Beslut
Hjälpmedelsnämnden antecknar informationen till protokollet.
__________
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Inledning
Innehåller nämndens ansvarsområden och vision för planperioden. Övergripande skrivning om inriktning
på målen och fokusområden. Beskrivning av de verksamhetsområden som rapportern utgår ifrån, beskriva
eller rita. (organisationsschema). Använd med fördel det organisationsschema ni brukar använda.

Kalmar Kommun
Värdkommun

Hjälpmedelsnämnden

KHS

Ledningsgrupp

Hjälpmedelsnämndens verksamhetsområde

Hjälpmedelsnämndens verksamhetsområde är en avtalsregelerad samverkan mellan länets 12
kommuner avseende försörjning av hjälpmedel och driften av en länsövergripande enhet
Kommunal hjälpmedelssamverkan i Kalmar Län (KHS).
Kalmar Kommun är värdkommun för Hjälpmedelsnämnden och värdkommun/arbetsgivare för
KHS.
KHS samverkar med och ger stöd till den lokala hälso- och sjukvårdsorganisationen där
förskrivningsarbetet av hjälpmedel sker.
KHS uppdrag:
- Inköp och upphandling
- Lagerhållning
- Teknisk service
- Rådgivning/utprovning
- Recirkulation
- Distribution
- Utbildning
- Utveckling
- Information
- Ekonomisk redovisning
- It-stöd

Vision
Hjälpmedelsverksamhet i framkant.
Värdegrund

En tydlig värdegrund talar om verksamhetens gemensamma etiska grundstenar.
En välkänd värdegrund ser till att alla anställda får en tydlig målbild av att sätta den vi möter i
centrum. Värdegrunden skapar samsyn, förståelse, insikt och påverkar utvecklingen av vårt
arbete.
Varje människa är unik.
Vi utgår ifrån allas lika värde och det ska prägla alla möten och kontakter mellan verksamhet
och enskilda. Individen och dess behov står i centrum och tillgänglighet, kontinuitet och
långsiktiga kontakter ska tillgodoses.
Varje möte är unikt.
Mötet mellan enskilda och verksamhetens företrädare ska präglas av
respekt, kunskap och lyhördhet.
Varje uppdrag är unikt.
Alla uppdrag ska utifrån den enskildes behov utföras på bästa sätt baserat på
kunskap och beprövad erfarenhet.
Vi når framgång genom samverkan och delaktighet.
Vi arbetar mot ett gemensamt mål med den enskilde i centrum.
Vi lär av varandra och är prestigelösa.
Vi har alla, enskilt och gemensamt, ansvar hela vägen.
Samverkan sker mellan verksamhetens olika utförare och dennes
nätverk.
Alla Medarbetare
Är på jobbet för våra kunders skull
Är lyhörda för kundernas behov och situation, och tar ansvar för att hjälpa kunderna med
deras problem
Är professionella, respekterar den du möter och är empatisk.
Var ärlig- lova inte mer än vi kan hålla
Är representanter för KHS
Följer och tar ansvar för våra gemensamma mål, riktlinjer och rutiner
Medarbetare emellan
Vi tar gemensamt ansvar för att vår vardag fungerar
Alla tar ansvar för att följa och utveckla våra gemensamma rutiner, mål och vår värdegrund
Vi delar med oss av kunskap och erfarenheter
Hos oss råder lagarbete och vi-känsla: vi gör detta tillsammans!
Humor och glädje är viktigt
Samarbete hjälpas åt även under press
Respekt för varandra och varandras arbetsuppgifter

Verksamhetsmål
Övergripande målsättning

Verksamheten skall bedrivas på affärsmässiga grunder med hög kompetens, och mer
kostnadseffektivt än om varje kommun enskilt drivit sin hjälpmedelsverksamhet.
KHS mål

Kund
Mål
God tillgänglighet.
Hög kundtillfredställelse
Användarvänlig hemsida.

Nyckeltal
Kundorder avslutad inom 3 arbetsdagar 75%.
Utförd akut arbetsorder inom 1 dygn 90%.
Arbetsorder klar inom 10 arbetsdagar 80%.
Uppdatera hemsida.
Enkätundersökning, 90% kundnöjdhet.
Hjälpmedelskonsulent, tid inom 15 arbetsdagar.

Ekonomi
Mål
Budget i balans.
Förbättrat ekonomiskt resultat.

Nyckeltal
Uppdaterad upphandlingsplan (5 år).
Inventeringsdifferens < 75000.
Uppdatera beställningspunkter.

Medarbetare
Mål
Rätt kompetens.
Bra arbetsmiljö
Bra samarbetsklimat

.

Nyckeltal
Utbildnings- och konferensplan för KHS personal.
Individuell utvecklingsplan för alla medarbetare.
Årlig gemensam hälsoaktivitet.
Värdegrund.
Nöjd medarbetar index NMI, 90 %.

Verksamhet och process
Mål
Hjälpmedelsverksamhet i framkant.
Säkra och effektiva arbetsflöden.

Nyckeltal
Extern (kund) utbildningsplan 2018.
Intern auskultation, alla medarbetare skall ha
auskulterat hos kollega.
Samtliga funktioner skall ha genomfört ett studiebesök.
Godsmottagning inom 1 dygn, 100%.
Retur hjälpmedel, till lagerplats inom 3 arbetsdagar,
85%.
Retur elrullstol, till lagerplats inom 15 arbetsdagar,
100%.
Revision Intern handbok.
Vision.

Utmaningar och prioriteringar
Följande utmaningar och risker identifieras inom hjälpmedelsnämndens/KHS verksamhet.
Kompetensförsörjning

Konkurrensen att rekrytera medarbetare med rätt kompentens är stor. Det är av stor vikt att KHS
framstår som en attraktiv arbetsgivare och har en väl utarbetad plan för kompetensutvecklingen hos
medarbetarna för att kunna erbjuda våra uppdragsgivare hög och kvalitativt stöd i
hjälpmedelsverksamheterna. Det är också mycket viktigt att se till att kunna behålla nuvarande
medarbetare genom kompetensutveckling och delaktighet i arbetet. Nöjda medarbetare är de bästa
ambassadörerna för KHS framtida kompetensförsörjning och för att kunna möta upp kraven från våra
uppdragsgivare.
Arbetsmiljö och medarbetarskap

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete utgör grunden för förbättrad arbetsmiljö. En av utmaningarna är att
kunna arbeta mer hälsofrämjande i syfte att stärka frisknärvaron och minska risken för sjukfrånvaro.
Vi behöver fortsätta arbetet med den fysiska såväl som den psyko-sociala arbetsmiljön avseende
arbetskläder och basala hygienrutiner, kemikaliehantering, interna arbetsrutiner, gemensam värdegrund
och att utveckla medarbetarskapet.
Omvärldsfaktorer

Med stigande ålder ökar risken för hälsoproblem och kroniska sjukdomar. Antalet multisjuka, sköra äldre
ökar och alltfler vårdas i hemmet med mer avancerad vård än tidigare vilket ökar på behoven av
hjälpmedel.
Hjälpmedelsutredningen är klar och ett lagförslag har varit ute på remiss (26/10).
I korthet går lagförslaget ut på att definiera begreppet hjälpmedel i HSL och att även avgifterna delvis skall
regleras i HSL.
När det gäller definitionen av hjälpmedel så har man förtydligat och höjt ambitionen kring förskrivning av
fritidshjälpmedel vilket om det går igenom kommer att öka trycket på sortimentsarbete och
upphandlingsarbete på KHS samt öka kostnaderna för hjälpmedel i kommunerna.
Förslaget om avgifter regleras så tillvida att barn, personer över 85 år och personer som tillhör personkrets
1 enligt LSS skall vara avgiftsbefriade. Detta kan påverka kommunernas ekonomi framöver.
Inom området välfärdstekologi pågår arbeten runt om i landet som vi ska fortsätta följa och bevaka för att
hålla oss uppdaterade och beakta om det är något som kan komma att påverka Hjälpmedelsnämndens
verksamhetsområde och KHS uppdrag.
Verksamhet och process

Under 2018 skall verksamheten göra en översyn kring transporter och sänghantering för att utreda om
dessa kan utföras på ett kvalitativt bättre sätt för våra kunder med bibehållen ekonomi.
Verksamheten skall även se över om lyftbesiktningarna kan utföras på ett effektivare sätt än idag.
Det finns behov av att arbeta fram ett statistiskt underlag för att KHS och våra uppdragsgivare lättare
kunna följa utvecklingen av hjälpmedels-förskrivning ekonomiskt, kvalitativ och kvantitativt.
KHS verksamhet har bedrivits sedan 2012 och vi ska under 2018 fokusera på att se över vårt interna
arbetssätt och rutiner, intern organisation, arbetsfördelning och arbetsgrupper.

Ekonomi
Ekonomiska förutsättningar
De 12 samverkande kommunerna svarar för Hjälpmedelsnämndens och KHS:s kostnader.
Respektive kommun utger en årlig avgift till verksamheten med en invånarbaserad andel av de totala
kostnaderna (antalet kommuninvånare/totala antalet invånare i de samverkande kommunerna)
Avgift 2012-2017

Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby

Kalmar

Mönsterås Mörbylånga Nybro

Oskarshamn Torsås

Vimmerby Västervik Totalt Kalmar län

2012

859 266

736 938

1 101 273

462 743

5 040 571

1 037 942

1 121 902

1 580 311

2 098 439

-

1 240 216

2 909 704

18 189 305

2013

881 096

735 692

1 108 734

468 860

5 209 905

1 047 283

1 166 503

1 594 450

2 139 243

-

1 260 357

2 936 877

18 549 000

2014

859 382

725 445

1 103 463

462 750

5 170 294

1 047 946

1 162 784

1 577 220

2 121 304

642 309

1 237 157

2 902 671

19 012 725

2015

883 504

745 201

1 136 371

478 272

5 349 828

1 080 040

1 199 236

1 630 690

2 175 549

572 818

1 265 327

2 971 207

19 488 043

2016

906 770

771 701

1 181 662

497 233

5 577 980

1 115 868

1 245 333

1 677 028

2 245 488

589 430

1 309 005

3 060 401

20 177 900

2017

937 517

801 821

1 252 910

521 510

5 710 104

1 148 951

1 279 415

1 742 169

2 316 430

605 826

1 341 172

3 125 457

20 783 283

Driftsbudget
Driftsredovisning
tkr

2017
Budget

Personalkostnader
Driftkostnader
Intäkter
Omsättning Hjälpmedel

2016

2015
Budget

Budget

Utfall

Utfall

12 989

13 052

12 428

12 296

11 778

9 383

9 090

9 080

8 750

9 048

20 833

20 228

20 274

19 538

19 539

1 538

1 914

1 378

1 507

1 849

Budget 2018
Budget 2017 Budget 2018 Ändring
Personalkostnader

12989,2

13378,9

-389,7

9382,5

10326,2

-943,7

Intäkter fast verksamhet

-20833,3

-21456,8

623,5

Omsättning Hjälpmedel

-1538,4

-2248,3

709,9

2017

2018

Ändring

833,1

Driftkostnader

Personalkostnader

Västervik

4496,7

Administration

2005,6

858,1
5823,4
4631,6
2065,7

12989,2

13378,9

-389,7

Upphandlare/Kalmar kommun

600,0

0,0

Administration/IT-system/Drift

1260,0

600,0
1619,3
472,0
648,0
128,0
287,0
1192,0
4946,3

Chef och nämnd
Kalmar

S:a pk:

5653,8

-25,0
-169,6
-134,9
-60,2

Driftkostnader Centralt

Transportkostnader

472,0

Leasing bilar

648,0

Drivmedel

125,0

Utbildning

200,0

Kapitalkostnader

1115,0

S:a drift Adm:

4420,0

-359,3
0,0
0,0
-3,0
-87,0
-77,0
-526,3

Driftkostnader Kalmar
Drift

490,0

Lokaler Kalmar

1761,0

S:a drift Kalmar:

2251,0

625,2
1802,9
2428,1

-135,2

703,5
2248,3
2951,8

-193,5

-41,9
-177,1

Driftkostnader Västervik
Drift

510,0

Lokaler V-vik

2201,5

S:a drift V-vik:

2711,5

S:a alla driftkostnader
S:a Totala kostnader

-46,8
-240,3

9382,5

10326,2

-943,7

22371,7

23705,1

-1333,4

-20783,3

-21406,8

623,5

-50,0

-50,0

0,0

-20833,3

-21456,8

623,5

21073,7

20332,7

741,0

-712,0

-1258,2

546,2

50,0

-113,2

163,2

150,0

332,7

-182,7

Intäkter Fast Verksamhet
Intäkter KHS fast kostnad
Övriga intäkter (RoR)
S:a Intäkt:
Omsättning Hjälpmedel
Inköp av hjälpmedel
Värdeförändring i lager
Inventeringsdifferens
Prisdifferens
Lagerminsk/ökn/kassationer

650,0

658,8

-8,8

Försäljning material och varor

-21050,1

-20601,1

-449,0

Försäljning av konsulttjänster

-1700,0

-1600,0

-100,0

S:a omsättning hjälpmedel:

-1538,4

-2248,3

-709,9

Preliminär kostnad fördelad per kommun 2018
Folkmängd
Andel
Kostnad

Borgholm

Emmaboda

Hultsfred

Högsby

10 930

9 348

14 607

6 080

Kalmar Mönsterås Mörbylånga
66 571

13 395

14 916

20 311

Nybro Oskarshamn
27 006

Torsås Vimmerby
7 063

15 636

Västervik Kalmar län
36 438

242 301

4,5%

3,9%

6,0%

2,5%

27,5%

5,5%

6,2%

8,4%

11,1%

2,9%

6,5%

15,0%

100,0%

965 642

825 876

1 290 498

537 155

5 881 407

1 183 420

1 317 797

1 794 434

2 385 923

624 001

1 381 408

3 219 220

21 406 781
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Kommunstyrelsen

Yttrande över revisorernas granskning av det
systematiska arbetsmiljöarbetet
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som sitt och
överlämnar det till kommunens revisorer som svar över granskningen av det
systematiska arbetsmiljöarbetet.
Bakgrund
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kalmar kommun har EY
genomfört en granskning avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunen på en övergripande
nivå bedriver ett tillfredsställande systematiskt arbetsmiljöarbete utifrån
gällande lagstiftning samt kommunens riktlinjer.
Revisorerna lämnar följande sammanfattning: Den samlade bedömningen är att
kommunen på en övergripande och central nivå i allt väsentligt bedriver ett
tillfredsställande systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöenheten (AME)
har ett tydligt uppdrag att vara ett stöd för kommunens olika verksamheter i
deras arbetsmiljöarbete och det finns HR-specialister som stöd till
verksamheterna. De har god kännedom om och är en del i förvaltningarnas
systematiska arbetsmiljöarbete. Enligt kommentarerna till gällande föreskrift
(AFS2001:1) ska arbetsmiljöpolicyn vara så konkret att den kan följas upp.
Kalmar kommun har en kortfattad arbetsmiljöpolicy och en omfattande
verksamhetshandbok där det finns en mängd rutiner och blanketter till stöd för
det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Yttrande
I granskningsrapporten lämnas sex rekommendationer som man önskar svar
på. Utöver dessa rekommendationer vill revisorerna även ha svar på tre frågor.
Kalmar kommun har stort fokus på att arbetsmiljöfrågorna såsom att utveckla
hälsofrämjande arbetsplatser och att sänka sjukfrånvaron. I det arbetet ingår
bland annat att se över organisationen av personal- och arbetsmiljöfrågor,

Kommunledningskontoret
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│anette.mellstrom@kalmar.se
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revidering av och nya processer inom området, ESF-projekt och stöd till chefer
i form av kompetensutveckling och IT-system.
Här följer kommentarer till revisorernas rekommendationer och svar på
frågorna.
Revisorernas rekommendation
Kommunen bör ta fram en processbeskrivning som förstärker och förtydligar
kommunens systematiska arbetsmiljöarbete och som kopplar samman
arbetsmiljöpolicyn med fastställda rutiner och blanketter.
Åtgärd
Arbetsmiljöenheten och personalenheten kommer att arbeta fram en
processbeskrivning för Kalmar kommuns förvaltningar och bolags
systematiska arbetsmiljöarbete.
Revisorernas rekommendation
För att undvika ohälsa och olycksfall i arbetet är det väsentligt att det finns en
medvetenhet kring en verksamhets risker. Det bör säkerställas att samtliga
nämnder och förvaltningar genomför och dokumenterar riskbedömning enligt
gällande lagstiftning och kommunens gällande rutiner.
Åtgärd
Vi kommer framöver att använda systemstöd ”Kommunernas Informationssystem om Arbetsmiljö (KIA)”. Systemet används för att hantera avvikelser
inom arbetsmiljö, dela information om arbetsmiljöhändelser, utredningar,
åtgärder och få en bättre överblick. Information och statistik i KIA ger en bra
grund för ledningsbeslut i arbetsmiljöfrågor. KIA stödjer även det
förebyggande arbetet med hjälp av digitala checklistor för exempelvis
skyddsronder och riskanalyser. Kalmar kommun har just nu en pågående
satsning med utbildning i SAM för alla chefer och skyddsombud där
lagstiftning och rutiner för riskbedömning ingår.
Revisorernas rekommendation
Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet, som AME tar fram
årligen, bör kompletteras med de delar i AFS 2015:4 (Organisatorisk och social
arbetsmiljö) som ska ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Åtgärd
Detta är redan genomfört och kommer att gälla fr.o.m. uppföljningen av
verksamhetsår 2017. Ny rutin för uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet är framtagen och kommer gälla fr.o.m. 2018.
Revisorernas rekommendation
Det bör säkerställas att samtliga förvaltningar erhåller en sammanställd
uppföljning avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet av AME.
Åtgärd
Detta görs redan men rutinen för uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet har reviderats. I den nya rutinen är det tydligt beskrivet hur
uppföljning och återrapportering ska ske.
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Revisorernas rekommendation
Rutinen avseende årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet bör
kompletteras med hur återrapportering och uppföljning till styrelse och
nämnder ska ske.
Åtgärd
En ny rutin för uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet är framtagen
och kommer gälla fr.o.m. 2018. I rutinen är det tydligt beskrivet hur
uppföljning och återrapportering ska ske.
Revisorernas rekommendation
Säkerställ att samtliga förvaltningar genomför och dokumenterar fysiska
skyddsronder enligt kommunens fastställda rutin.
Åtgärd
Genom uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet får vi information
om fysiska skyddsronder har genomförts. När vi inför KIA kommer vi att få
en bättre uppföljningsmöjlighet av fysiska skyddsronder och vi avser även att ta
med det som ett område för internrevision.
Revisorernas rekommendation
Åtgärder som vidtas utifrån identifierade risker eller utifrån ett tillbud/en
arbetsskada bör ske på ett systematiserat sätt till alla berörda. Genom en tydlig
återkoppling kan verksamheterna lära av varandra och undvika att situationer
som kan orsaka ohälsa och olycksfall i arbetet uppkommer.
Åtgärd
Kommunen arbetar med att implementera KIA för att utveckla
arbetsmiljöarbetet.
Revisorernas frågor
Vad gör kommunstyrelsen inom sin uppsiktsplikt för att säkerställa att
nämnderna fullgör sina uppdrag gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet?
Svar: Rutinen för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
uppdateras och förtydligas. Sammanställning av arbetet läggs till i
personalredovisningen som redovisas i personalutskottet och delges
kommunstyrelsen. Arbetsmiljöfokus vid internrevision är ytterligare en
möjlighet att förstärka uppföljningen och få en bild av hur efterlevnaden av
SAM ser ut.
Hur säkerställs att styrelse och nämnder får en återkoppling och uppföljning av
det systematiska arbetsmiljöarbetet?
Svar: Rutinen för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
uppdateras och förtydligas. Här framgår hur förvaltningen rapporterar till
nämnd och styrelse.
Det finns ett antal rutiner och dokument som stöd i det systematiska
arbetsmiljöarbetet. Hur säkerställs effektiviteten i det systematiska
arbetsmiljöarbetet?
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Svar: I samband med den årliga uppföljningen görs en analys av svaren och där
kan man dra slutsatser av effektiviteten. Kalmar kommun genomför även en
årlig genomlysning och analys av sjukskrivningarna och där kan man också dra
slutsatser. Övriga forum där vi får veta om arbetet fungerar:
medarbetarenkäten, medarbetarsamtalet, samverkan med facken samt antal
anmälda arbetsskador och tillbud.

Anne Elgmark
Personalchef

Ylva Gorton
Chef arbetsmiljöenheten
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Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kalmar kommun har EY
genomfört en granskning avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunen på en
övergripande och central nivå bedriver ett tillfredsställande systematiskt
arbetsmiljöarbete utifrån lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer.
Vår samlade bedömning att kommunen på en övergripande och central
nivå i allt väsentligt bedriver ett tillfredsställande systematiskt
arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöenheten (AME) har ett tydligt uppdrag att vara
ett stöd för kommunens olika verksamheter i deras arbetsmiljöarbete och
det finns även HR-specialister ute i verksamheterna som har god
kännedom om och är den del i förvaltningarnas systematiska
arbetsmiljöarbete. Enligt kommentarerna till gällande föreskrift (AFS
2001:1) ska arbetsmiljöpolicyn vara så konkret att den kan följas upp.
Kalmar kommun har en kortfattad arbetsmiljöpolicy och en omfattande
verksamhetshandbok där det finns en mängd rutiner och blanketter till stöd
för det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Arbetsmiljöuppgifter är formellt fördelade från nämnd till förvaltningschef
och därefter vidare ut i organisationen. Vår bedömning är att granskade
förvaltningar följer rutinen kring fördelning av arbetsmiljöuppgifter och att
tillräckligt många inom dessa verksamheter har fördelats
arbetsmiljöuppgifter. Utbildningar sker löpande och vid behov för att
säkerställa att berörda personer har tillräckliga kunskaper. Kommunen har
etablerade former för samverkan, både på central och lokal nivå.
För att fortsätta utveckla och stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet i
kommunen, rekommenderar vi följande:
o

För att uppfylla kraven i föreskriften AFS 2001:1 om att
arbetspolicyn ska beskriva hur arbetsförhållandena skall vara för att
ohälsa och olycksfall skall förebyggas och en tillfredsställande
arbetsmiljö uppnås, så är vår bedömning att kommunen bör ta fram
en processbeskrivning som förstärker och förtydligar kommunens
systematiska arbetsmiljöarbete och som kopplar samman
arbetsmiljöpolicyn med fastställda rutiner och blanketter.

o

För att undvika ohälsa och olycksfall i arbetet är det väsentligt att
det finns en medvetenhet kring en verksamhets risker. Det bör
säkerställas att samtliga nämnder och förvaltningar genomför och
dokumenterar riskbedömning enligt gällande lagstiftning och
kommunens gällande rutiner och blanketter.

o

Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet, som AME tar
fram årligen, bör kompletteras med de delar i AFS 2015:4
(Organisatorisk och social arbetsmiljö) som ska ingå i det
systematiska arbetsmiljöarbetet.
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o Det bör säkerställas att samtliga förvaltningar erhåller en
sammanställd uppföljning avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet av AME. Det är positivt att AME lyfter fram de delar som
behöver förbättras/ förtydligas.
o

Rutinen avseende årlig uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet bör kompletteras med hur återrapportering och
uppföljning till styrelse och nämnder ska ske.

o

Säkerställ att samtliga förvaltningar genomför och dokumenterar
fysiska skyddsronder enligt kommunens fastställda rutin.

o

Åtgärder som vidtas utifrån identifierade risker eller utifrån ett
tillbud/en arbetsskada bör ske på ett systematiserat sätt till alla
berörda. Genom en tydlig återkoppling kan verksamheterna lära av
varandra och undvika att situationer som kan orsaka ohälsa och
olycksfall i arbetet uppkommer.
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1.

Inledning

1.1.

Bakgrund
En viktig förutsättning för en fungerande arbetsplats är att personalen har
en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Enligt de grundläggande
bestämmelserna i 3 kap. 2 § arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren vidta alla
åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa
och olycksfall. Det systematiska arbetsmiljöarbetet avser arbetsgivarens
arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett
sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en
tillfredställande arbetsmiljö uppnås.
En viktig förutsättning för ett kvalitativt arbete är att personalen har en god
fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Enligt Arbetsmiljöverket är antalet
arbetsskador stort. Den vanligaste orsaken till arbetsskador är fortfarande
belastningsergonomiska faktorer, medan sjukdomar beroende på
psykosociala och organisatoriska faktorer ökar mest. Enligt en skrift från
Arbetsmiljöverket har arbetssjukdomar med dessa orsaker ökat med drygt
70 % mellan 2010 – 2014.

1.2.

Syfte
Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunen på en
övergripande och central nivå bedriver ett tillfredsställande systematiskt
arbetsmiljöarbete utifrån lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer.
I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:
„

Finns en fastställd arbetsmiljöpolicy som beskriver hur
arbetsförhållandena i kommunen ska vara för att en god arbetsmiljö
ska uppnås där ohälsa och olycksfall förebyggs?

„

Finns det skriftliga rutiner som beskriver hur det systematiska
arbetsmiljöarbetet ska gå till?

„

Är roller och ansvar tydligt fastställda gällande det systematiska
arbetsmiljöarbetet?

„

Hur säkerställs att tillräckligt många har fått i uppgift att upprätthålla
en god arbetsmiljö samt förebygga skador och ohälsa samt att dessa
har tillräckliga kunskaper?

„

Genomförs regelbundna undersökningar och riskbedömningar av
arbetsförhållandena? Är detta dokumenterat? Vidtas åtgärder om
avvikelser identifieras?

„

Upprättas skriftliga handlingsplaner för de åtgärder som inte
genomförs omedelbart?
„ Vilken uppföljning och återrapportering sker avseende det
systematiska arbetsmiljöarbetet?
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1.3.

Avgränsning
Kommunstyrelsen är kommunens centrala organ för personaladministrativa
frågor och har en central roll beträffande arbetsmiljöarbetet på
kommunövergripande nivå. Arbetsmiljöenheten är organisatoriskt placerad
inom kommunledningskontoret. För att verifiera hur verksamheterna
arbetar med det systematiska arbetsmiljöarbetet har intervjuer skett med
företrädare för socialförvaltningen, serviceförvaltningen och barn- och
ungdomsförvaltningen.

1.4.

Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för
revisionens analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterier kan
ofta hämtas från lagar och förarbeten, föreskrifter och interna regelverk,
policys och fullmäktigebeslut.
I denna granskning har revisionskriterierna utgjorts av bl.a.:

1.5.

„

Kommunallagen 6 kap 7 §

„

Arbetsmiljölagen (1977:1160)

„

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1 Systematiskt
arbetsmiljöarbete)

„

Kommunala mål och styrdokument

Metod
Granskningen har baserats på intervjuer och dokumentstudier. Samtliga
intervjuade funktioner och granskade dokument framgår av
källförteckningen.

6

2.

Styrande regelverk
I detta avsnitt beskrivs de regelverk och styrande dokument som är aktuella
för granskningsområdet.

2.1

Kommunallagen
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens
angelägenheter. Styrelsen ska även ha uppsikt över övriga nämnders
verksamhet. Nämnderna ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet
med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt de föreskrifter som
gäller för verksamheten.
Den delegering som enligt kommunallagen får ske av styrelses eller
nämnds beslutanderätt till anställd i kommunen (6 kap. 33 §) och
förvaltningschefs rätt att vidaredelegera beslutanderätten (6 kap. 37 §)
förväxlas ibland med fördelningen av arbetsmiljöuppgifter som ska ske
enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Systematiskt Arbetsmiljöarbete,
AFS 2001:1, § 6.

2.2

Arbetsmiljölagen
Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att åstadkomma en god
arbetsmiljö. Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att
förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. En
utgångspunkt ska vara att allt som kan leda till ohälsa eller olycksfall ska
ändras eller ersättas så att risken undanröjs. Arbetsgivaren ska
systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som
leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö.
Åtgärder som inte kan vidtas omedelbart ska tidsplaneras. Arbetsgivaren
ska, i den utsträckning verksamheten kräver, dokumentera arbetsmiljön
och arbetet med denna. Handlingsplaner ska upprättas.
Arbetsgivaren är skyldig att se till att det i verksamheten finns en
organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet och svarar
för den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver. Arbetsgivaren
är även skyldig att förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som
behövs för att undgå risker i arbetet och ska se till att arbetstagaren har
god kännedom om de förhållanden och risker som kan uppkomma i
samband med arbetet. I verksamheter med fler än fem arbetstagare ska ett
eller flera skyddsombud utses.
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2.3

Arbetsmiljöverkets föreskrifter
Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1
Det systematiska arbetsmiljöarbetet definieras som arbetsgivarens arbete
med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant
sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande
arbetsmiljö uppnås. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ingå som en
naturlig del i den dagliga verksamheten. Det ska omfatta alla fysiska,
psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön.
Det ska finnas en skriftlig arbetsmiljöpolicy som beskriver hur
arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet ska vara för att ohälsa
och olycksfall i arbetet ska förebyggas och en tillfredställande arbetsmiljö
ska uppnås. Det ska även finnas skriftliga rutiner som beskriver hur det
systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till.
Arbetsgivaren ska fördela uppgifterna i verksamheten på ett sådant sätt att
en eller flera chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare får i uppgift att
verka för att risker i arbetet förebyggs och en tillfredställande arbetsmiljö
uppnås. Arbetsgivaren ska se till att de som får arbetsmiljöuppgifter är
tillräckligt många samt att de har de befogenheter och resurser som
behövs. Uppgiftsfördelningen ska dokumenteras skriftligt om det finns minst
tio arbetstagare i verksamheten. Arbetsgivaren ska se till att anställda som
fördelats uppgifter har tillräckliga kunskaper om:
•
•
•
•

regler som har betydelse för arbetsmiljön
fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som innebär risker
för ohälsa och olycksfall
åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall
arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö

Arbetsgivaren ska regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma
riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i
arbetet. Arbetsgivaren ska varje år genomföra en uppföljning av det
systematiska arbetsmiljöarbetet. Uppföljningen ska dokumenteras skriftligt
om det finns minst 10 arbetstagare i verksamheten.
För att förtydliga innebörden i denna föreskrift har Arbetsmiljöverket även
gett ut allmänna råd där det ges bakgrundsinformation, rekommendationer
och hänvisningar till föreskriftens olika paragrafer.
Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4
Syftet med dessa föreskrifter, som trädde i kraft den 31 mars 2016, är att
främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av
organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. I 9-14 §§ i denna
föreskrift regleras de särskilda organisatoriska och sociala faktorerna som
omfattas av det systematiska arbetsmiljöarbetet. I dessa paragrafer
behandlas arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.
Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att motverka att arbetsuppgifter och
arbetssituationer som är starkt psykiskt påfrestande leder till ohälsa hos
arbetstagarna. Arbetsgivaren ska klargöra att kränkande särbehandling inte
accepteras i verksamheten och arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att
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motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande
särbehandling.
Arbetsgivaren ska ha mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
Målen, som ska dokumenteras skriftligt, ska syfta till att främja hälsa och
öka organisationens förmåga att motverka ohälsa. När det gäller mål för
den organisatoriska och sociala arbetsmiljön hänvisar kommunen bl.a. till
personalprogrammet som beskrivs nedan. I detta program beskriver
kommunen sin värdegrund som arbetsgivare, hur kommunen ser på den
kommunala arbetsplatsen samt vilka förväntningar och krav som ställs på
den anställde. I verksamhetsplan med budget 2017 finns ett avsnitt kring
verksamhet och medarbetare som fastställer den politiska inriktningen
avseende bl.a. arbetsmiljöarbetet. Delaktiga medarbetare och en hållbar
verksamhet, jämställdhet och hälsa i arbetet framställs som viktiga
områden. Den ökade sjukfrånvaron är en utmaning för kommunen och det
anges att det förebyggande arbetsmiljöarbetet syftar till att försöka
förhindra arbetsrelaterade sjukskrivningar. Kommunen ska ha en
arbetsmiljö med fokus på medarbetarnas hälsa och trivsel och all personal
ska uppmuntras till ett hälsofrämjande och hållbart arbetsliv. Det finns ett
fastställt mål att sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag.
För att uppfylla detta mål arbetar kommunen med bl.a. hälsofrämjande
arbetsplatser och utvecklande ledarskap och medarbetarskap.
2.4

Kommunens styrdokument
Arbetsmiljöpolicy
I Kalmar kommuns värdegrund finns ett antal policys, däribland en
arbetsmiljöpolicy som har följande lydelse:
Vi eftersträvar en trygg arbetsmiljö där människor trivs, utvecklas och
känner sig delaktiga
Personalprogram
Personalprogrammet är fastställt av kommunfullmäktige. I detta dokument
behandlas bl.a. samverkan och det framgår att alla medarbetare ska känna
sig delaktiga och kunna påverka sin arbetssituation. Kommunens
arbetsplatser ska präglas av samverkan mellan chefer och medarbetare
samt kollegor emellan. Det finns minst en samverkansgrupp på varje
förvaltning som består av arbetsgivar- och fackrepresentanter. I
personalprogrammet finns även ett avsnitt som berör ett hållbart arbetsliv
och här behandlas bl.a. god arbetsmiljö, hälsofrämjande arbete, arbetstid,
och företagshälsovård. Det finns även ett avsnitt som berör likabehandling
där det poängteras att alla medarbetare har lika värde, rättigheter och
skyldigheter. Ingen form av diskriminering eller kränkande behandling får
förekomma på Kalmar kommuns arbetsplatser. Arbetsgivaren ansvarar för
att förebygga och när det uppstår, utreda, motverka och förhindra
diskriminering och kränkande behandling på arbetsplatsen.
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Verksamhetshandboken
I den kommungemensamma verksamhetshandboken finns ett antal
dokument som beskriver och stödjer kommunens systematiska
arbetsmiljöarbete. I bilaga 1 redovisas dessa dokument med en kortfattad
beskrivning över dess innehåll.
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3.

Kommunens systematiska
arbetsmiljöarbete
I detta avsnitt beskriver vi hur kommunen arbetar med det systematiska
arbetsmiljöarbetet (SAM). Beskrivningen görs utifrån de olika delarna i AFS
2001:1.

Organisation och samverkan
Kommunens personalenhet är indelad i två avdelningar; HR-avdelningen
och Personalavdelningen. Inom HR-avdelningen har kommunen, under
2016, samlat alla HR-specialister som arbetar gentemot de olika
förvaltningarna. I de flesta fall sitter HR-specialisterna fysiskt ute på de
förvaltningar de arbetar med, i något enstaka fall sitter de centralt på
kommunledningskontoret. Personalenheten arbetar med bl.a. kommunens
gemensamma personal- och lönepolitik, arbetsrättsliga frågor,
rehabilitering, rekrytering, hälsofrämjande arbete, kompetensutveckling
m.m.
Arbetsmiljöenhetens (AME) uppdrag är vara ett stöd till arbetsgivare och
medarbetare i arbetsmiljö-, rehabiliterings- och hälsofrämjande arbetet
inom kommunens verksamheter (förvaltningar och bolag). Inom AME
arbetar bl.a. psykologer, en arbetsmiljöingenjör, företagsläkare,
företagssjuksköterskor, hälsoutvecklare och sjukgymnaster. AME arbetar
med bl.a. riskbedömningar, skyddsronder, handlingsplaner,
arbetsmiljöutbildningar (både grundläggande utbildning och
vidareutbildningar) arbetsrelaterad hälsovård och medicinska kontroller.
Enligt uppgift från AME utgår kommunens systematiska arbetsmiljöarbete
från den processbild som Arbetsmiljöverket har tagit fram och som har
följande innehåll:

11

Källa: Processbild över systematiskt arbetsmiljöarbete, Arbetsmiljöverket
Kommunen har fastställt att samverkansgrupper ska finnas där
verksamhetsbeslut fattas. Samverkansgruppen är också skyddskommitté.
Det finns en kommuncentral samverkansgrupp1 som årligen bereder frågor
inom företagshälsovårdens område. Samverkansgruppen ska medverka i
förändringsarbete från dess början och om förändringar i verksamheten
berör arbetsmiljöfrågor ska rutinerna för systematiskt arbetsmiljöarbete
tillämpas. Arbetsmiljöfrågor är en stående punkt på samverkansgruppernas
och arbetsplatsträffarnas dagordningar.
Uppgiftsfördelning och kunskaper
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter sker skriftligen från nämnd till
förvaltningschef och vid behov från förvaltningschef vidare ut i
organisationen. Fastställd rutin och blankett finns för detta moment, se
bilaga 1. Vi har i granskningen verifierat att rutinen följs på de förvaltningar
som ingår i granskningen. Blanketten som är från november 2016 håller på
att implementeras i verksamheterna. För att säkerställa att de personer
som har fått arbetsmiljöuppgifter fördelat till sig har tillräckliga kunskaper så
genomför AME utbildningar flera gånger per år, både grundläggande och
vidareutbildningar, för chefer, skyddsombud och annan berörd personal.
AME utför även utbildningar som är anpassade efter verksamhetens behov.

1

I den kommuncentrala samverkansgruppen ingår fackliga representanter från SACO,
Kommunal, Vision, Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund. Som arbetsgivarrepresentanter
ingår kommundirektör, arbetsmiljöenhetens chef, personalchef samt en sekreterare.
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Arbetsmiljöfrågor ingår även i andra utbildningar, bl.a. i ”chefskörkortet”.
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter sker i samband med att anställningen
påbörjas och enligt uppgift ska utbildning erhållas så snart som möjligt. Det
ges ingen arbetsmiljöutbildning innan en anställning påbörjas, men det
uppges att många har tidigare chefserfarenhet och kunskaper kring
arbetsmiljö med sig när de börjar sin anställning.
Inför att den nya föreskriften gällande organisatorisk och social arbetsmiljö
skulle träda i kraft genomfördes en utbildning (hösten/våren 2015/2016) för
all HR-personal och alla chefer inom kommunen. En fördjupad utbildning
inom detta område genomfördes under hösten 2016. I granskningen
framkommer att det finns skyddsombud som efterfrågar mer utbildning
gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Den nuvarande rutinen gällande kränkande särbehandling, som är från maj
2016, ska vidareutvecklas och förtydligas. Detta arbete utförs av
representanter från både AME och Personalenheten och syftar till att
säkerställa en standardiserad process för anmälan och utredning om
kränkande särbehandling i kommunen. Utgångspunkten för arbetet är
föreskriften AFS 2015:4.
På serviceförvaltningen har fördelning av arbetsmiljöuppgifter skett till
samtliga verksamhetschefer (fastighet, administration, support, IT och
produktion) samt till enhetschefen för upphandling. Inom barn- och
ungdomsförvaltningen har fördelning skett till samtliga rektorer och
förskolechefer. Det har även skett fördelning till personer som ansvarar för
skolornas trä- och metallslöjdsalar samt NO-salar. Socialförvaltningen har
fördelat arbetsmiljöuppgifter till verksamhetschefer (4 st.) och dessa har
fördelat vidare till enhetschefsnivå (ca 55-60 st.).
Riskbedömning, åtgärder och uppföljning
Enligt gällande föreskrifter ska arbetsgivaren regelbundet undersöka
arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att
drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. Kommunen har rutiner och
blanketter framtagna för genomförandet av riskbedömningar, både en
allmän riskbedömning och riskbedömningar som ska genomföras vid
förändringar i verksamheten. Enligt kommunens rutin ska riskbedömningen
dokumenteras på särskild blankett och innehålla fem moment som
fastställts i rutinen. I granskningen noteras att riskbedömning (allmän) inte
genomförs och dokumenteras enligt gällande rutin. Enligt uppgift
genomförs riskbedömningar vid förändringar i verksamheten och vi har
erhållit ett exempel från barn- och ungdomsförvaltningen.
I AFS 2001:1 framkommer att om en arbetstagare råkar ut för ohälsa eller
olycksfall i arbetet och något allvarligt tillbud inträffar i arbetet ska
arbetsgivaren utreda orsakerna så att risker för ohälsa och olycksfall kan
förebyggas i fortsättningen. Arbetsgivaren ska omedelbart eller så snart det
är praktiskt möjligt genomföra de åtgärder som behövs. De åtgärder som
inte genomförs omedelbart ska föras in i en skriftlig handlingsplan.
Kommunen har fastställda rutiner för anmälan om tillbud och arbetsskada.
Registrering av tillbud och arbetsskada sker i stödsystemet Hypergene. I
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detta system följer ansvariga chefer löpande inkomna tillbud/arbetsskador.
Dokumentation av åtgärd krävs för att kunna ”släcka” öppna ärenden. Även
HR-specialisterna kan följa registrerade ärenden och säkerställa att det inte
finns ärenden som inte åtgärdats. När det gäller åtgärder som inte
genomförs direkt ska handlingsplaner upprättas.
Serviceförvaltningen uppger att ansvarig chef upprättar och ansvarar för
handlingsplanerna. Barn- och ungdomsförvaltningen uppger att åtgärder
vidtas direkt varför inga handlingsplaner behöver upprättas.
Socialförvaltningen använder den blankett som benämns ”Riskbedömning
och handlingsplan” och detta dokument registreras inte i Hypergene utan
förvaras i pappersform hos ansvarig chef. Efter att åtgärd vidtagits
registreras detta i Hypergene och ärendet avslutas.
Enligt uppgift från personalenheten, ska åtgärder som berör enskild individ
registreras i Hypergene och åtgärder som är mer generella bör tas upp på
APT och dokumenteras i minnesanteckningar. I granskningen framkommer
att det finns önskemål om en tydligare återkoppling avseende vilka åtgärder
som vidtas efter ett tillbud/en arbetsskada eller identifierad risk i
verksamheten.
Enligt gällande föreskrifter ska arbetsgivaren följa upp det systematiska
arbetsmiljöarbetet varje år. Om det finns minst 10 arbetstagare i
verksamheten ska uppföljningen dokumenteras skriftligt. Kommunen har en
rutin som avser den årliga uppföljningen av det systematiska
arbetsmiljöarbetet med tillhörande blankett. Uppföljningen ska genomföras
genom en webbaserade enkät som chefer, skyddsombud och andra som
har arbetsmiljöuppgifter ska svara på. Enkät genomförs i januari månad
och avser föregående verksamhetsår. AME sammanställer enkäten till
respektive förvaltning i ett antal powerpoint-bilder. I sammanställningen har
AME identifierat vad som fungerar bra, mindre bra och även gett förslag på
förbättringsförslag. AME presenterar sammanställningarna för resp.
förvaltnings samverkansgrupp samt även för den kommuncentrala
samverkansgruppen. Vid granskningen framkom att Serviceförvaltningen
inte erhållit någon sammanställning från AME. Detta togs dock fram under
granskningens genomförande. Enligt uppgift från AME är tanken att
samtliga förvaltningar ska få en genomgång av AME.
Det finns inga fastställda rutiner för hur uppföljningen ska rapporteras till
resp. nämnd. Socialförvaltningen uppger att de enligt sitt årshjul redovisar
det systematiska arbetsmiljöarbetet på nämndens möte i september varje
år. Serviceförvaltningen uppger att de planerar att presentera
sammanställningen för sin nämnd under våren 2017. Barn- och
ungdomsnämnden har ett nämndmöte per år som är avsatt till
arbetsmiljöfrågor och där ingår även det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Kommunen genomför även en medarbetarenkät vartannat år. Enkäten
berör 10 olika frågeområden:
-

Kompetens och utveckling
Medarbetarskap
Arbetsmotivation
Information
Arbetssätt och mål
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-

Kommunikation och arbetsgemenskap
Ledarskap
Medarbetarsamtal
Kränkande särbehandling, diskriminering, hot och våld
Arbetsbelastning

Enkäten är en del i kommunens systematiska arbetsmiljöarbete och ska
vara ett underlag för dialog. Resultatet av medarbetarenkäten finns inte
med i den uppföljning av SAM som AME tar fram och som beskrivs ovan.
Företagshälsovård
AME som tillhör kommunledningskontoret svarar för företagshälsovården
för kommunens olika verksamheter. AME arbetar med både arbetsrelaterad
hälsovård (uppföljning av arbetsskador och medverkan vid
arbetslivsinriktad rehabilitering) och medicinska kontroller.
Arbetsmiljöenheten har även en träningslokal, som i första hand är ett
rehabiliteringsgym där anställda kan få möjlighet att utnyttja efter att ha haft
kontakt med sjukgymnast. De förvaltningar som ingår i granskningen
upplever att kontakten med AME fungerar väl och att de har relevant
kompetens. Den kommuncentrala samverkansgruppen bereder årligen
frågor inom företagshälsovårdens område. Arbetsmiljöfrågor är en stående
punkt på dagordningen för samtliga samverkansgrupper/skyddskommittéer,
vilket innebär att det finns en löpande dialog kring företagshälsovårdens
verksamhet.
AME framhåller att de har ambitioner och en vilja att arbeta mer med
utveckling av det hälsofrämjande arbetet, där samtliga medarbetare ska
inkluderas. Det pågår även ett förebyggande arbete för medarbetare som
identifierats ligga i riskzonen för en stressrelaterad sjukskrivning. För dessa
medarbetare ska stöd i stresshantering ges, utifrån individens behov och
situation.
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4.

Sammanfattande bedömning och
rekommendationer
Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunen på en
övergripande och central nivå bedriver ett tillfredsställande systematiskt
arbetsmiljöarbete utifrån lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer.
Nedan beskrivs i komprimerad form svar på respektive revisionsfråga.
Därefter redogörs för slutsatser och svar på den övergripande
revisionsfrågan.
Revisionsfråga

Svar

„

Finns en fastställd
arbetsmiljöpolicy som
beskriver hur
arbetsförhållandena i
kommunen ska vara för att
en god arbetsmiljö ska
uppnås där ohälsa och
olycksfall förebyggs?

Kalmar kommun har en fastställd
arbetsmiljöpolicy. Policyn är kortfattad
och innehåller ingen beskrivning av
hur arbetsförhållandena ska vara för
att uppnå en god arbetsmiljö där
ohälsa och olycksfall förebyggs. Enligt
uppgift arbetar kommunen utifrån
Arbetsmiljöverkets processbild (se
avsnitt 3) och policyn ska ses
tillsammans med de rutiner och
blanketter som finns i
verksamhetshandboken.

„

Finns det skriftliga rutiner
som beskriver hur det
systematiska
arbetsmiljöarbetet ska gå
till?

Verksamhetshandboken innehåller en
ett antal rutiner och stödjande
blanketter som ska användas i det
systematiska arbetsmiljöarbetet. Det
finns dock ingen rutin som på ett
samlat sätt beskriver det systematiska
arbetsmiljöarbetet.
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Revisionsfråga
„

Är roller och ansvar tydligt
fastställda gällande det
systematiska
arbetsmiljöarbetet?

Svar
Det finns en rutin/ett dokument i
verksamhetshandboken som beskriver
fördelning av arbetsmiljöuppgifter från
nämnd till förvaltningschef. Här
framgår vilket ansvar nämnden har
och vilket ansvar förvaltningschefen
har. Underskrift ska ske på
dokumentet av nämndsordförande och
förvaltningschef.
När fördelning av arbetsmiljöuppgifter
ska ske från förvaltningschef ut i
organisationen finns en rutin som heter
”Fördelning av arbetsmiljöuppgifter”.

Det finns även en blankett som kan
användas för att specificera vilka
arbetsmiljöuppgifter som fördelats.
„ Hur säkerställs att tillräckligt Inom serviceförvaltningen har
många har fått i uppgift att
förvaltningschefen fördelat vidare
upprätthålla en god
arbetsmiljöuppgifter till samtliga
arbetsmiljö samt förebygga verksamhetschefer inom sin
skador och ohälsa samt att förvaltning (5 st.) samt till en
dessa har tillräckliga
enhetschef.
kunskaper?
Inom barn- och ungdomsförvaltningen
har förvaltningschefen fördelat
arbetsmiljöuppgifter till samtliga
rektorer och förskolechefer samt till
personal med särskilt ansvar för
slöjdsalar och NO-salar.
Socialchefen har fördelat
arbetsmiljöuppgifter till de fyra
verksamhetscheferna och till 55-60 st.
enhetschefer.
Vår bedömning är att berörda
förvaltningar säkerställt att tillräckligt
många har fått i uppgift att upprätthålla
en god arbetsmiljö. Utbildning ges av
AME, både grundläggande
utbildningar och vidareutbildningar.
Exempelvis har utbildning genomförts
när AFS 2015:4 trädde i kraft.
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Revisionsfråga
„

Genomförs regelbundna
undersökningar och
riskbedömningar av
arbetsförhållandena? Är
detta dokumenterat? Vidtas
åtgärder om avvikelser
identifieras?

Svar
Det finns en rutin som beskriver hur
riskbedömningar ska gå till. I rutinen
fastställs ansvar, samverkan, gällande
regelverk, dokumentation, metod m.m.
Det framgår av rutinen att beslut om
åtgärder ska ske. Vid granskningen
noteras att rutinen inte följs, och de
granskade förvaltningarna har inte
kunnat uppvisa en dokumenterad
riskbedömning. Det finns därmed
heller ingen samlad dokumentation
över åtgärder.
De granskade verksamheterna uppger
att riskbedömningar används när
förändringar ska ske i verksamheten
och att fastställd rutin tillämpas. Vi har
erhållit ett exempel från barn- och
ungdomsförvaltningen.
Fysiska skyddsronder uppges
genomföras 1-2 ggr/år. Vi har erhållit
exempel på protokoll från genomförda
fysiska skyddsronder, dock har vi inte
erhållit någon som använt den
checklista som finns för fysiska
skyddsronder (daterad 2017-02-20).
Socialförvaltningen uppger att de inte
protokollför fysiska skyddsronder.

„

Upprättas skriftliga
handlingsplaner för de
åtgärder som inte
genomförs omedelbart?

Förvaltningarna uppger att
handlingsplaner upprättas i de fall
åtgärder inte genomförs direkt.
Handlingsplanerna förvaras hos
ansvarig chef och när åtgärd vidtagits
sker dokumentation i Hypergene och
ärendet slutförs.
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Revisionsfråga
„

Vilken uppföljning och
återrapportering sker
avseende det systematiska
arbetsmiljöarbetet?

Svar
Enligt rutinen avseende den årliga
uppföljningen av det systematiska
arbetsmiljöarbetet ska resultatet
diskuteras i samverkansgruppen, både
på central och lokal nivå. Det finns
inga fastställda rutiner gällande hur
fullmäktige, styrelse och nämnder ska
få ta del av resultatet.
Socialförvaltningen och Barn- och
ungdomsförvaltningen uppger att de
har ett nämndmöte varje år som
handlar om arbetsmiljöfrågor där det
systematiska arbetsmiljöarbetet
presenteras för nämnden.
Serviceförvaltningen har ingen
motsvarande rutin, men de uppger att
de ska presentera AME:s
sammanställning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet för servicenämnden
under våren 2017.

I den granskning som genomfördes 2012 konstaterades att granskade
nämnder i stort sett bedrev ett ändamålsenligt arbetsmiljöarbete. Det
framkom dock iakttagelser som berörde att det fanns nämnder som inte fick
ta del av förvaltningarnas samlade arbetsmiljöarbete och att det fanns
enheter inom en förvaltning som inte genomförde en årlig uppföljning av
arbetsmiljöarbetet. I denna granskning konstateras att fastställda rutiner för
uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet bör kompletteras med
hur uppföljning och återrapportering till styrelse och nämnder ska ske. Två
av nämnderna som ingår i denna granskning har fastställt egna rutiner för
hur uppföljning till nämnden ska ske.
Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunen på
en övergripande och central nivå i allt väsentligt bedriver ett
tillfredsställande systematiskt arbetsmiljöarbete. AME har ett tydligt
uppdrag att vara ett stöd för kommunens olika verksamheter i deras
arbetsmiljöarbete och det finns även HR-specialister ute i verksamheterna
som har god kännedom om och är den del i förvaltningarnas systematiska
arbetsmiljöarbete. Enligt kommentarerna till gällande föreskrift (AFS
2001:1) ska arbetsmiljöpolicyn vara så konkret att den kan följas upp.
Kalmar kommun har en kortfattad arbetsmiljöpolicy och en omfattande
verksamhetshandbok där det finns en mängd rutiner och blanketter till stöd
för det systematiska arbetsmiljöarbetet.
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Arbetsmiljöuppgifter är formellt fördelade från nämnd till förvaltningschef
och därefter vidare ut i organisationen. Vår bedömning är att granskade
förvaltningar följer rutinen kring fördelning av arbetsmiljöuppgifter och att
tillräckligt många inom dessa verksamheter har fördelats
arbetsmiljöuppgifter. Utbildningar sker löpande och vid behov för att
säkerställa att berörda personer har tillräckliga kunskaper. Kommunen har
etablerade former för samverkan, både på central och lokal nivå. Två av de
granskade nämnderna har fastställt rutiner för hur förvaltningarna ska
återrapportera det systematiska arbetsmiljöarbetet. I kommentarerna till
AFS 2001:1 framgår vikten av dokumentation och att det ska vara ett
hjälpmedel i det systematiska arbetsmiljöarbetet. För att fortsätta utveckla
och stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunen,
rekommenderar vi följande:
o För att uppfylla kraven i föreskriften AFS 2001:1 om att
arbetsmiljöpolicyn ska beskriva hur arbetsförhållandena skall vara för att
ohälsa och olycksfall skall förebyggas och en tillfredsställande
arbetsmiljö uppnås, så är vår bedömning att kommunen bör ta fram en
processbeskrivning som förstärker och förtydligar kommunens
systematiska arbetsmiljöarbete och som kopplar samman
arbetsmiljöpolicyn med fastställda rutiner och blanketter.
o För att undvika ohälsa och olycksfall i arbetet är det väsentligt att det
finns en medvetenhet kring en verksamhets risker. Det bör säkerställas
att samtliga nämnder och förvaltningar genomför och dokumenterar
riskbedömning enligt gällande lagstiftning och kommunens gällande
rutiner och blanketter.
o Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet, som AME tar fram
årligen, bör kompletteras med de delar i AFS 2015:4 (Organisatorisk och
social arbetsmiljö) som ska ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
o Det bör säkerställas att samtliga förvaltningar erhåller en sammanställd
uppföljning avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet av AME. Det
är positivt att AME lyfter fram de delar som behöver förbättras/
förtydligas.
o Rutinen avseende årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet bör kompletteras med hur återrapportering och uppföljning till
styrelse och nämnder ska ske.
o Säkerställ att samtliga förvaltningar genomför och dokumenterar fysiska
skyddsronder enligt kommunens fastställda rutin.
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o Åtgärder som vidtas utifrån identifierade risker eller utifrån ett tillbud/en
arbetsskada bör ske på ett systematiserat sätt till alla berörda. Genom
en tydlig återkoppling kan verksamheterna lära av varandra och undvika
att situationer som kan orsaka ohälsa och olycksfall i arbetet
uppkommer.

Kalmar den 15 juni 2017

Ulrika Strånge
Certifierad kommunal revisor
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Bilaga 1: Förteckning över
kommunens styrdokument
(verksamhetshandboken)
Dokument

Innehåll

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
(2011-10-06)

Arbetsmiljöuppgifter ska fördelas om
det finns ett tydligt behov.
Uppgiftsfördelningen ska vara skriftlig
och information ska lämnas till
samverkansgrupp och berörd
personal.
Hänvisning finns till en blankett som
avser fördelning av arbetsmiljöuppgifter.
Det finns exempel på arbetsmiljöuppgifter som kan fördelas och villkor
för den person som ska tilldelas
arbetsmiljöuppgifter.
Det tydliggörs att arbetsmiljöansvaret
alltid ligger hos nämnden och
förvaltningschefen och det ansvaret
kan inte delegeras eller fördelas.

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från
nämnd till förvaltningschef
(2016-11-01)

Nämnden fördelar uppgiften att
bedriva ett systematiskt
arbetsmiljöarbete inom förvaltningen
till förvaltningschefen. Dokumentet
skrivs under ordförande i nämnden
och berörd förvaltningschef.
Återkallelse/returnering av uppgifterna
ska dokumenteras.
Det finns även en blankett där
fördelningen av arbetsmiljöuppgifter
kan specificeras.

Samordningsansvar för
arbetsmiljöarbetet
(2013-12-12)

I detta dokument klargörs vad som
gäller när flera olika arbetsgivare
bedriver verksamhet på ett och samma
arbetsställe. Den som råder över
arbetsstället är ansvarig för
samordningen av arbetsmiljöfrågorna.
På exempelvis en skola är det rektorn
som är samordningsansvarig.
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Riskbedömning – allmänt
(2017-01-01)

Arbetsgivaren är skyldig att
regelbundet identifiera och bedöma
risker för skada och påverkan på
människa, miljö och/eller ekonomi.
Samverkan ska ske och vid behov ska
arbetsmiljöenheten hjälpa till.
Riskbedömningen ska dokumenteras
på en särskild blankett och hanteras i
enlighet med verksamhetens
dokumenthanteringsplan. Följande
moment ska ingå i riskbedömningen:
1.
2.
3.
4.

Identifiera riskerna
Bedöm riskerna
Besluta om åtgärder
Genomför och följ upp
åtgärderna
5. Dra lärdom och sprid kunskap
till alla

Riskbedömning inför ändringar i
verksamheten
(2017-01-01)

Arbetsgivaren är skyldig att bedöma
om planerade ändringar i
verksamheten kan medföra risker för
ohälsa eller olycksfall. Hänvisning sker
till AFS 2001:1. Riskbedömningen ska
dokumenteras på blankett och/eller i
ett samverkansprotokoll.

Fysisk arbetsmiljö – metoder för
undersökning
(2011-11-28)

Enligt arbetsmiljölagen ska
arbetsförhållandena anpassas till
människans förutsättningar i såväl
fysiskt som psykiskt hänseende.
Systematiskt arbetsmiljöarbete handlar
om att identifiera, bedöma och åtgärda
arbetsmiljörisker på en arbetsplats.
Skyddsronder är ett sätt att identifiera
risker. Andra exempel kan vara
medarbetarsamtal, arbetsplatsmöten
och enkäter. Fysiska skyddsronder ska
genomföras vartannat år eller oftare.
Det framgår vilka som bör medverka
vid skyddsronden och två alternativ för
hur den kan utföras/genomföras.
Det finns en checklista för
dokumentation av den fysiska
skyddsronden (2017-02-20).
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Anmälan om tillbud
(2016-11-01)

Tillbud definieras som händelser som
kunde orsakat olycksfall, färdolycksfall,
sjukdom eller annan ohälsa (fysisk
eller psykisk). Tillbudet anmäls i
särskilt formulär på kommunens
intranät. Arbetsgivaren är skyldig att
kontrollera om det inkommit några
tillbud och utreda dem. Information ska
ske till skyddsombud och
samverkansgrupper.

Anmälan om arbetsskada
(2017-01-19)

Arbetsskador definieras som olycksfall,
färdolycksfall, sjukdom eller annan
ohälsa (fysisk eller psykisk) som
uppkommit i arbetet. Blanketter finns
för anmälan till Försäkringskassan och
AFA Försäkring. Uppföljning och
åtgärder ska dokumenteras och följas
upp i samverkansgruppen och/eller i
ledningsgruppen. Arbetsmiljöenheten
(AME) följer löpande upp kommunens
anmälda arbetsskador.

Diskriminering eller kränkande
särbehandling
(2016-05-10)

Ingen form av diskriminering eller
kränkande särbehandling får
förekomma inom Kalmar kommun.
Diskriminering och kränkande
särbehandling är en personalfråga och
det är arbetsgivarens skyldighet att
ansvara för att förebygga och när det
uppstår utreda, motverka och förhindra
diskriminering och kränkande
särbehandling. I dokumentet finns
fastställda definitioner och regler som
ska följas när det uppstår. Det finns
även beskrivning över hur en utredning
ska gå till, exempel på frågebatteri och
upprättande av en handlingsplan.

Årlig uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet inkl. blankett
(2017-02-01)

Arbetsgivaren är skyldig att följa upp
hur det systematiska
arbetsmiljöarbetet har fungerat på
arbetsplatsen. Uppföljningen ska
dokumenteras skriftligt och det finns
en hänvisning till AFS 2001:1. Det
anges att uppföljningen ska
genomföras genom att chefer,
skyddsombud och andra personer
med arbetsmiljöuppgifter ska fylla i en
webbaserad enkät senast under
januari månad (avser föregående
verksamhetsår). AME ansvarar för
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sammanställningen av enkäten.
Förvaltningarna ska diskutera
resultatet i samverkansgruppen, både
på central och lokal nivå. AME ska
redovisa hela kommunens resultat för
den kommuncentrala samverkansgruppen.

Medarbetarenkät 2016 – instruktion
(2016-11-17)

Det huvudsakliga syftet med
medarbetarenkäten är att kartlägga,
bedöma och åtgärda förbättringsområden i den psykosociala
arbetsmiljön, förebygga riskfaktorer
och utveckla friskfaktorer. Enkäten är
en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Enkäten ska ge alla
medarbetare en möjlighet att beskriva
hur man som anställd upplever sitt
arbete och sin arbetsmiljö. Därefter
ska alla medarbetare ges möjlighet att
vara delaktiga i arbetet med att
utveckla arbetsmiljön och
verksamheten.
Det finns en instruktion som är indelad
i sju steg avseende hur enkäten ska
genomföras.

Friskfaktorer och handlingsplan –
kartläggning – blankett (2017-03-24)

Detta är en mall som syftar till att
kartlägga friskfaktorer utifrån
områdena; kompetens och utveckling,
medarbetarskap, arbetsmotivation,
arbetssätt och mål, kommunikation
och arbetsgemenskap, ledarskap,
arbetsbelastning och fysisk miljö.
Utifrån kartläggningen kan aktiviteter
identifieras och dokumenteras. Det ska
anges när uppföljning ska ske.

Arbetsplatsträffar - mall

Syftet med mallen är att fungera som
ett stöd när arbetsplatsträffar
genomförs. Minnesanteckningar ska
alltid föras. I mallen framgår att bl.a.
personal- och arbetsmiljöfrågor, miljö
och brandskydd, förbättringar,
klagomål, avvikelser m.m. ska
behandlas på APT.
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Bilaga 2: Förteckning över
intervjuade funktioner
„

Personalchef

„

Förhandlingschef

„

Enhetschef arbetsmiljöenheten

„

Arbetsmiljöingenjör

„

Förvaltningschef, serviceförvaltningen

„

Förvaltningschef, barn- och ungdomsförvaltningen

„

Förvaltningschef, socialförvaltningen

„

HR-specialister som arbetar med de berörda förvaltningarna

„

Skyddsombud inom de berörda förvaltningarna
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Bilaga 3: Dokumentförteckning
„

Värdegrund, arbetsmiljöpolicy

„

Verksamhetsplan med budget 2017

„

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2016

„

Uppföljning SAM 2016 Kalmar kommun

„

Uppföljning SAM 2016 Socialförvaltningen

„

Uppföljning SAM 2016 Serviceförvaltningen

„

Uppföljning av SAM 2016 Barn- och ungdomsförvaltningen

„

Personalprogram för Kalmar kommun

„

Samverkan inom Socialförvaltningen

„

Exempel på dokumentation i Hypergene

„

Kommungemensam verksamhetshandbok
-

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
Riskbedömning – allmänt
Riskbedömning inför ändringar i verksamheten
Fysisk arbetsmiljö – metoder för undersökning
Anmälan om tillbud
Anmälan om arbetsskada
Samordningsansvar för arbetsmiljöarbetet
Diskriminering eller kränkande särbehandling
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från nämnd till förvaltningschef
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter – blankett
Fysisk skyddsrond, checklista
Riskbedömning och handlingsplan
Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inkl.
blankett
- Friskfaktorer och handlingsplan, kartläggning och blankett
- Arbetsplatsträffar - mall
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TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Urban Sparre
0480-450100

Datum

2017-11-15

Ärendebeteckning

KS 2017/0001

Kommunstyrelsen

Ekonomirapport 2017 - efter oktober
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av ekonomirapport
2017 – efter oktober månad.
Bakgrund
Delårsbokslutet för perioden januari – augusti redovisade en helårsprognos för
årets resultat på 95,9 miljoner kronor, en positiv avvikelse mot budget på 40,9
miljoner kronor. Motsvarande prognos för årets balanskravsresultat var då 89,9
miljoner kronor.
I denna uppföljning, efter oktober månad, har flera nämnder reviderat sin tidigare prognos.
Servicenämnden redovisar nu en prognos på 1,0 miljoner kronor (0,3 miljoner
kronor i delårsrapporten), samhällsbyggnadsnämnden redovisar 2,5 miljoner
kronor (4,0 miljoner kronor), barn- och ungdomsnämnden redovisar 6,0 miljoner kronor (5,8 miljoner kronor), omsorgsnämnden redovisar 10,0 miljoner
kronor (6,0 miljoner kronor) och Södermöre kommundelsnämnd redovisar 0,5
miljoner kronor (0,7 miljoner kronor)
Sammantaget innebär denna nya prognos, för nämndernas nettokostnader, en
förbättring med 3,2 miljoner kronor.
För internränta, pensioner, jämförelsestörande poster m.m. beräknas en budgetavvikelse på 19,9 miljoner kronor, (15,1 miljoner kronor i delårsbokslutet),
en förbättring med 4,8 miljoner kronor.
Enligt den senaste skatteunderlagsprognosen från Sveriges Kommuner och
Landsting (cirkulär 17:47) beräknas en budgetavvikelse för skatter och kommunal utjämning på 5,7 miljoner kronor, (2,8 miljoner kronor i delårsbokslutet), en förbättring med 2,9 miljoner kronor.

Kommunledningskontoret Ekonomienheten
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│asa.bejvall@kalmar.se

KS 2017/0001
För finansnettot beräknas en budgetavvikelse på 10,3 miljoner kronor, (10,0
miljoner kronor i delårsbokslutet), en förbättring med 0,3 miljoner kronor.
Efter oktober månad uppgår investeringarna till 269,2 miljoner kronor (203,5
miljoner kronor i delårsbokslutet).
Kommunfullmäktige beslutade den 30 oktober att till Kalmar FF utbetala ett
engångsbidrag om 13,5 miljoner kronor under 2017. Kommunstyrelsen beslutade den 7 november om insatser för ökad attraktivitet genom bygdepeng, stöd
till föreningsägda anläggningar och enskilda vägar under 2017 med sammantaget 15,3 miljoner kronor. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag så revideras budgeten för årets resultat ned,
från 55,0 miljoner kronor till 26,2 miljoner kronor.
Arbetet med att övergå till komponentavskrivning innan årsskiftet pågår. Den
nya avskrivningsmetoden innebär en positiv resultatpåverkan. Prognosen nu är
att denna resultatpåverkan är i storleksordningen 30,0 miljoner kronor.
Med hänvisning till ovanstående redovisas, efter oktober månad, en helårsprognos för årets resultat på 108,3 miljoner kronor, en avvikelse mot budget på
82,1 miljoner kronor
Motsvarande prognos för årets balanskravsresultat är 102,3 miljoner kronor.

Kommunledningskontoret
ekonomienheten
Urban Sparre
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TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Åsa Bejvall
50111

2017-11-15

Ärendebeteckning

KS 2017/0002

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning
efter oktober 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av den ekonomiska
uppföljningen efter oktober 2017.
Bakgrund
Kommunledningskontoret redovisar varannan månad det ekonomiska utfallet
för perioden och en ekonomisk prognos för årsutfallet. Efter april och augusti
görs också uppföljning av verksamhetsplanen.
Kommunstyrelsens förbrukning efter oktober uppgår till 74,2 % jämfört mot
riktvärdet 83,3 %. Inom de olika verksamheterna finns både positiva och
negativa ekonomiska avvikelser som kommenteras i rapporten. Totalt sett
prognostiserar kommunledningskontoret ett överskott på 8 700 tkr.

Åsa Bejvall
Controller

Bilaga
Kommunstyrelsens månadsuppföljning per oktober.

Kommunledningskontoret Ekonomienheten
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│asa.bejvall@kalmar.se

Kommunstyrelsen

Prognos driftsredovisning
Prognos oktober
Driftsredovisning
tkr

2017
Budget

Verksamhet

Utfall

Prognos

okt

helår

Skillnad

116 788

69 904

108 488

8 300

Infrastruktur och skydd

14 365

928

14 065

300

Näringsliv och arbetsmarknad

75 054

52 252

73 554

1 500

Politisk verksamhet

13 133

10 755

13 133

0

Gymnasieskola

271 880

230 595

273 280

-1 400

Summa

491 220

364 434

482 520

8 700

Administration och stöd

Prognosen efter oktober månad 2017 visar totalt sett på samma avvikelser i förhållande till budget som per
augusti men det har skett förändringar mellan verksamheterna. Förbrukningen efter okt uppgår till 74,2%
mot riktpunkten 83,3%.
Administration och stöd

Statshuset samlade administrationskostnader där bland annat IT-kostnaderna ingår, bedöms bli högre än
budgeterat liksom kostnaderna för utveckling av ny extern webbsida men andra kostnader kommer att bli
lägre än budgeterat som t ex personalkostnader. Verksamheten tillfördes extra medel för flytt av arkivet i
samband med bildandet av ett arkivcentrum. Denna flytt kommer inte bli av 2017 och hela det extra
bidraget på 1000 tkr ingår i det prognostiserade överskottet. Bidraget från Migrationsverket för personer
med uppehållstillstånd förväntas också bli högre än beräknat medan kostnaderna inte ökar i samma takt
trots flertalet insatser. Överförmyndarverksamheten har behövt köpa in ett nytt systemstöd för att klara
lagens krav samt att det finns högre utvecklings- och effektiviseringspotential i det nya systemet.
Därutöver har avveckling av personal skett vilket totalt sett medför ett prognostiserat underskott för
överförmyndarverksamheten på 1 000 tkr.
Infrastruktur och skydd

Brandkåren har flyttat till den nya brandstationen vilket innebär högre kostnader, flyttkostnader men även
högre IT-kostnader och städkostnader. Därutöver har intäkter för utbildningsverksamheten minskat med
ca 1 500 tkr. Detta sammantaget gör att Brandkårens verksamhet prognostiserar ett underskott på 3 000
tkr. KSAU har också fattat beslut om införandet av en trygghets- och larmcentral vilket innebär
uppstartskostnader på ca 600 tkr för 2017. Exploateringsverksamhetens intäkter bedöms uppgå till ca
35 000 tkr jämfört med budgeterade 30 000 tkr med beaktande av ändring av kommunens
redovisningsregler. På grund av försäljning av tomträtter bedöms tomträttsavgälderna minska med 500
tkr för bostadsverksamheten. Kommunen är ålagd att vidta vissa miljöåtgärder på gamla deponier och
andra förorenade områden. Dessa kostnader bedöms uppgå till ca 3 000 tkr och hela beloppet blir en
negativ budgetavvikelse på grund av avsaknad av budget för dessa åtgärder.
Näringsliv och arbetsmarknad

Linnéuniversitetet har nu anställt en professor som ska finansieras av fonden för forskning och utveckling.
Detta bedöms dock inte ha någon helårseffekt i år utan ett överskott prognostiseras. I övrigt beror utfallet
för verksamheten till stor del på hur många personer som börjar studera vuxenutbildning och hur många
som arbetsförmedlingen anvisar till arbetsmarknadsåtgärder. Kunskapsnavet har fått extra statsbidrag
”Rätt till komvux” och det är inte troligt att allt hinner förbrukas. Område arbetsmarknad har haft flera
kostnadskrävande insatser som troligtvis kommer att överstiga budget med ca 1 000 tkr.
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Kommunstyrelsen

Politisk verksamhet

Verksamheten består till största delen av politiska arvoden och det finns inget som tyder på några
avvikelser mot budget inom denna del.
Gymnasieskola

Utfallet är beroende av antalet 16-19-åringar som studerar på gymnasieskolan i förhållande till antalet som
det budgeterades för. För 2017 blev antalet fler varmed ett underskott på 1 400 tkr prognostiseras för
verksamheten.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Åsa Bejvall
50111

2017-11-15

Ärendebeteckning

KS 2017/1122

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens riskanalys och interna
kontrollplan 2018
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna riskanalysen och den interna
kontrollplanen för 2018.
Bakgrund
Enligt kommunallagen är nämnderna ansvariga för att den interna kontrollen
är tillräcklig och att verksamheten i övrigt bedrivs på ett tillfredsställande sätt.
Kommunstyrelsen, som ansvarig nämnd för kommunledningskontorets
verksamhet, ska därmed säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig inom
kommunledningskontoret.
För att identifiera de områden där riskerna är störst för att verksamheten inte
fungerar på ett tillfredsställande sätt har en riskanalys gjorts. Utifrån denna har
sedan de områden där risktalet är högst (över 9) valts ut och ska sedan testas
enligt den föreslagna interna kontrollplanen. Återrapportering av kontrollplanen sker i samband med att årsrapporten för verksamhetsåret lämnas.

Åsa Bejvall
Controller

Bilaga
Riskanalys och intern kontrollplan 2018

Kommunledningskontoret
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│anette.mellstrom@kalmar.se

Cecilia Ahlgren
Kvalitetsamordnare

Organisationsenhet: Kommunstyrelsen

År och fas: Intern kontroll 2018 - Inmatning

Riskanalys och intern
kontrollplan
Alla risker grupperade på process

Åsa Bejvall, 2017-10-30 13:40
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Ledningsprocesser
Fastställa mål och fördela resurser
• Ta fram statistik
• Ta fram budget och följa upp den
• Hantera mål och uppdrag
• Ta fram underlag genom omvärldsbevakning

Risk för att verksamheten inte jobbar mot fastställda mål
och att resurser inte fördelas optimalt
Det finns risk för att verksamheten inte jobbar mot fastställda mål och att resurser inte fördelas optimalt. Detta kan till exempel
bero på att målen inte är kända hos medarbetarna, att det finns oklarheter i organisationen eller att rutiner inte fungerar. Det finns
risk för att mål, uppdrag och beslut som inte finns med i verksamhetsplanen utan i andra handlingsplaner, strategier och program
inte följs upp.

Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att detta ska inträffa bedöms som liten då information om verksamhetens mål kommuniceras ut på enheterna och
rutiner finns. Avstämning görs av att verksamheten jobbar mot målen i budgetuppföljningen varje tertial samt att beslut och rutiner
följs. Budgetprocessen ser till att resurserna fördelas på ett optimalt sätt. Om risken skulle inträffa bedöms skadan kunna bli allvarlig
och ha en väsentlig påverkan på verksamheten. Mål och uppdrag ska så långt det är möjligt koncentreras till verksamhetsplanen.

Risk för felbedömning av omvärldsrisker
Det finns risk för felbedömningar av risker i omvärlden. Kommunens tjänstepersoner blir överhopade med information och det finns
risk för att de gör felbedömningar. Det finns också risk för att oväntade händelser inträffar som påverkar verksamheten och
ekonomin.

Kategori: Omvärldsrisk
Riskvärde: 3 (Sannolikhet: 1, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som mycket liten då verksamheterna har en omfattande omvärldsanalys, deltar och
är aktiva i flera nätverk samt prenumererar på för verksamheterna relevanta nyhetsbrev. Konsekvensen om kommunen skulle göra
felbedömningar av omvärlden skulle kunna leda till allvarlig skada och påverkan för verksamheten. Om signaler på att en allvarlig
situation skulle dyka upp görs alltid en avstämning med majoriteten så att verksamheten leds i rätt riktning.

Organisera, leda och följa upp verksamheten
• Följa upp verksamheten
• Stödja, styra, samordna genom verksamhetsledningssystem
• Leda och fördela arbetet
• Bevaka och informera om lagar och förordningar

Risk för dubbelarbete
Risk för dubbelarbete mellan enheter och mellan förvaltningar. Om inte ansvarsfördelningen är tillräckligt tydlig när kommunen
fördelar uppdrag och projekt finns det risk för att flera enheter/förvaltningar arbetar med samma saker varvid dubbelarbete kan
uppstå. Resurser tas då i anspråk som skulle kunna användas till annat.

Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 2)
Kommentar:
Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som stor, dvs det kan hända några gånger om året. Detta eftersom organisationen är
stor och det är svårt att nå ut med information till alla om vad som är på gång. Det skulle kunna leda till att organisationen tar egna
initiativ men saknar kännedom om att ärendet handhas av andra. Det finns också risk för att medarbetare inte är medvetna om
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ansvarsfördelningen mellan förvaltningar. Konsekvensen av dubbelarbete bedöms ha liten påverkan men kan innebära viss
ekonomisk påverkan samt skicka otydliga signaler till verksamheten.

Risk för att verksamheten inte hinner anpassas vid
lagändring
Det finns risk för att verksamheten inte hinner anpassas vid en eventuell lagändring. Den kommunala verksamheten tenderar att bli
mer och mer detaljstyrd via lagar och regler.

Kategori: Legal risk
Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att verksamheten inte skulle hinna anpassas till en lagändring bedöms som liten. Kommunledningskontoret har en
god omvärldsbevakning och fångar upp lagändringar som påverkar verksamheten. När system upphandlas ställs ofta krav på att
uppdateringar utifrån ändrad lagstiftning ska ingå. Det gäller till exempel personalsystemet. Om verksamheten inte skulle hinna
anpassas vid lagändringar kan det leda till en allvarlig skada eller påverkan, främst i form av förtroendeskada för kommunen.

Risk för otydliga beslutsunderlag
Risk för att de beslutsunderlag som förmedlas till politikerna inte är tillräckligt tydliga, vilket skulle kunna leda till att felaktiga beslut
fattas eller att beslut fattas på felaktiga grunder. Brister kan föreligga vid målrapportering eller att informationen inte presenteras på
ett optimalt sätt. Det kan också finnas risk för att felaktig information hämtas från system som inte har uppdaterats korrekt (felaktig
filöverföring, fel vid manuell registrering, system fungerar inte på avsett sätt, mänskliga faktorn).

Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som liten då samtliga beslutsunderlag gås igenom innan de skickas ut till berörda.
Kommunen har också en rutin för inlämning av beslutsunderlag och vad de ska innehålla. Rimlighetsbedömning görs av information
som hämtas ur system innan de presenteras i beslutsunderlag. Konsekvensen om detta skulle inträffa bedöms som allvarlig då
skadan på verksamheten skulle kunna vara omfattande och förtroendet för kommunen påverkas.

Risk för att arbetsuppgifter inte blir utförda eller görs på
ett felaktigt sätt
Risk för att arbetsuppgifter är otydligt utformade eller inte är kommunicerade till medarbetarna. Detta kan leda till att medarbetare
arbetar med fel saker eller inte vet hur de ska prioritera bland arbetsuppgifterna. Det finns även en risk för att arbetsuppgifter inte
blir utförda eller görs på ett felaktigt sätt. Detta kan bero på den aktuella arbetsinstruktionen, att rutiner saknas eller inte följs av
andra anledningar. En annan orsak kan vara att arbetsuppgiften utförs sällan av medarbetaren eller att arbetsuppgiften kräver viss
kompetens.

Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att detta händer bedöms som stor och kan hända några gånger om året. För att motverka att det inträffar görs
löpande översyn och aktualitetskontroll av arbetsrutiner och arbetsinstruktioner. Rutiner följs upp och stäms av mot aktuellt
arbetssätt vid internrevision. Kompetensen hos medarbetarna ses över vid medarbetarsamtal och genomgång av medarbetarens
arbetsuppgifter görs. Därutöver genomför varje enhet arbetsplatsträffar och förvaltningarna har samverkansmöten. Även
medarbetarenkäter genomförs där medarbetarens arbetssituation fångas upp. Konsekvensen om en arbetsuppgift inte blir utförd
eller utförs på felaktigt sätt kan leda till allvarlig skada eller påverkan på verksamheten beroende på arbetsuppgiftens karaktär.
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Kontrollmoment

Beskrivning

Ansvarig

Metod

Frekvens

Dokumentation av
arbetsuppgifter

Enhetscheferna ansvarar för att väsentliga
arbetsuppgifter dokumenteras och instruktioner
upprättas. Genomgång och aktualitetskontroll
av befintliga rutiner.

Jonas Sverkén

Inventering på
respektive enhet om
vilka arbetsuppgifter/pr
ocesser/instruktioner
som behöver
dokumenteras och
följas upp.

Aktualitetskontroll
och kontroll av
vilka rutiner som
saknas en gång
om året eller i
samband med att
medarbetare slutar
så information inte
går förlorad.
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Huvudprocesser
Allmänt främja Kalmars näringsliv
• Lotsa företagare i den kommunala organisationen
• Genomföra företagsbesök
• Erbjuda ändamålsenliga lokaler för det lokala näringslivet
• Genomföra starta-eget kurser
• Hantera etableringsfrågor

Risk för att företagare inte lotsas rätt i den kommunala
organisationen
Det finns risk för att kommunen inte lyckas lotsa företagare rätt i den kommunala organisationen. Kommunens organisation är stor
med både förvaltningar och bolag och det är inte alltid som företagslotsarna får kännedom om organisationsförändringar. Det är inte
alltid som organisationen ute har kännedom om att kommunen har företagslotsar anställda vilket också kan påverka målet om
företagsklimatet.

Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten för att risken inträffar ses som låg då kommunen har ett internt samarbete och god kompetens finns hos
förvaltningarna. Företagslotsarna arbetar med att informera om sina tjänster inom de kommunala verksamheterna. Konsekvensen
värderas som allvarlig då det skulle kunna leda till att näringslivet i Kalmar inte utvecklas optimalt.

Bedriva samhällsskydd och säkerhetsarbete
• Planera åtgärder inför extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
• Tillhandahålla räddningstjänst
• Arbeta med frågor inom förebyggande brandskydd

Risk för att samhällsskydd och säkerhetsarbete inte sker
optimalt
Risk för att kommunen inte har möjlighet att tillhandahålla likvärdig räddningstjänst. Kommunen växer och detta innebär ökade
insatser i form av tillsyn och räddningstjänsthändelser. Risk att implementering av brandskyddsrutiner och säkerhetsrutiner inte görs
ute i förvaltningarna och att ledningen inte känner att det är deras ansvar.

Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten för att kommunen inte skulle tillhandahålla likvärdig räddningstjänst bedöms som liten. Risken för att ledningen inte
innehar tillräcklig kunskap inom systematiskt brandskydd och inte känner sitt ansvar bedöms också som liten. Kommunen har
processer för att tillhandahålla likvärdig räddningstjänst och rutiner för systematiskt brandskydd. Konsekvensen och påverkan på
verksamheten om detta inte fungerar bedöms som allvarlig.

Bidra till individers utveckling och lärande
• Leda och stödja barns utveckling och lärande i förskola och pedagogisk omsorg
• Leda och stödja elevers utveckling och lärande i förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola
• Anordna gymnasial vuxenutbildning
• Bedriva och utveckla gymnasial utbildning
• Bedriva och utveckla kommunal vuxenutbildning

Risk för att vuxenutbildning inte kan utföras på ett
optimalt sätt
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Risk att anordnare saknas för utbildning varpå utbildningen inte kan utföras, trots att arbetsmarknaden har behov av arbetskraft.
Risk att eleven inte lotsats till den bäst anpassade utbildningen. Vuxenutbildningen samordnas tillsammans med Mörbylånga och
Torsås kommuner och innefattar därmed ett stort geografiskt område. Risk finns att informationen inte når ut till alla.

Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten för att kommunen inte kan genomföra vuxenutbildningen optimalt bedöms som liten. Verksamheten har ett flertal
mötesplatser och nätverk där de löpande har kontakt med utbildningsanordnare för att diskutera utbildningar och arbetsmarknadens
behov av arbetskraft. Vägledarna som lotsar eleverna är kompetenta och har god kännedom om utbildningar och hur de ska bemöta
eleverna. Konsekvensen värderas som allvarlig.

Främja ett rikt kultur- och fritidsliv
• Erbjuda kulturaktiveter
• Erbjuda undervisning
• Svara för informationsförsörjning
• Stödja föreningslivet
• Sköta inom- och utomhusanläggningar för idrott och friluftsliv

Förvalta och utveckla det fysiska samhället
• Prioritera och samordna fysisk planering
• Handlägga lantmäterifrågor
• Planera trafikmiljön
• Handlägga lov enlig PBL
• Producera och hantera geografisk information
• Planera för infrastruktur/kommunikationer
• Planera mark till bostäder och verksamhet
• Sälja anläggningstillgångar
• Förvalta och utveckla allmän platsmark
• Förvalta och utveckla kommunal mark
• Hantera bidrag till enskilda vägar
• Hantera markreservationer
• Handlägga parkeringstillstånd och tillfälliga markupplåtelser
• Genomföra exploatering och investeringar
• Bedriva tillsyn enligt PBL
• Handlägga anmälan enligt PBL

Risk för att detaljplaneprocessen och
genomförandeprocessen inte följs
Risk för att detaljplaneprocessen och genomförandeprocessen inte följs. Flera aktörer och förvaltningar är involverade i processerna
och om processerna inte följs kan detta leda till att felaktiga beslut fattas etc.

Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten för att processerna inte följs bedöms som liten. Löpande uppföljning av processerna görs vid internrevision.
Konsekvensen av om processerna inte följs bedöms som stor då skadan kan bli allvarlig eller har stor påverkan på verksamheten
och kan t ex innebära att felaktiga beslut fattas.

Risk för att hänsyn inte tas till driftskostnad
Det finns risk för att hänsyn inte tas till driftskostnader vid planering av infrastruktur samt mark för bostäder och verksamheter. När
beställning görs är det viktigt med långsiktigt tänkande avseende driftskostnader både vid genomförande och framtida drift.

Kategori: Verksamhetsrisk
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Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikenheten att detta inträffar bedöms som stor då det finns en hög ambitionsnivå hos de som planerar. Konsekvensen bedöms
som allvarlig då detta innebär ökade kostnader för kommunen.

Kontrollmoment

Beskrivning

Ansvarig

Metod

Frekvens

Investeringsproces
sen

Kontroll av att investeringsprocessen följs för
att säkerställa att driftskostnaderna är
beaktade.

Pär Svanfeldt

Görs genom internrevisi
on.

Kontroll av att
processen följs
samt stickprov på
10 st investeringsär
enden avseende
infrastruktur.

Svara för vård, omsorg och sociala tjänster
• Hantera invandrar- och flyktingfrågor
• Lindra effekter av arbetslöshet
• Ansvara för stöd, omsorg och vård till äldre och till personer under 65 år med mindre omfattande funktionsnedsättningar
• Ansvara för individ- och familjeomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning
• Tillhandahålla olycksfallsförsäkring

Risk för att boende saknas för invandrare och flyktingar
Risk att boende saknas för invandrare och flyktingar.

Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten för att kommunen inte löser boendefrågan för invandrare och flyktingar bedöms som stor. I Kalmar kommun råder
brist på bostäder och det är svårt att hitta lämpligt boende. För att komma tillrätta med problemet finns ökad byggnation av bostäder
som ett av kommunens mål. Konsekvensen av om kommunen inte löser bostadsfrågan bedöms som stor då åtagandet enligt
anvisningslagen inte kan uppfyllas.

Kontrollmoment

Beskrivning

Ansvarig

Metod

Frekvens

Boende för
invandrare och
flyktingar

Uppföljning av beredskap av bostäder.

Lina Löfström

Bostadssituationen
följs kontinuerligt under
året genom att
nyproduktionen
bevakas och att möten
regelbundet genomförs
med hyresvärdar.

Varannan månad

Risk för att överförmyndarverksamheten inte kan utföra
sina åtagande
Risk att verksamheten inte uppfyller olika krav då den för närvarande är hårt belastad. Risk att gode män saknas då behovet ökar.

Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att överförmyndarverksamheten inte kan utföra alla sina åtaganden i rätt tid bedöms som liten. Ett utvecklingsarbete
har påbörjats och delvis genomförts på kansliet med bl.a. målet att gå igenom samtliga processer, förtydliga rutiner, utvecklad
information på hemsidan m.m. Konsekvensen om åtagandet inte följs bedöms som allvarlig.

Risk för att kommunen inte lyckas lindra effekter av
arbetslöshet
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Risk för att kommunen inte lyckas lindra effekter av arbetslöshet då personer som arbetsförmedlingen anvisas står långt ifrån
arbetsmarknaden. Detta innebär att det är svårare att hitta lämplig sysselsättning inom de kommunala verksamheterna.

Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 2)
Kommentar:
Sannolikheten att kommunen står inför en utmaning när det gäller att placera arbetsförmedlingens anvisade bedöms som stor.
Personerna som arbetsförmedlingen anvisar står längre ifrån arbetsmarknaden än tidigare samtidigt som kommunens verksamhet
kräver mer kvalificerad arbetskraft. I dagsläget bedöms konsekvensen som begränsad men kan komma att förändras.

Värna om miljö och hälsa
• Bidra till säker livsmedelshantering
• Erbjuda energirådgivning
• Hantera frågor om naturvård
• Hantera avfall
• Ta emot felanmälan
• Bidra till bättre livsmiljö för människor, djur och natur
• Hantera strandskyddsdispens

Risk för att kemikalier orsakar person- eller miljöskada
Risk för att kemikalier orsakar person- eller miljöskada eller onödig miljöbelastning. Ett stort antal kemikalier hanteras vid
kommunens verksamheter. Rutiner finns för hantering och uppföljning av dessa, dock följs inte rutinerna i alla avseenden.
Riskvärdering av kemikalier förekommer, men inte på ett strukturerat och dokumenterat sätt som rutinen beskriver. Arbete enligt
utbytesprincipen sker inte heller på ett aktivt och strukturerat sätt.

Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten för person- eller miljöskada bedöms som liten då rutiner och säkerhetsföreskrifter finns för hantering av kemikalier.
De "farligaste" kemikalierna hanteras av få personer med god utbildning. Test pågår av ett kemikaliehanteringssystem och om detta
ger ett gott resultat kommer det att vara ett mycket bra stöd i risk- och utbytesarbetet. Konsekvensen av om kemikalier används på
ett felaktigt sätt bedöms som allvarlig då det kan leda till personskada eller skador på miljön.
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Stödprocesser
Hantera ekonomi
• Hantera redovisning och övrig ekonomiadministration
• Hantera finansförvaltning
• Handlägga finansieringsfrågor
• Arbeta med dagliga ekonomiprocesser
• Arbeta med fastighetstaxering

Risk för brister i hantering av attest och firmatecknare
Det finns risk för att attest sker i strid mot reglementet för verifikationer avseende jävs- och integritetsreglerna. Det finns risk för att
utbetalningar attesteras av fel person på grund av att attestförteckningarna inte är uppdaterade och kommunicerade med
systemförvaltarna för ekonomisystem och verksamhetssystem. Det finns en risk för att kontrakt/avtal skrivs på av andra än
firmatecknare för Kalmar kommun. Detta kan leda till förtroendeskada och ekonomisk skada för kommunen i form av
skadestånd/vite från kunder, leverantörer eller andra myndigheter.

Kategori: Risk i finansiell rapportering
Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att detta sker bedöms som stor då det är många personer som hanterar verifikationer, fakturor och avtal.
Konsekvensen om detta inträffar bedöms som allvarlig då detta kan leda till förtroendeskada eller ekonomisk skada för kommunen.

Kontrollmoment

Beskrivning

Ansvarig

Metod

Frekvens

Beslutsattest

Kontrollera att beslutsattest skett av
rätt person med hjälp av stickprov från
leverantörsreskontran.
Kontroll ska ske mot attestförteckning
samt jävs och integritetsreglerna enligt
reglementet för verifikationer.

Åsa Bejvall

Stickprovet bör omfatta
minst två promille av
kontrollperiodens totala
antal leverantörsfakturo
r.

Vid två tillfällen
under året.

Attestförteckning

Kontrollera att attestförteckningen är
uppdaterad av nämnd samt att
attestförteckningen kommit
systemförvaltare av utbetalande
system tillhanda.

Åsa Bejvall

Hämta attestförteckning
i ärendehanteringssyst
em och jämför med
systemförvaltarens
handling.

Minst en gång per
år men alltid om
förändring av
attestförteckning
sker.

Firmatecknare

Kontrollera att underskrift av årets
avtal/kontrakt eller liknande dokument
är underskrivna av korrekt
firmatecknare för kommunen.

Ulrick Hultman

Stickprov på minst 10
av årets ingångna avtal.

Vid minst ett tillfälle
under året.

Kontroll av
registerad attest

Kontrollera att attestförteckningar är
korrekt uppdaterade i utbetalande
system.

Åsa Bejvall

Genomgång av att
samtliga attestförteckni
ngar överensstämmer
med utbetalande
systems inlagda
attestkontroller
avseende attestant,
ansvar och belopp

Vid ett tillfälle
under året.

Teckningsrätt på
banken

Kontrollera att teckningsrätten på
banken överensstämmer med beslutad
firmateckning.

Åsa Bejvall

Bankbehörigheter
jämförs med beslutade
firmatecknare.

Två gånger per år.

Risk för brister i hantering av leverantörsfakturor
Risk föreligger att kostnader inte redovisas enligt kommunbas13 och för att representation, kurser, och resor inte har korrekt
dokumentation avseende syfte och deltagande. Det finns också risk för att leverantörsfakturor inte betalas i tid.

Kategori: Risk i finansiell rapportering
Riskvärde: 12 (Sannolikhet: 4, Konsekvens: 3)
Kommentar:
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Sannolikheten att detta inträffar bedöms som mycket stor då hantering av leverantörsfakturor sker av ett stort antal personer och
flertalet av dessa har inte detta som sin huvudsakliga arbetsuppgift. Konsekvensen om detta inträffar bedöms bli allvarlig då detta
kan leda till ökade kostnader för kommunen i form av räntor och påminnelseavgifter samt att redovisningen inte är tillförlitlig vilket
kan leda till att beslut fattas på felaktiga grunder.

Kontrollmoment

Beskrivning

Ansvarig

Metod

Frekvens

Kontering

Kontroll av kontering mot
kommunbas13.

Åsa Bejvall

Stickprov av leverantör
sfakturor ur ekonomisys
temet som kontrolleras
mot kommunbas13
avseende kontoslag
och motpart. Stickprove
t bör omfatta två
promille av kontrollerad
periods leverantörsfakt
uror.

Vid två tillfällen
under året.

Representation,
kurser och resor

Kontrollera att syfte och deltagare är
angivet på underlaget till fakturorna.

Åsa Bejvall

Stickprov från
leverantörsreskontran.
Stickproven bör
omfatta en procent av
respektive baskontos
leverantörsfakturor för
kontrollerad period.
Kontrollera baskonto
för representation,
livsmedel, måltid, resor
och kurser.

Två gånger per år.

Förfallna fakturor

Kontrollera att det inte finns några
förfallna leverantörsfakturor vid
månadsbryt.

Åsa Bejvall

Kontrollera via
fakturahanteringssyste
met att inga fakturor
förfallit till betalning
den 10:e varje månad

En gång per månad

Kontroll av attest

Kontrollera att personer med
systembehörighet inte har
beslutattesterat leverantörsfakturor.

Anna A. Johansson

Kontrollera att samtliga
personer med
systembehörighet har
hanterat rätten till
beslutsattest på korrekt
sätt. Vid kontroll av
handläggare med
systembehörighet ska
ingen beslutattest
förekomma såvida det
inte är handläggare
med beslutsattest och
systembehörighet. För
handläggare med båda
behörigheterna sker
utökad kontroll med
hjälp av stickprov.

Två gånger per år.

Leverantör

Kontroll av leverantörernas status.

Anna A. Johansson

Via Inyett kontrolleras
leverantörernas status
vid betalning. Vid
anmärkning från Inyett
dokumenteras åtgärd.

Varje dag

Risk för brister i redovisningen
Det finns risk för att redovisningen och underlagen till denna brister. Främst avser detta bokföringsorder. Det finns också risk för
brister i rättelser som inte kan härledas samt balanskonton som inte avstäms regelbundet.

Kategori: Risk i finansiell rapportering
Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som stor då rättelse av fel och löpande redovisning sköts av ett flertal personer.
Sannolikheten att dokumentationen brister bedöms också som stor utifrån tidigare genomförda kontroller. Konsekvensen om detta
inträffar bedöms som allvarlig då detta kan leda till att beslut fattas på felaktiga grunder samt att kommunen bryter mot gällande
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lagstiftning.

Kontrollmoment

Beskrivning

Ansvarig

Metod

Frekvens

Bokföringsorder

Kontroll av att rättelse och omföringar
av bokföringsorder har tillräckliga
underlag och kan härledas till
ursprunget.

Åsa Bejvall

Stickprov ur redovisnin
gen. Stickprovet bör
omfatta två promille av
kontrollerad period.

Vid två tillfällen
under året.

Avstämning av
balanskonton

Tillse att balanskonto stäms av
regelbundet och mot korrekta underlag.

Anna A. Johansson

Samtliga balanskonton
för respektive
förvaltning kontrolleras
mot underlag.

Löpande konton
ska kontrolleras
månadsvis.
Samtliga konton
ska vara avstämda
vid del och
helårsbokslut.
Undantag lagerkont
o som inte
inventerats vid
delårsbokslutet.

Risk för brister i hantering av kundfakturering
Det finns risk för att fakturering inte sker i rätt tid eller inte alls och att debiterade avgifter inte följer beslutade taxor eller avtal. Detta
kan leda till ökad administration när rättelser måste ställas ut och förtroendet för kommunen kan skadas. Det kan också innebära
förlorade intäkter.

Kategori: Risk i finansiell rapportering
Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten för att det finns brister i hanteringen av kundfakturering bedöms som stor då det kan hända några gånger om året.
Den största delen av faktureringen sker i försystem utifrån förbrukning och här är sannolikheten mindre om gällande rutiner följs.
Sannolikheten att detta skulle inträffa är störst vad gäller ströfakturering där inget försystem initierar fakturering utan den initieras av
en tjänsteperson. Konsekvensen bedöms bli allvarlig eller få stor påverkan på verksamheten om vi inte fakturerar i rätt tid eller till fel
belopp eller glömmer att fakturera helt. Felaktig fakturering leder till ökad administration om vi måste göra kreditar och att
förtroendet för kommunen skadas. Vi kan också förlora intäkter vilket kan påverka verksamheten.

Kontrollmoment

Beskrivning

Ansvarig

Metod

Frekvens

Fakturering i rätt tid

Kontroll av att fakturering sker i rätt tid.

Åsa Bejvall

Stickprov ur
kundreskontran.
Stickprovet bör omfatta
två promille av
kontrollerad period.
Kontrollera att tiden
mellan leverans av
vara/tjänst och
fakturering inte
överstiger två månader.

Vid två tillfällen
under året.

Korrekt debiterade
avgifter

Kontrollera att debiterade avgifter
stämmer överens med tagna taxor och
avtal.

Åsa Bejvall

Stickprov ur
kundreskontran.
Stickprovet bör omfatta
två promille av
kontrollerad period.

Vid två tillfällen
under året.

Rutiner för ströfaktu
rering

Uppföljning mot budget för att fånga
upp avvikande intäkter, dvs intäkter
som kan ha missats att fakturera.

Åsa Bejvall

Kontroll av redovisade
intäkter mot budget.

Kontroll av
redovisade intäkter
och avsaknad av
redovisade intäkter
varannan månad i
samband med
uppföljning.

Risk för brister i hanteringen av mervärdesskatt
Det finns risk för att kommunens hantering och redovisning av mervärdesskatt är felaktig. Momslagstiftningen är komplicerad vilket
ökar risken för fel.
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Kategori: Risk i finansiell rapportering
Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att det skulle bli fel på momsen bedöms som liten då kommunen har bra system och rutiner för detta. Största risken
för felaktig momsredovisning finns avseende hyrbilsfakturor och representationsfakturor samt vid ströfakturering av kundfakturor.
Konsekvensen om detta skulle inträffa bedöms bli allvarlig och leda till skada för verksamheten. Felaktig redovisning av ingående
moms kan ge upphov till skattetillägg och förtroendeskada för kommunen.

Risk för brister i hantering av kontanter eller
motsvarande stöldbegärliga värdeföremål
Det finns risk för att kontanter eller andra stöldbegärliga föremål inte hanteras enligt gällande rutiner och riktlinjer. När det gäller
kontanter finns det också risk för att handkassorna redovisas i fel period och momsen därmed blir felaktig. Det finns också risk för
att förteckningen över handkassor eller andra stöldbegärliga föremål inte är aktuell och handkassorna/föremålen därmed försvinner.

Kategori: Risk i finansiell rapportering
Riskvärde: 8 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 4)
Kommentar:
Sannolikheten för att detta inträffar bedöms som liten då kommunen har bra rutiner och riktlinjer som följs. Konsekvensen om detta
inträffar bedöms som mycket allvarlig då det skulle kunna skada förtroendet för kommunens verksamhet.

Kontrollmoment

Beskrivning

Ansvarig

Metod

Frekvens

Förteckning

Kontroll av att utkvitterade handkassor
är aktuella.

Anna A. Johansson

Samtliga handkassor

Vid två tillfällen
under året.

Hantera ärenden och dokument
• Hantera post
• Hantera arkiv och bevarandefrågor
• Hantera skrivelser och frågor från kunder/medborgare
• Hantera uppdrag och projekt från nämnd/styrelse och kommunfullmäktige

Risk för att diarieföring och gallring inte sker enligt
gällande lagstiftning
Det finns risk för att diarieföring, arkivering, bevarande och gallring inte sker enligt gällande lagstiftning och våra antagna
dokumenthanteringsplaner. Lagstiftningen är komplex och gråzoner finns. Osäkerhet kan finnas avseende
dokumenthanteringsplaner och lagstiftningens krav på registrering av allmänna handlingar.

Kategori: Legal risk
Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att kommunen skulle bryta mot lagstiftningen bedöms som stor då osäkerhet finns hos personalen om vad som ska
diarieföras och inte samt vad som ska gallras och inte. Utbildning och information sker till personal varmed sannolikheten bedöms
som lägre än tidigare år. Konsekvensen om kommunen bryter mot lagen bedöms som stor och kan leda till allvarlig förtroendeskada
för kommunen. Det är också allvarligt om dokument som ska diarieföras/bevaras inte återfinns.

Kontrollmoment

Beskrivning

Ansvarig

Metod

Frekvens

Rutin diarieföring
och gallring

Kontroll av om rutinen för diarieföring
och gallring följs.

Jonas Sverkén

Uppföljning av om
rutinerna följs på
respektive enhet.
Frågor ska ställas till
registrator på
respektive enhet.

En gång om året.
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Risk för felaktig hantering ärenden och dokument
Det finns risk för att ärenden och skrivelser inte hanteras eller besvaras. Risken ökar om post/ärenden går direkt till tjänsteperson
istället för till myndigheten. Det finns också risk för att uppdrag och projekt från nämnd/styrelse och kommunfullmäktige inte
hanteras eller besvaras.

Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att inkommen post eller andra ärenden och skrivelser inte behandlas bedöms som liten. Kommunen har rutiner för
hur posthantering ska ske och hur inkomna handlingar och uppdrag ska registreras. Sannolikheten för att ärenden som går direkt till
tjänsteperson inte behandlas bedöms också som liten och orsaken är i sådana fall den mänskliga faktorn. Konsekvensen för om ett
ärende inte behandlas eller besvaras bedöms som allvarlig då detta innebär en förtroendeskada för kommunen. Även annan skada
kan förekomma beroende på ärendets karaktär.

Informera och kommunicera
• Välja hur vi ska informera
• Publicera och samordna Kalmar.se
• Hantera presskontakter
• Producera trycksaker

Risk för att informationen inte når fram eller inte tas emot
Det finns risk för att informationen som kommunen vill kommunicera inte når fram eller inte tas emot då det finns flera olika
informationskanaler. Risken ökar också i och med att informationsflödet är högt i samhället och det kan vara fel tid att informera, fel
informationskanal eller missar målgruppen av annan anledning. Det finns också risk för att kommunikationen inte sker på det mest
kostnadseffektiva sättet.

Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som stor då informationsflödet är högt i samhället och informationskanalerna är
många. Konsekvensen om detta skulle inträffa bedöms som allvarlig då påverkan på verksamheten kan bli stor beroende på vad
som informeras om.

Kontrollmoment

Beskrivning

Ansvarig

Metod

Frekvens

Medarbetarenkät

Uppföljning i medarbetarenkäten
avseende information.

Henrik Nilsson

Värdena i medarbetare
nkätens frågor om
information ska vara
samma eller öka
jämfört med tidigare år.

Efter medarbetaren
kätens sammanställ
ning.

Uppföljning
information på
Piren

Uppföljning av information på Piren
genom frågor

Henrik Nilsson

Ta fram statistik på hur
många som klickat på
nyheter som rör alla
(KLK).

3 nyheter 2 gånger
om året.

Uppföljning av
kommunikationspro
cessen

Uppföljning av kommunikationsprocess
en genom stickprov.

Henrik Nilsson

Görs genom internrevisi
on

En gång om året.

Risk för att informationen är felaktig
Det finns risk för att informationen är felaktig, inte uppdaterad, bristfällig eller kan misstolkas. Kommunen hanterar och tar emot
mycket information vilket medför en risk för felaktigheter. Det finns också flera informationskanaler in och ut vilket gör det svårare att
få kontroll över hela informationsflödet.

Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)
Kommentar:
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Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som liten då kvalitetssäkring av den information som lämnas görs. Det svåra är den
kommunikation som inte går via kommunikationsenheten där kontroll inte är möjlig. Konsekvensen kan bli allvarlig och leda till
förtroendeskada för kommunen.

Leverera IT-stöd
• Bistå med IT-stöd
• Införa och hantera drift av IT-system
• Förändra IT-miljön
• Leverera ny dator-arbetsplats

Risk för att IT-system inte stödjer verksamheten
Risk för att IT-system inte stödjer användarna och därmed verksamheten. Detta kan innebära att arbetsuppgifter inte kan utföras på
ett optimalt sätt, till exempel om användare inte hittar den information som han/hon söker.

Kategori: IT-risk
Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som stor då verksamheten hanterar ett stort antal IT-system och personalen i ett
flertal fall är sällananvändare. Kommunen har en löpande dialog med leverantörer av IT-system angående förbättringsförslag vilket
minskar sannolikheten för att detta inträffar. Konsekvensen om IT-systemen inte stödjer verksamheten bedöms ha stor påverkan då
det kan orsaka störningar, minskad effektivitet och felhantering.

Kontrollmoment

Beskrivning

Ansvarig

Metod

Frekvens

Uppföljning och
inventering av vilka
IT-system som inte
stödjer verksamhet
en

Uppföljning och inventering av vilka
IT-system som inte stödjer
verksamheten.

Anders Saur

Intervju med enheter
som är användare av
Hypergene, KomMa,
Piren.

5 enheter ska ha
kontaktats under
året.

Risk för att det finns oklarheter i befogenheter och
ansvar
Risk för oklarheter i befogenheter och ansvar gällande IT-system. Systemförvaltning av IT-system ligger i vissa fall ute på enheterna
som använder/har köpt in systemen. Oklarheter kan då uppstå om vilka befogenheter systemförvaltaren respektive kommunens
IT-avdelning har och vem som är ansvarig för vad.

Kategori: IT-risk
Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten för att detta skulle inträffa bedöms som stor då påtalanden har gjorts från flera verksamheter under riskanalysens
genomförande. Det saknas en systemförvaltarmodell och de nyligen framtagna dokumenten inom informationssäkerhet behöver
implementeras. Konsekvensen om detta inte fungerar bedöms som allvarlig då verksamhetens effektivitet påverkas.

Kontrollmoment

Beskrivning

Ansvarig

Metod

Frekvens

Uppföljning av
systemförvaltning

Uppföljning av att systemförvaltarmodel
len har tagits fram och implementerats.
Kontrollera att roller och ansvar har
dokumenterats i systemförteckning.

Anders Saur

Uppföljning av
implementering och
dokumentation
tillsammans med
systemförvaltare.

Samtliga system
ska vara genomgån
gna innan 2018 års
utgång. För de
system som
innehåller personre
gister måste detta
vara klart innan
maj 2018.
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Risk för att system köps ute i verksamheter utan IT:s
kännedom
System för samma hantering kan finnas i flera av kommunens verksamheter vilket innebär en onödig kostnad.
Informationssäkerhet, drift och underhåll av systemet beaktas ej vid införskaffandet.

Kategori: IT-risk
Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 2)
Kommentar:
Kommunen hanterar ett stort antal IT system och sannolikheten att införskaffande sker utan IT enhetens medverkan bedöms som
stor. Konsekvensen bedöms leda till begränsad skada på verksamheten.

Risk för felaktiga behörigheter i system
Felaktig behörighet i IT-system riskerar att leda till sekretessbrott och andra överträdelser av befogenheter.

Kategori: Legal risk
Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att detta ska inträffa bedöms som stor. Behörigheter sätts idag helt utan automatik vilket borgar för misstag vid
behörighetstilldelning samt att förändringar inte hanteras enligt gällande rutiner. Detta innebär i sin tur att felaktiga behörigheter kan
finnas utan möjlighet till uppföljning. Det är också svårt att följa upp att behörigheter rensas när medarbetare slutar eller byter tjänst.
Konsekvensen bedöms som allvarlig då det kan leda till lagbrott och överträdelser av befogenheter.

Kontrollmoment

Beskrivning

Ansvarig

Metod

Frekvens

Kontroll av
personal som
slutat/bytt anställnin
g

Kontroll av personal som slutat/bytt
anställning

Anders Saur

Kontroll av personal
som slutat/bytt
anställning och som
har haft behörighet i
system för externa
webbsidan och i
personalsystemet.

En gång om året
på all personals
som slutat/bytt
anställning.

Rekrytera, utveckla och avveckla personal
• Rekrytera personal
• Genomföra löneöversyn
• Genomföra förhandlingar
• Arbeta med kompetensutveckling
• Arbeta med personaladministration
• Stödja utvecklingen av en attraktiv och frisk arbetsplats
• Administrera lokal och central samverkansgrupp
• Genomföra tvisteförhandlingar
• Genomföra intresseförhandlingar
• Handlägga pensionsfrågor
• Hantera och utbetala lön
• Arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete
• Handlägga arbetsgivarens rehabiliteringsansvar
• Arbeta med vårt inre miljöarbete

Risk för brister i hantering av lön
Personalkostnader utgör den andelsmässigt största delen av kommunens kostnader, cirka 80%. Processer från anställning till
utbetald lön innefattar flera steg beroende av den mänskliga faktorn. I de fall processerna inte följs eller blivit föråldrade kan detta
generera fel vid löneutbetalningar eller få stor påverkan för den anställde eller arbetsgivaren. Det finns risk att frånvaro såsom
sjukfrånvaro, semester och föräldraledighet inte rapporteras som det ska. Det finns också risk att redovisningen av lönen blir fel.

Kategori: Risk i finansiell rapportering
Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)
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Kommentar:
Sannolikheten att lönehanteringen skulle bli felaktig bedöms som stor då många moment kräver handpåläggning och det finns då
risk för fel beroende av den mänskliga faktorn. Konsekvensen bedöms bli allvarlig då detta kan påverka kommunens förtroende
samt i vissa fall den anställdes ekonomi. En felaktig hantering kan leda till att fel lön utbetalas och att beslut fattas på felaktiga
grunder om redovisningen av lönen hanterats fel.

Kontrollmoment

Beskrivning

Ansvarig

Metod

Frekvens

Redovisning av lön

Kontroll av att lönen redovisas rätt.

Åsa Bejvall

Genomgång av
lönedetaljfilen för att
kontrollera att
personalens lön har
rapporterats på rätt
verksamhet.

Varannan månad i
samband med
uppföljning.

Ekonomifil för lön

Kontroll av att samtliga lönefiler
hämtas upp och lästs in av Tieto.

Anna A. Johansson

Avstämning av
lönekonton och
lönedetaljfiler. Kontroll
av att filerna
registrerats i systemet.

Varje månad.

Korrekta anställning
sbeslut

Kontroll av att anställningsbeslut är
korrekt registrerade utgör grunden för
att redovisning och utbetalning av lön
ska bli korrekt.

Anna A. Johansson

Stickprov på 2
anställningsbeslut som
har registrerats i
systemet under
föregående månad.

Varje månad

Korrekt ersättning
till förtroendevalda

Kontroll av ersättning till
förtroendevalda mot arvodesreglerna

Anna A. Johansson

Stickprov på två
utbetalda ersättningar
till förtroendevalda
ledamöter i kommunsty
relsen mot arvodesregl
erna.

Varje månad

Risk för att kommunen inte kan säkerställa
personalförsörjningen med rätt kompetens
Det finns risk att kommunen inte kan rekrytera personal eller behålla personal med rätt kompetens. Många yrkesgrupper är starkt
eftertraktade på arbetsmarknaden och konkurrensen från andra organisationer är hög. Kommunen måste vara en attraktiv
arbetsgivare samt se till att kommunens verksamheter är i ständig förändring med nya lagstadgade krav. Kommunen måste
kontrollera att kompetensutveckling av personalen sker i den utsträckning som behövs för att klara yrkesrollen som annars kan leda
till ökade avvikelser, lägre effektivitet och övriga kvalitetsbrister.

Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten bedöms som stor eftersom kraven på våra verksamheter förändras ofta och behov av personal uppstår nästan varje
dag i en kommun. Konsekvensen om vi inte klarar av att säkerställa personalförsörjningen bedöms ha en allvarlig påverkan på
verksamheten då avsaknad av personal med rätt kompetens kan betyda att kommunens mål inte nås.

Kontrollmoment

Beskrivning

Ansvarig

Metod

Frekvens

Planering för
ersättning av
kritiskt kompetens

Planering för ersättning av kritiskt
kompetens

Anne Elgmark

Uppföljning och
planering av
kommande pensionsav
gångar samt annan
kritisk kompetens så
att det finns en plan för
återbesättning av
tjänsten. Eventuellt
internutbilda befintlig
personal. Uppföljning
och återrapportering
på ledningsgrupp.

Två gånger om
året på ledningsgru
ppen.
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Kontrollmoment

Beskrivning

Ansvarig

Metod

Frekvens

Kontroll av antalet
behöriga sökande
till tjänster

Kontroll av antalet behöriga sökande
till tjänster

Anne Elgmark

Uppföljning vid externt
annonserade tjänster
för att säkerställa att vi
är en attraktiv
arbetsgivare.

10 anställningar
under året.

Risk för att kraven i det systematiska arbetsmiljöarbetet
inte uppfylls
Det finns risk för att kraven i det systematiska arbetsmiljöarbetet inte uppfylls. Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivaren
huvudansvarig för arbetsmiljön och arbetsförhållanden på arbetsplatsen. Arbetsmiljön gäller både fysiska som psykosociala
förhållanden. En god arbetsmiljö ger engagerade medarbetare som bidrar till verksamhetens kvalitet, resultat och mål.

Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att kommunen som organisation inte kan uppfylla kraven i det systematiska arbetsmiljöarbetet i sin helhet bedöms
som stor då kommunen har en omfattande verksamhet med flera olika arbetsställen och mycket personal. Konsekvensen om
kraven i det systematiska arbetsmiljöarbetet inte uppfylls bedöms ha allvarlig påverkan på verksamheten i form av minskad trivsel,
ökad sjukfrånvaro, högre personalomsättning samt ökad risk för tillbud och arbetsskador. Detta kan leda till bristande
måluppfyllelse, minskad kvalitet och sämre resultat i kommunens verksamheter.

Kontrollmoment

Beskrivning

Ansvarig

Metod

Frekvens

Uppföljning av
processen

Uppföljning av att rutiner och
processen för systematiskt
arbetsmiljöarbete följs.

Ylva Gorton

Kontroll av att samtliga
chefer på KLK har fått
utbildning. Uppföljning
av rutinen på fyra av
KLKs enheter.

Uppföljning av fyra
enheter per år.

Stödja och utveckla den demokratiska processen
• Administrera nämndens/styrelsens verksamhet
• Hantera motioner
• Hantera medborgarförslag
• Genomföra allmänna val
• Genomföra medborgardialoger
• Hantera interpellationer och frågor

Risk för att lagar och rutiner inte följs i den demokratiska
processen
Det finns risk för att lagar och rutiner inte följs i den demokratiska processen. Kommunen har rutiner som ska följas för att
administrera nämnder och styrelsers verksamhet samt att det finns lagar att följa. Om dessa inte är kända eller inte följs i
verksamheten finns risk för att fel görs. Risk finns att protokollen utformas på ett otydligt sätt och att tveksamheter uppstår om vad
som har beslutats.

Kategori: Legal risk
Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att rutiner och lagar inom den demokratiska processen inte följs bedöms som liten då rutinerna är känna och väl
inarbetade. Uppföljning av att rutiner och lagar följs görs också inom internrevisionen. Kvalitetssäkring av kallelser och protokoll görs
innan publicering. Konsekvensen om kommunen skulle brista i denna del kan leda till allvarlig förtroendeskada samt att
verksamheten arbetar med fel saker.

Risk för att delegationsbeslut inte rapporteras
Det finns risk för att delegationsbeslut inte återrapporteras enligt antagen delegationsordning.
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Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 4 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 2)
Kommentar:
Sannolikheten för att detta skulle inträffa bedöms som liten då verksamheten är väl medveten om vilka beslut den har behörighet att
ta på delegation. Skadan som skulle uppkomma om detta inträffade bedöms som begränsad då nämnden inte har möjlighet att
återkalla beslutet men har möjlighet att återkalla den givna beslutanderätten. Konsekvensen skulle vara att nämnden inte har
kännedom om att beslutet har tagits.

Risk för att tagna beslut inte verkställs
Det finns risk för att tagna beslut inte verkställs eller att det finns tveksamheter om vad som är beslutat.

Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 8 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 4)
Kommentar:
Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som liten då kommunen har systemstöd för hantering av nämndsadministrationen
samt rutiner som är kända i verksamheten. Uppföljning görs av att tagna beslut har verkställts eller på annat sätt hanterats.
Konsekvensen om detta skulle inträffa bedöms som mycket allvarlig då verksamheten inte skulle arbeta med rätt saker eller mot
fastställda mål.

Kontrollmoment

Beskrivning

Ansvarig

Metod

Frekvens

Uppföljning av
verkställighet

Uppföljning av att fullmäktiges beslut
har verkställts.

Jonas Sverkén

Uppföljning av att
fullmäktiges beslut har
verkställts.

Görs i april varje år.

Risk för att de allmänna valen under 2018 inte genomförs
enligt gällande lagar och rutiner
Det finns risk för att de allmänna valen inte genomförs enligt gällande lagar och rutiner. Det är väldigt viktigt att de rutiner som finns
följs så att inga tveksamheter finns om att den demokratiska processen inte har fungerat som den ska.

Kategori: Legal risk
Riskvärde: 8 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 4)
Kommentar:
Sannolikheten för att detta skulle inträffa bedöms som låg då kommunen har bra rutiner och erfaren personal som genomför valen
enligt gällande lagstiftning och rutiner. Konsekvensen och skadan som skulle uppstå om detta skulle inträffa bedöms som mycket
allvarligt då detta skulle kunna leda till förtroendeskada för kommunen och misstanke om valfusk.

Kontrollmoment

Beskrivning

Ansvarig

Metod

Frekvens

Inventering

Inventering av kommunens vallokaler
och personal för att säkerställa att de
uppfyller de krav som ställs.

Jonas Sverkén

Kontroll av att samtliga
valförrättare har fått
utbildning och att
lokalerna har
inventerats.

Genomfört innan
valdagen.

Tillhandahålla lokaler
• Beställa installation och funktion för telefoni och data
• Lösa verksamhetens behov av lokaler
• Arbeta med larm/styr och övervakning av fastigheter
• Genomföra uppdrag kring nybyggnation
• Överlämna entreprenad till Drift&service
• Hantera uppdrag på Drift&service
• Hyra ut lediga lokaler externt
• Hantera felanmälan
• Arbeta med energieffektivisering

Åsa Bejvall, 2017-10-30 13:40

18

• Planera underhåll av fastigheter

Risk för orationell hantering av lokaler
Det finns risk för att samordningsvinsterna uteblir och hanteringen av lokaler inte blir optimal då lokalhantering sker av andra än
fastighetsförvaltarna.

Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att detta inträffar bedöms som stor då verksamheten upplever att hantering av lokaler inte är rationell i alla
avseenden. Verksamheten växer och ibland uppstår lokalbehov med kort varsel vilket kan medföra att verksamheten finner egna
lösningar. Konsekvensen bedöms bli allvarlig då kostnadseffektivitet och samordningsvinster uteblir.

Kontrollmoment

Beskrivning

Ansvarig

Metod

Frekvens

Kontroll av nya
lokalanskaffningar

Kontroll av hur nya lokalanskaffningar
har genomförts.

Jonas Sverkén

Inventering av nya
lokaler via hyreskontrak
t/avier och därefter
kontakt med verksamhe
tsansvarig.

En gång om året i
december.

Tillhandahålla varor och tjänster
• Tillhandahålla vaktmästeritjänster
• Tillhandahålla telefonisttjänster
• Upphandla telefoner och datorer
• Förvalta IT-system
• Lösa ärenden till helpdesk
• Hantera förändringar av IT-infrastrukturen
• Lösa verksamhetens behov av lokaler
• Hantera våra försäkringar
• Arbeta med inköp och upphandling
• Arbeta med skal- och personskydd
• Hantera kundbeställningar, leveranser och förråd
• Anskaffa material från leverantörer
• Planera och utföra städuppdrag
• Utföra transporter
• Underhålla, reparera och besiktiga fordon
• Köpa/leasa fordon och motorredskap
• Planera och leverera kostverksamhet

Risk för att inköp inte sker enligt avtal
Det finns risk för att inköp inte sker enligt de avtal som kommunen tecknat. Samtliga avtal finns inte samlade i systemstöd och vilka
avtal som tecknats kanske inte är känt av de som gör inköp. Det finns också risk för att tecknade avtal inte sägs upp i tid,
omförhandlas eller förlängs då de återfinns på olika ställen och inte är samlade i systemstöd.

Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 12 (Sannolikhet: 4, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten för att avtal inte följs, sägs upp i tid eller förlängs bedöms som mycket stor då inköp sköts av flera olika personer på
förvaltningen och därmed ökar risken för att avtalen inte är kända. I riskanalysen har också framkommit att samtliga avtal inte finns
samlade i systemstöd vilket ökar sannolikheten för brister i hanteringen (mänskliga faktorn). Konsekvensen om kommunen inte
följer avtal, inte säger upp dem i tid eller vid behov förlänger dem bedöms ha stor påverkan på verksamheten och kan leda till
förtroendeskada och ekonomisk skada.
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Kontrollmoment

Beskrivning

Ansvarig

Metod

Frekvens

Uppföljning av
avtalstrohet

Uppföljning av avtalstrohet tillsammans
med upphandlingsenheten.

Åsa Bejvall

Jämförelse av inköp
från leverantörer i
förhållande till
tecknade avtal.

Framtagande av
statistik en gång
om året

Risk för att direktupphandling inte sker
Det finns risk för att direktupphandling inte görs enligt gällande lagkrav. Lagens krav är inte kända hos alla som gör inköp. Det finns
också risk att de direktupphandlingar som görs inte redovisas till upphandlingsenheten.

Kategori: Legal risk
Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten för att reglerna för direktupphandling inte följs bedöms som stor då det är många personer som gör inköp och
kunskapen om gällande lagstiftning varierar. Sannolikheten för att genomförd direktupphandling inte redovisas till
upphandlingsenheten bedöms också som stor då dessa rutiner inte är kända i verksamheten. Konsekvensen om direktupphandling
inte sker eller redovisas bedöms som allvarlig då detta kan leda till ekonomisk skada för kommunen samt förtroendeskada.

Kontrollmoment

Beskrivning

Ansvarig

Metod

Frekvens

Uppföljning av
rutinen för
direktupphandling

Uppföljning av rutinen för
direktupphandling

Jonas Sverkén

Uppföljning görs
genom internrevision.
Stickprov på 10 inköp
av konsulttjänster mot
direktupphandlingsprot
okoll.

En gång om året.

Risk för mutor, jäv och oegentligheter
Kalmar kommun har antagit riktlinjer mot mutor och jäv samt tillhörande handlingsplan som en del i ett aktivt förebyggande arbete.
Det finns risk för att dessa inte följs. För att ytterligare förebygga oegentligheter ska varje nämnd bedöma risken för mutor, jäv och
oegentligheter inom sin verksamhet. Ett aktivt, förebyggande arbete mot korruption i kommunal verksamhet skyddar medborgarna
mot slöseri och ineffektivitet. Medborgarnas förtroende för kommunen fordrar att de anställda och förtroendevalda inte påverkas av
ovidkommande önskemål, mutbrott, favorisering av en enskild leverantör eller ovidkommande hänsyn i tjänsteutövningen.

Kategori: Legal risk
Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten för att detta skulle inträffa bedöms som stor då kommunen har en omfattande verksamhet, hanterar många inköp och
har många anställda. Konsekvensen anses bli allvarlig eftersom det skulle innebära enorma förluster i såväl kapital som anseende
om detta skulle inträffa. Det är lätt att skada förtroendet för en verksamhet men mödosamt och tidsödande att bygga upp igen.

Kontrollmoment

Beskrivning

Ansvarig

Metod

Frekvens

Uppföljning av rutin

Uppföljning av rutin för mutor, jäv och
oegentligheter

Jonas Sverkén

Uppföljning av rutin för
mutor, jäv och
oegentligheter
genomförs i internrevisi
onen. Kontroll ska
göras av om handlingsp
lanen följs och om
cheferna har informerat
sina anställda.

En gång om året
av minst hälften av
KLKs enheter.

Åsa Bejvall, 2017-10-30 13:40
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TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Åsa Bejvall
50111

2017-11-28

Ärendebeteckning

KS 2017/1121

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslutsattestanter och
firmatecknare 2018
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer kommunledningskontorets förslag till beslutsattestanter och firmatecknare för 2018.
Bakgrund
Kommunstyrelsen ska årligen fastställa beslutsattestanter och firmatecknare för
sina ansvarsområden. Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag.
Förslagen följer 2017 års beslut. Förändringar härrör från personal- eller
organisationsförändringar. Enheterna har själva möjlighet att beslutsattestera
upp till 1 000 000 kronor. Fakturor som överskrider denna beloppsgräns ska
eskalera till överordnad nivå. Kommundirektören eller dess ersättare har
möjlighet att beslutsattestera för hela kommunen oavsett belopp.
Då annan tjänsteman under löpande verksamhetsår ersätter en av de
nuvarande beslutsattestanterna eller ersättare på samma befattning, följer
attesträtten med till den nya tjänstemannen utan särskilt beslut. Tillfälligt
delegerade attesträtter vid kortare frånvaro beslutas av förvaltningschef.

Åsa Bejvall
Controller

Jonas Sverkén
Förvaltningschef

Bilagor
Beslutsattestanter 2018
Rätt att underteckna vissa handlingar (firmatecknare) 2018

Kommunledningskontoret
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│anette.mellstrom@kalmar.se

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Anette Mellström

Datum

2017-11-08

Ärendebeteckning

KS 2017/1120

Kommunstyrelsen

Förvaltade donationsstiftelsers
beslutsattestanter och firmatecknare 2018
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer kommunledningskontorets förslag till beslutsattestanter och firmatecknare för förvaltade stiftelser 2018.
Bakgrund
Kommunstyrelsen utser årligen beslutsattestanter och firmatecknare för
förvaltade stiftelser. För år 2018 föreslås beslutsattestanter och firmatecknare
enligt bilaga.

Jonas Sverkén
Förvaltningschef

Bilaga
Beslutsattestanter för stiftelser 2018

Kommunledningskontoret
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│anette.mellstrom@kalmar.se

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Åsa Bejvall
50111

2017-11-29

Ärendebeteckning

KS 2017/1126

Kommunstyrelsen

Utdelning ur förvaltade donationsstiftelser 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar om utdelning ur förvaltade stiftelser enligt
donationskommitténs förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:
Kommunfullmäktige bifaller förslag till utdelning ur August Peterssons
donationsfond, Dahmska stiftelsen å Stensberg och Appeltoffts donationsfond.
Bakgrund
Enligt stiftelseurkunderna ska kommunstyrelsen besluta om utdelning av
avkastningen för de förvaltade donationerna. Kommunfullmäktige ska besluta
om utdelning ur August Peterssons donationsfond, Dahmska Stiftelsen å
Stensberg samt Appeltoffts donationsfond.
Donationskommittérna har lämnat förslag till utdelning ur stiftelser för beslut i
kommunstyrelsen. Donationskommittérna för August Peterssons donationsfond, Dahmska stiftelsen å Stensberg och Appeltoffts donationsfond har också
lämnat förslag till utdelning för beslut i kommunfullmäktige.

Åsa Bejvall
Controller
Bilagor
Protokoll donationskommittéen för av kommunstyrelsen förvaltade fonder
Protokoll donationskommittén för Syskonen Karlsbergs fond
Protokoll donationskommittén för August Peterssons fond
Protokoll donationskommittén för Dahmska Stiftelsen å Stensberg
Protokoll donationskommittén för Appeltoffts donationsfond

Kommunledningskontoret
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax +46 480-45 00 47│anette.mellstrom@kalmar.se

Handläggare

Freja Råberg
Tel. 0480-450395

Datum

Ärendebeteckning

2017-11-22

2016-5325

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden

TJÄNSTESKRIVELSE TILL DETALJPLAN FÖR
Falken 4
Malmen, Kalmar kommun

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner granskningsutlåtandet som kommunens
och föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till detaljplan senast
reviderat 2017-11-22.

Planområde

Översiktskarta. Det rödmarkerade området visar planområdets
geografiska läge på Västra Malmen.

Planeringsenheten
Adress Box 611, 391 26 KALMAR │ Besök Storgatan 35 A
Tel 0480-45 00 00 vx │Fax 0480-45 04 29
E-post: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
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Tjänsteskrivelse
Datum

2017-11-22

Ärendebeteckning

2016-5325

Sammanfattning
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ett tillkommande flerbostadshus på
fastigheten Falken 4 samt skydda de befintliga kulturhistoriskt värdefulla
byggnaderna på fastigheten. Planområdet ligger på Västra Malmen som utgör
en del av Kalmars stadskärna enligt Kalmar kommuns översiktsplan. Totalt
möjliggör planförslaget cirka 20 tillkommande lägenheter.
Vid reglering av den tillkommande bebyggelsen har hänsyn tagits till
bebyggelseområdets kulturhistoriska och arkitektoniska värden. För att den
tillkommande byggnaden ska passa in i området föreslås byggnadens
utformning regleras enligt detaljplan. Exempelvis ska byggnaden utföras i
putsfasad, huvudentré ska placeras mot gata, utskjutande burspråk och
balkonger får inte placeras mot gata. Byggrättens utbredning innebär även att
byggnaden kommer att placeras i gatuliv. Förutom att dessa planbestämmelser
reglerar så att den tillkommande byggnaden passar in i bebyggelseområdet
bidrar de även till ett stadsmässigt och integrerat gaturum på Linnégatan.
Användningen och utformningen av byggnaden har reglerats så att entréplanet
kan användas, förutom för bostadsändmål, även för centrumverksamheter som
kan bidra till aktiva fasader. Byggnadshöjden regleras till 13,8 meter över
markhöjd och förhåller sig till Nisbethska som ska fortsätta ha en särställning i
stadsrummet.
De redan befintliga flerbostadshusen och uthuset på Falken 4 föreslås skyddas
mot exteriör förvanskning och rivning. För att skapa en god boendemiljö för
de boende inom Falken 4 föreslås att innergården inte bebyggas. Det
tillkommande behovet av totalt sju parkeringsplatser för bil efter reduktion ska
ordnas på innergården. Vidare möjliggör planförslaget för två
komplementbyggnader i planområdets nordöstra del med en reglerad
nockhöjd. Där planeras miljörum för avfall och cykelparkering. Vid
soptömning placeras sopkärlen vid infarten.
Kommunen bedömer att genomförandet av detaljplanen inte kan antas
medföra betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning krävs
därför inte. Relevanta miljöaspekter behandlas i planbeskrivning och i denna
behovsbedömning.
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Tjänsteskrivelse
Datum

2017-11-22

Ärendebeteckning

2016-5325

Ärende
Syfte och huvuddrag
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ett tillkommande flerbostadshus på
fastigheten Falken 4 samt skydda de befintliga kulturhistoriskt värdefulla
byggnaderna på fastigheten. Planområdet ligger på Västra Malmen som utgör
en del av Kalmars stadskärna enligt Kalmar kommuns översiktsplan. Totalt
möjliggör planförslaget cirka 20 tillkommande lägenheter.
Förslag på lägenhetsfördelning i den tillkommande byggnaden är fyra stycken 1
rum och kök, åtta stycken 2 rum och kök och sex stycken 3 rum och kök.
Planförslaget möjliggör även att uthuset iordningställas till en lägenhet. Det
skulle innebära ett behov om nio bilparkeringsplatser och efter att ha skrivit på
avtal om att ingå i bilpool kan 20 procent reduktion göras. Behovet blir då sju
parkeringsplatser för bil. Totalt går det att lösa sju bilparkeringsplatser på
innergården och därav förespråkas föreslagen lägenhetsfördelning som
resulterar i behov av tillgång till sju bilparkeringsplatser. Läs mer under
parkering.
För att den tillkommande byggnaden ska passa in i bebyggelseområdet föreslås
dess placering, utformning och utförande regleras i detaljplanen. Exempelvis
ska burspråk och utskjutande balkonger inte placeras mot gata, byggnaden ska
utföras i putsfasad, huvudentré ska placeras mot gata, vinden får inredas och
takkupor får anordnas som upptar maximalt 50 procent av fasadens längd.
Förutom att detaljplanen reglerar så att den tillkommande byggnaden passar in
i bebyggelseområdet bidrar regleringen även till ett stadsmässig och integrerat
gaturum mot Linnégatan. Genom att placera huvudentrén mot Linnégatan
koncentreras rörelsen till gaturummet och kan bidra till en ökad upplevelse av
rörelse och därmed trygghet. Användningen och utformningen av byggnaden
har även reglerats så att entréplanet kan användas, förutom för bostadsändmål,
även för centrumverksamheter som kan bidra till aktiva fasader. De aktiva
fasaderna hänger ihop med innerstadens utformning och kan bidra till en ökad
upplevelse av trygghet och variation. Byggrättens placering i gatuliv vid
Linnégatan har även gjorts med hänsyn till att skapa en tydlig avgränsning av
gaturummet. Den högsta byggnadshöjden regleras i detaljplan till 13,8 meter
över markhöjd vid gata och den maximala takvinkeln till 35 grader.
Byggnadshöjden och takvinkeln har reglerats så att den tillkommande
byggnaden ska vara underordnad Nisbethska som har en byggnadshöjd på 14,4
meter och en totalhöjd på cirka 20 meter över mark. Den tillkommande
byggnadens totalhöjd kan bli maximalt 18,0 meter. Det innebär att Nisbethska
kommer fortsätta att ha en dominerande roll i bebyggelseområdet.
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Tjänsteskrivelse
Datum

2017-11-22

Ärendebeteckning

2016-5325

Tillkommande byggnad

Fasad mot Linnégatan. Till vänster befintliga byggnader på Falken 4, i mitten skissförslag på
tillkommande byggnad och till höger Nisbethska skolan. (Atrio Arkitekter, Anna-Mi Karlsudd.)

Tillkommande byggnad

Skissförslag på den tillkommande byggnaden på Falken 4. Fasader från Esplanaden. Fasad
längst fram till vänster visar det befintliga flerbostadshuset mot Esplanaden, fasaden med det
grå taket visar den tillkommande byggnaden, fasaden längst bak visar Nisbethska skolan och
fasaden åt höger visar byggnaden som angränsar planområdet i öster. (Atrio Arkitekter, AnnaMi Karlsudd.)

Tillkommande byggnad

Skissförslag på den tillkommande byggnaden på Falken 4. Vy från Esplanaden. Byggnaden
med grått tak visar den föreslagna tillkommande byggnaden. (Atrio Arkitekter, Anna-Mi
Karlsudd.)
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Tjänsteskrivelse
Datum

2017-11-22

Ärendebeteckning

2016-5325

Tillkommande byggnad

Skissförslag på den tillkommande byggnaden på Falken 4. Fasader från Nygatan. Byggnaden
med grått tak visar den föreslagna tillkommande byggnaden. (Atrio Arkitekter, Anna-Mi
Karlsudd.)

Den tillkommande byggnaden kommer inte att bidra med skuggor som stör
varken innergården eller omgivande bebyggelse. Det beror dels på byggnadens
placering i den östra delen av planområdet, men även på att gaturummet på
Linnégatan är brett. Se skuggstudie i planbeskrivning.
Både flerbostadshuset mot Esplanaden och flerbostadshuset på gården
bedöms vara särskilt värdefulla kulturhistoriska byggnader enligt Planoch bygglagen 8 kap. 13§. Byggnaderna har ett tydligt kulturhistoriskt
uttryck och en stor betydelse för omgivande stadsmiljö. Därav skyddas
de mot exteriör förvanskning och rivning. Även uthuset bedöms som
värdefullt och skyddas därför med varsamhetsbestämmelse.
I dokumentet Riktlinjer för parkering i Kalmar kommun (antagen 2016)
framhålls att för äldre fastigheter kan det hända att parkeringsefterfrågan för
den befintliga fastigheten inte är tillgodosedd. Samhällsbyggnadsnämnden har
då rätt att hävda PBL:s parkeringskrav för hela fastigheten i skälig utsträckning,
men praxis är att man endast ställer krav på de extra parkeringsplatser som den
tillkommande byggnaden medför. I denna detaljplan ställs parkeringskraven
endast på nybyggnationen. De befintliga bostäderna på Falken 4 byggdes i
början av 1900-talet och bebyggelsestrukturen på Malmen är inte planerad för
de parkeringsnormer vi använder oss av idag vid planering av bostäder och
verksamheter. Därav är möjligheterna mycket begränsade vad det gäller att
tillgodose behovet av parkeringsplatser för bil i efterhand för de
bostadsbyggnader som redan är byggda på fastigheten. Där till kan det även
tänkas att efterfrågan på bilparkering har anpassats efter den begränsade
tillgång som finns idag.
En trafikutredning har tagits fram av Ramböll (2017) i samband med
planarbetet. Den föreslagna byggnationen av ett flerbostadshus samt
omvandlingen av den befintliga förrådsbyggnaden till en lägenhet skulle
medföra ett utökat behov av nio parkeringsplatser för bil, varav en som ska
vara anpassad för person med funktionshinder. Behovet av de nio
parkeringsplatserna är beräknade utifrån lägenhetsfördelningen som redovisas i
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Tjänsteskrivelse
Datum

2017-11-22

Ärendebeteckning

2016-5325

nedanstående tabell. Lägenhetsfördelningen är framtagen av fastighetägaren.
Fastighetsägaren avser att ansluta lägenheterna till en bilpool vilket gör att
parkeringsantalet kan reduceras till att bli sju parkeringsplatser för bil, varav en
är anpassad för person med funktionshinder. De totalt sju
bilparkeringsplatserna ska ordnas på innergården. Vid reduktion av
parkeringsplatser ska en reservplan finnas för hur de två reducerade
parkeringsplatserna går att ordna ifall det uppkommer ett hinder. För att
gården ska vara tillgänglig för de boende på Falken 4 som inte använder bil
reglerar detaljplanen att maximalt sju parkeringsplatser för bil får ordnas på
innergården. Genomförs en lägenhetsfördelning som medför ett större behov
av tillgång till bilparkeringsplatser eller att reduceringsåtgärderna inte
genomförs ska dessa lösas på en annan fastighet genom att skapa en
gemensamhetsanläggning, parkeringsservitut, nyttjanderätt eller genom
parkeringsköp. Möjligheten att lösa parkering på en annan fastighet är dock
begränsad på Malmen eftersom antalet parkeringsplatser är få. Därav bör
fastighetägaren noga avväga lägenhetsfördelning och reducerande åtgärder för
att kunna möta kravet om behovet av tillgång till bilparkeringsplatser.
Det befintliga behovet av cykelparkeringsplatser är 29 stycken. Tillskottet av
fler lägenheter skulle medföra ytterligare ett behov av 35 platser. Totalt finns
ett behov av 64 parkeringsplatser för cykel. Dessa ordnas inom fastigheten.
Görs reducerande åtgärder för att minska tillgången till bilparkering ställs en
högre standard på parkeringsplatserna för cykel. Exempelvis ska det finnas
goda möjligheter att låsa fast ramen och väderskyddade förvaringsmöjligheter.
Den ekvivalenta ljuddnivån vid det befintliga flerbostadsuset mot Esplanaden
överskrider den rekommenderande nivån vid bostadsbebyggelse. Detaljplanen
reglerar inte skydd mot buller för befintligt flerbostadshus mot Esplanaden.
Kommunen gör bedömningen att en så pass stor att minst hälften av rummen i
varje lägenhet orienteras mot en tyst sida inte kommer att genomföras
eftersom byggnaden skyddas mot exteriör förvanskning och rivning i
detaljplanen. Att genomföra en så pass stor åtgärd skulle påverka byggnadens
kulturhistoriska värde negativt.
För att klargöra risken för brandspridning har en strålberäkning gjorts för att
ge en grov indikation på omfattningen av fönsterytor som kan utföras
oklassade på den tillkommande byggnaden. Detta innebär vissa restriktioner
vid byggnadens utformning. På fasaden som riktar sig mot flerbostadshuset
längs med Esplanaden får maximalt fyra fönster finnas per lägenhet om en
fönsterstorlek på 1,5x1,5 meter utföras oklassade. På fasaden som riktar sig
mot Nisbethska får maximalt sju fönster finnas per lägenhet om en
fönsterstorlek på 1,5x1,5 meter utföras oklassade. Ytterväggar ska utföras i
lägst klass EI60. Detta regleras enligt BBR och beaktas i bygglovsskedet.
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Tjänsteskrivelse
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2017-11-22

Ärendebeteckning

2016-5325

Samråd
Planförslaget för Falken 4 har varit på samråd under tiden 2017-03-31 – 201704-28 och 2017-05-24-2017-06-14. Förslaget har sänts till myndigheter,
förvaltningar och föreningar enligt sändlista och till fastighetsägare enligt
fastighetsförteckning. En kungörelse gjordes i ortstidning och på kommunens
anslagstavla. Inbjudan till samråd delades ut till hyresgäster som bor i
angränsande fastigheter till planområdet. Fullständiga planhandlingar har
funnits tillgängliga på kommunens hemsida, Samhällsbyggnadskontoret och
Stadsbiblioteket i Kalmar. Den 7e april mellan klockan 13.00-16.00 och den
10e april mellan klockan 17.00-20.00 var tjänstemän på plats på stadsbiblioteket
i Kalmar för att informera om planförslaget och svara på frågor.
Under samrådstiderna har det kommit in totalt 8 samrådssvar till kommunen.
Inkomna synpunkterna är blandade. Bland annat har möjligheten att lösa
bilparkering på annan fastighet uppmärksammats, att cykelparkering borde ha
hög standard och att planbestämmelse för dagvatten med fördel bör
kombineras med reglering av bilparkeringsplatser. Det har även inkommit
synpunkter kring skydd mot brandspridning och Länsstyrelsen efterfrågar mer
omfattande bullerberäkningar. Byggnadshöjden på den tillkommande
byggnaden har ifrågasatts av Kalmar läns museum. Trots synpunkter var
majoriteten av samrådssvaren positiva till stora delar av planförslaget för
Falken 4.
Inför första samrådet handlades detaljplanen för Falken 4 med ett
standardförfarande. På grund av oklarheter kring vilket förfarande detaljplanen
handlades med gjorde kommunen bedömningen att detaljplanen för Falken 4
skulle ut på ett nytt samråd. Denna gång med ett utökat planförfarande
eftersom planen anses vara av intresse för allmänheten. Samma planhandlingar
har funnits tillgängliga vid båda tillfällen.
Ändringar efter samråd
Inför granskningsskedet har mindre justeringar och tillägg gjorts i plankarta
och planbeskrivning. Se sammanfattning av ändringarna nedan.
Stycket kring brandspridning har kompletterats och förtydligats. Ur
kulturhistorisk synpunkt föreslås befintliga flerbostadshus skyddas, förutom
mot exteriör förvanskning, även mot rivning. Därtill har byggnadshöjden på
den tillkommande byggnaden reglerats nedåt till 13,8 meter över markhöjd och
planbestämmelse om takvinkel på 35 grader har ersatts av reglering av
totalhöjd. Ett PM har tagits fram med beräkningar av buller från samtliga
bullerkällor i omgivningen. Beräkningarna är gjorda utifrån dagsläget och
antagande har gjorts kring utvecklingen av närområdet och hur det skulle
påverka bebyggelsen på Falken 4. Beräkningarna visar att den tillkommande
byggnaden inte påverkas av ljudnivåer som är högre än 60 dB(A). Befintligt
flerbostadshus vid Esplanaden är utsatt för höga ljudnivåer och regleras
automatiskt enligt bullerförordningen. Därav ingen planbestämmelse i
plankarta. Inför granskningsskedet har beräkningar gjorts som visar att den
föreslagna regleringen av dagvatten, att minst 50 procent av marken mellan
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byggnaderna ska bestå av genomsläppligt material, är tillräcklig för att ta hand
om den ökade volymen dagvatten som exploateringen medför. Inför
granskning har planbeskrivningen kompletterats med förslag på ytterligare
åtgärder av lokalt omhändertagande av dagvatten som kan genomföras av
fastighetsägaren.
Planbeskrivningen har även kompletterats med resonemang kring bil- och
cykelparkering. Genomförs en lägenhetsfördelning som medför ett större
behov av bilparkeringsplatser eller att reduceringsåtgärderna inte genomförs
ska bilparkeringsplatserna ordnas på en annan fastighet genom tillskapande av
en gemensamhetsanläggning, parkeringsservitut, nyttjanderätt eller
parkeringsköp. Möjligheten att lösa parkering på en annan fastighet är dock
begränsad på Malmen eftersom belastningen av bilparkeringar är hög. Därav
bör fastighetägaren noga avväga lägenhetsfördelning och reducerande åtgärder
för att kunna möta kravet om behovet av tillgång till bilparkeringsplatser. Görs
reducerande åtgärder för att minska behovet av tillgång till bilparkering ställs
krav på en högre standard på parkeringsplatserna för cykel. Exempelvis ska det
finnas goda möjligheter att låsa fast ramen och väderskyddade
förvaringsmöjligheter.
Granskning
Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 2017-09-01 - 201709-22. Förslaget har sänts till myndigheter, förvaltningar och föreningar enligt
sändlista och till fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Vid granskningen
fanns även information om planförslaget tillgängligt i trappuppgångarna
avsedda för de boende i hyresrätterna i angränsande fastigheter. Under
granskningstiden har det inkommit totalt sex granskningssvar. Länsstyrelsen
har gett rådgivande förslag på en redaktionell justering i plankartan.
Brandkåren har uppmärksammat frågan hur utrymning sker från intilliggande
fastighet i förhållande till den tillkommande på Falken 4. De har även
uppmärksammat behovet av uppställningsplats för höjdfordon. KSRR föreslår
att avfallshanteringen ska ordnas på ett permanent sätt i anslutning till
fastighetsgräns mot gata. Hyresgästföreningen Kalmar-Torsås-Öland
poängterar betydelsen av närhet till rekreation för de boende för att kunna ge
möjlighet till samvaro i nära och trivsam utemiljö.
Ändringar efter granskning
Inför antagande har endast redaktionella justeringar gjorts i plankarta och
planbeskrivning för att höja läsbarheten samt underlätta tillämpningen av
planbestämmelserna.
•

Planbestämmelse med korsmark har justerats från ”På marken får
endast komplementbyggnad placeras” till ”På marken får endast
komplettmentbyggnad placeras. Markparkering får anordnas”.

•

Byggrätten har utökats med 6 m2 mot infarten för att möjliggöra för en
permanent hållbar lösning av avfallshantering. Den utökade ytan
begränsas till att endast användas till avfallshantering och en maximal
nockhöjd på 3 meter. Det finns även möjlighet att ordna underjordisk
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anordning för avfallskärl. Infarten blir 3,5 meter bred, vilket gör att
räddningsbil fortfarande kan ta sig in vid behov.
•

Utformningsbestämmelsen för den tillkommande byggnaden samt för
markens utformning har delats upp i flera bestämmelser för att öka
tydligheten. Bestämmelserna är de samma som vid granskningen.

Konsekvenser för genomförande
Planförslaget möjliggör för flera centralt belägna lägenheter och service i
Kalmar. Att mixa verksamheter och boende är en del av Kalmar kommuns
strategi för att utveckla Kalmar socialt hållbart. Genom att möjliggöra för
lägenheter i varierade storlekar så bidrar detta till en blandning av invånare med
olika bakgrund, referenser och ekonomisk möjligheter. Regleringen av
utformningen av den tillkommande byggnaden på Falken 4 syftar även till att
bidra till ett integrerat gaturum på Linnégatan. Genom att placera byggnaden
med fasad i gatuliv och huvudentré mot gatan koncentreras rörelsen till det
offentliga rummet. Stadsbilden kommer delvis att förändras genom den
tillkommande byggnaden. Nisbethska skolans norra fasad kommer till viss del
att skymmas sett från Esplanaden. Dock kommer Nisbethska fortfarande att
ha en dominerande roll i stadsrummet eftersom den tillkommande byggnadens
byggnads- och totalhöjd regleras så att den inte överstiger Nisbethska.
Förutom att Nisbethska fortfarande kommer att vara den högsta byggnaden i
närområdet har den dessutom andra drag som framhäver dess särställning så
som proportioner, våningshöjd och dess monumentala entréparti.
Placeringen av tillkommande byggnad i fastighetens nordöstra hörn stämmer
väl överens med både gårdsbilden på Falken 4 och med stadsbilden på Västra
Malmen. En negativ konsekvens, ur kulturhistorisk synpunkt, är att den hittills
obebyggda marken mot fastighetens norra gräns, som enligt 1877 års stadsplan
skulle utgöra plantering/brandgata, bebyggs. Det innebär att ett signifikant
drag i den historiska stadsplanen blir otydligt. I helhet är företeelsen närmast
osynlig idag på grund av att plank och gårdsbebyggelse i kvarteret inte
försvunnit och att en byggnad har placerats i brandgatan. I kvarteret Falken
som helhet har strukturen av brandgata aldrig funnits, förutom på Falken 4,
eftersom bebyggelseområdet har byggts ut enligt andra planer och principer.
Det tillkommande husets djup är även rimligt ur kulturhistorisk synvinkel.
Planförslager medger att parkering får anordnas på innergården. Det innebär
en ökad tillgänglighet för motorfordonstrafik till Falken 4. Bilparkering för
person med funktionshinder anordnas på innergården vilket är i linje med
Boverkets krav på en plats inom 25 meter från entré. Genom att ordna
bilparkering på innergården blir den mindre tillgänglig för boende som inte
äger bil. Även förbipasserande fotgängare och cyklister får en försämrad
tillgänglighet på Linnégatan. Detta kan tänkas påverka de elever som passerar
fastigheten för att ta sig till Södra skolan och matsalen som ligger norr om
Falken 4. Parkering för bil går inte att lösa på en annan fastighet i närområdet i
dagsläget då belastningen av bilparkering på Malmen är hög. Cykelparkering
anordnas inom planområdet. Det innebär en ökad tillgänglighet för cyklister till
Falken 4. Det innebär också att de boende uppmuntras till att röra sig vilket
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kan bidra till en bättre hälsa. Att välja cykeln framför bilen är dessutom
ekologisk hållbart eftersom det inte påverkar luften med luftföroreningar.
Planförslaget medför att tillgången till natur inom fastigheten blir begränsad.
Bedömningen görs att det finns goda möjligheter till rekreation i närområdet.
Exempelvis finns Esplanaden och gångvägen av offentlig karaktär på
intilliggande fastighet, Falken 3. Inom 200 meter, på Malmtorget, finns en park
med goda rekreationsmöjligheter.
Konsekvenser för ekonomin
Planförslaget skulle kunna innebär att fastigheten Falken 4 får ett högre värde
med tillskottet av en ny byggrätt för bostäder och centrumverksamheter.
Fastighetsägaren till Falken 4, Fastigheter Pär Sigfridsson AB, ansvarar för
kostnader såsom utredningar, markprojekteringsarbeten och framtida skötsel
av samtliga byggnader inom fastigheten. Fastighetsägaren har även ansvar för
anslutning till tekniska försörjningsledningar. Anläggandet av servisledningarna
utförs av Kalmar Vatten AB och debiteras enligt gällande VA-taxa. Vid
byggnation mot Linnégatan bekostar exploatören för ingreppen och
återställning av gatan. Vid väsentlig ombyggnad av den inre planlösningen i
flerbostadshuset vid Esplanaden ska minst hälften av rummen i varje lägenhet
vara orienterade mot en tyst sida. Fastighetsägaren ansvarar för eventuella
kostnader för åtgärden.
Planförslaget innebär inga kostnader för Samhällsbyggnadskontoret,
kommunledningskontoret eller serviceförvaltningen.
Inga förändringar för pågående markanvändning eller skydd mot exteriör
förvanskning och rivning för de befintliga byggnaderna innebär rätt till
ersättning eller inlösen. De befintliga byggnaderna på fastigheten är sedan
tidigare skyddade mot förvanskning och rivning.
Tidigare beslut
• Startbeslut: 2016-10-31
• Samrådsbeslut: 2017-04-28
• Nytt samrådsbeslut: 2017-05-19
• Granskningsbeslut: 2017-08-23

Planhandlingar
Planhandlingarna består av:
• Plankarta med bestämmelser
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• Planbeskrivning
• Grundkarta
• Fastighetsförteckning
Till planen hör också:
• Behovsbedömning
• Bebyggelsehistorisk utredning för ny detaljplan Falken 4
• Beräkning av skydd mot brandspridning mellan byggnader
• Trafikutredning
• PM för buller
• Samrådsredogörelse
• Granskningsutlåtande

Tidplan
Detaljplanen följer planprocessen enligt så kallat utökat förfarande.
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Planhandlingar
Planhandlingarna består av:

Till planen hör också:

•

Plankarta med bestämmelser

•

Behovsbedömning

•

Planbeskrivning

•

•

Grundkarta

Bebyggelsehistorisk utredning
för ny detaljplan Falken 4

•

Fastighetsförteckning

•

Beräkning av skydd mot
brandspridning mellan
byggnader

•

Trafikutredning

•

PM för buller

•

Samrådsredogörelse

•

Granskningsutlåtande

Medverkande tjänstemän
Detaljplanen har upprättats av Samhällsbyggnadskontoret, i samråd med
kommunledningskontoret och Lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun.
Freja Råberg
Planarkitekt
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Sammanfattning
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ett tillkommande flerbostadshus på
fastigheten Falken 4 samt skydda de befintliga kulturhistoriskt värdefulla
byggnaderna på fastigheten. Planområdet ligger på Västra Malmen som utgör
en del av Kalmars stadskärna enligt Kalmar kommuns översiktsplan. Totalt
möjliggör planförslaget cirka 20 tillkommande lägenheter.
Vid reglering av den tillkommande bebyggelsen har hänsyn tagits till
bebyggelseområdets kulturhistoriska och arkitektoniska värden. För att den
tillkommande byggnaden ska passa in i området föreslås byggnadens
utformning regleras enligt detaljplan. Exempelvis ska byggnaden utföras i
putsfasad, huvudentré ska placeras mot gata, utskjutande burspråk och
balkonger får inte placeras mot gata. Byggrättens utbredning innebär även att
byggnaden kommer att placeras i gatuliv. Förutom att dessa planbestämmelser
reglerar så att den tillkommande byggnaden passar in i bebyggelseområdet
bidrar de även till ett stadsmässigt och integrerat gaturum på Linnégatan.
Användningen och utformningen av byggnaden har reglerats så att entréplanet
kan användas, förutom för bostadsändmål, även för centrumverksamheter som
kan bidra till aktiva fasader. Byggnadshöjden regleras till 13,8 meter över
markhöjd och förhåller sig till Nisbethska som ska fortsätta ha en särställning i
stadsrummet.
De redan befintliga flerbostadshusen och uthuset på Falken 4 föreslås skyddas
mot exteriör förvanskning och rivning. För att skapa en god boendemiljö för
de boende inom Falken 4 föreslås att innergården inte bebyggas. Det
tillkommande behovet av totalt sju parkeringsplatser för bil efter reduktion ska
ordnas på innergården. Vidare möjliggör planförslaget för två
komplementbyggnader i planområdets nordöstra del med en reglerad
nockhöjd. Där planeras miljörum för avfall och cykelparkering. Vid
soptömning placeras sopkärlen vid infarten.
Kommunen bedömer att genomförandet av detaljplanen inte kan antas
medföra betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning krävs
därför inte. Relevanta miljöaspekter behandlas i planbeskrivning och i denna
behovsbedömning.
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Inledning
En planbeskrivning ska underlätta förståelsen för planförslagets innebörd och
redovisa de syften och förutsättningar planen har. Planbeskrivningen ska också
redovisa eventuella avsteg som gjorts från kommunens översiktsplan eller
upprättat planprogram. I beskrivningen ska skälen till planens utformning och
de bestämmelser som valts motiveras.
Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan utan ska vara vägledande vid
tolkning av detaljplanen. Benämningen ”Planförslag” innebär att planen
beskriver ett förslag som utgör underlag för möjlig utveckling och efter att
detaljplanen vunnit laga kraft är det som gäller.

Bakgrund
År 2013 inkom ansökan om planbesked för Falken 4. Lite mer än ett år senare
tog Samhällsbyggnadsnämnden beslut om att Kalmar kommun inte avser att
påbörja en detaljplan för fastigheten Falken 4 eftersom kommunen då ansåg att
ett helhetgrepp borde tas för hela kvarteret Falken när Linnéuniversitetet har
lämnat kvarteret. En av anledningarna var bland annat svårigheten att lösa det
tillkommande behovet av bilparkering. Fyra år senare (år 2016) togs beslut om
att påbörja detaljplanen för Falken 4 innan ett helhetsgrepp kunde tas.
Det aktuella planområdet ingår i det som i Kalmar kommuns översiktsplan
(antagen KF 2013) kallas för Kalmar innerstad. I innerstaden vill kommunen
skapa fler bostäder genom förtätning, främst i form av flerbostadshus. I
framtiden vill Kalmar kommun utveckla stadskärnan mot Malmen med
utgångspunkt i Sveaplan som ligger med anslutning till Malmen och
planområdet för Falken 4. Detaljplanen för Falken 4 är därmed i linje med
Kalmar kommuns riktlinjer för bostadsutveckling.

Syfte med detaljplanen
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ett tillkommande flerbostadshus på
fastigheten Falken 4 samt skydda de befintliga kulturhistoriskt värdefulla
byggnaderna på fastigheten.
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Plandata
Planområdet ligger i stadsdelen Västra Malmen och utgör den sydöstra delen
av kvarteret Falken. I öst angränsar planområdet till Linnégatan, i söder till
Esplanaden, i väst till byggnaden Seminaristhemmet som idag används av
Linnéuniversitetet och i norr med Nisbethska skolan som också används av
Linnéuniversitetet. Planområdet är privatägt och utgör cirka 1400 kvadratmeter
mark.

Planområdet Falken 4

Det rödmarkerade området visar planområdet för Falken 4.

Linnéuniversitetet

Nisbethska skolan
Linnégatan

Seminaristhemmet

Esplanaden
Det rödmarkerade området visar planområdets geografiska avgränsning på Västra Malmen.
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Planförfarande och tidsplan
Detaljplanen följer planprocessen för detaljplaner som påbörjats efter 1 januari
2015 enligt så kallat utökat förfarande. Plankartan är utformad enligt Boverkets
allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan, 2015-01-02.
Planens preliminära tidsplan:

PLANFÖRSLAG

SAMRÅD

GRANSKNING

1-2:A KVARTALET
2017

3:E KVARTALET
2017

Synpunkter

Synpunkter

ANTAGANDE
4:E KVARTALET
2017

Tidsplanen förutsätter att inkomna synpunkter under remisskeden eller nya
förutsättningar under planprocessens gång inte föranleder omfattande
revideringsarbeten.

LAGA
KRAFT
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Nuläge
Mark- och vattenförhållanden
Planområdet utgörs av jordarten morän och bedöms ha goda geotekniska
förhållanden för nybyggnation. Markhöjden inom planområdet ligger på cirka
sju meter över nollpunkten (höjdsystemet RH2000). Planområdet har en
relativt flack topografi.
Inga kända verksamheter har funnits inom planområdet som gör att marken
misstänks vara förorenad.

Natur
Innergården är till viss del planterad med gräs och har tre fruktträd. Längs med
de två befintliga bostadshusen finns en asfalterad väg. Framför det mindre
huset som idag används som förråd är marken grusad. Naturen är främst av
betydelse för de boende inom fastigheten Falken 4. Se bilder nedan.

Innergården på Falken 4 som består av delvis gräsplantering, grus och asfalt. På bilden till
höger syns de tre fruktträden som står där idag.

Inga kända fornlämningar finns inom planområdet.

Bebyggelse och kultur
Bebyggelseområdet
Vid 1800-talets mitt bestod Västra Malmen till stor del av obebyggd åkermark.
Först år 1877 planlades området som en del av Kalmars första moderna
stadsplan upprättad av C H Öhnell. Stadsplanen illustrerade längsgående
planteringar som löpte genom de flesta kvarteren och funktionen för dessa, likt
Esplanaden, var troligen brandgator och hälsofrämjande grönstråk.
Bebyggelsen som byggdes bestod främst av bostadshus men även av enstaka
fabriker. Det som byggdes var främst traditionell kvartersbebyggelse med
byggnadskroppar utmed tomtgränserna och slutna gatuliv. År 1903 när
utbyggnaden av Västra Malmen nådde kvarteret Falken upprättades en ny
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stadsplan ritad av stadsplanearkitekten P O Hallman i enlighet med det nya
seklets trädgårdsstad som bestod av mjukare och mer oregelbundna former
som gav större variation åt stadsbilden. Byggnaderna vittnar därmed om ett
annat byggnadssätt och stil som är från en annan tid och stadsbyggnadsideal.
Kvarteret Falken tillkom således ursprungligen i brytningen mellan två
stadsplaner med två olika stadsbyggnadsideal, som kan anas i kvarteret än idag.
Falken 4 var den första tomten som bebyggdes enligt 1877 års stadsplan.
Tomten bebyggdes med en traditionell kvartersbebyggelse där byggnaderna
lades i tomtgränserna med brandmurar mot grannen, huvudbyggnaden ut mot
”den fina” gatan och gårdshuset utformat som ett halvt gårdshus i tomtgräns.
Gathuset stod klart år 1899 och gårdshuset stod färdigt år 1904. Ett uthus
fanns förlagt i gränsen mot brandgatan i kvarteret. Fastigheten är sig lik än
idag, frånsett att uthuset ersattes av ett nytt uthus år 1924.
År 1907 uppfördes Nisbethska skolan som angränsar till planområdet i norr.
Byggnaden är byggd i utpräglad jugendstil och ligger i gatuliv. Nisbethska
skolan användes som kommunal flickskola. År 1908 byggdes
Seminaristhemmet, även det i jugendstil, på fastigheten väster om Falken 4.
Seminaristhemmet var från början tänkt att användas som privatbostad men
kom från 1920-talet att användas som elevhem för Rostads
lärarinneseminarium, som ligger tvärs över Esplanaden. Byggnaden lades i
gatuliv, precis som Nisbethska skolan. Byggnaden som ligger längst i väster i
kvarteret Falken kallas för Bruunska villan och byggdes år 1910. Huset är ritat
av J Fred Olsson i jugendstil, till skillnad från Seminaristhemmet och
Nisbethska skolan placerades den mitt på tomten. Under större delen av 1900talet skedde få förändringar i kvarteret Falken. I slutet på 1960-talet ombildades
Lärarhögskolan och togs över av Nisbethska skolan. År 1970 byggdes
Musikhuset i kvarteret Falken. I slutet av 1900-talet utvecklades kvarteret
Falken till ett högskolecentrum och samtliga fastigheter i kvarteret Falken,
förutom Falken 4, används idag av högskolan.
Se översiktskarta på nästa sida.
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Nisbethska skolan
Uthuset

Seminaristhemmet

Bruunska villan

Gathuset

Gårdshuset
Rostads lärarseminarium

Översiktskarta där planområdet är markerat i rött.

Befintliga byggnader på Falken 4
Flerbostadshus mot Esplanaden
Flerbostadshuset som ligger längs med Esplanaden byggdes år 1899 i två
våningar och har idag även en inredd vindsvåning. Mindre förändringar har
gjorts sedan uppförandet och Kalmar läns museum gör bedömningen att
byggnaden har ett i huvudsak bevarat utseende både sett till material, volym
och detaljer. Sockel och grund är utförda i huggen granit och stommen i tegel.
Fasaden mot gatan är slätputsad med en rusticerad bottenvåning medan
fasaden mot innergården har ett enklare utförande i spritputs med slätputsade
omfattningar. Putsen är idag avfärgad i en relativt kraftig gul kulör med vita
fönsterlister. Taket är täckt av tvåkupigt lertegel. På fasaden mot gatan finns ett
hörntorn i fransk renässansstil med en skifferimiterande plåt och krönt av en
smidesvimpel. I mitten på fasaden finns även en smidesbalkong. Många av de
befintliga fönstren är i original med t- eller korsformade mittposter och
munblåst glas.
Se bilder på nästa sida.
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Flerbostadshuset närmast Esplanaden är uppfört i två våningar och
inredd vindsvåning. Byggnaden har i huvudsak ett bevarat utseende
både sett till material, volym och detaljer. (Kalmar läns museum, Lotta
Lamke.)

Hörntorn i fransk renässansstil med
en skifferimiterande plåt och krönt
av en smidesvimpel. (Kalmar läns
museum, Lotta Lamke.)
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Fönster i original med t- eller
korsformade mittposter och
munblåst glas. (Kalmar läns
museum, Lotta Lamke.)

Smidesbalkong placerad i mitten på fasaden mot Esplanaden.
(Kalmar läns museum, Lotta Lamke.)

Flerbostadshus på gården
Gårdshuset stod färdigt år 1904 med huvudfunktion som flerbostadshus.
Byggnaden är uppförd i två våningar och en inredd vindsvåning. Den har i
huvudsak ett bevarat utseende sedan uppförandet både sett till volym, material
och detaljer. Gårdshuset är uppfört i ett så kallat halvhus med en hög
brandmur mot grannfastigheten i väster och rum som vetter mot innergården.
Den södra gaveln är sammanbyggd med gathusets kökstrappa och den norra
gaveln slutar cirka sex meter från den norra tomtgränsen på grund av den
obebyggda brandgata som skulle finnas i kvarterets inre. Byggnaden har således
en framträdande fasad mot innergården. Grund och sockel är utförda i huggen
granit med stomme av tegel precis som flerbostadshuset mot Esplanaden.
Byggnadens mittparti skjuter ut någon meter från fasadlivet och reser sig i en
frontespis. Fasaden mot innergården har samma typ av putsutförande som
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flerbostadshuset mot Esplanaden, det vill säga med spritputs med slätputsade
omfattningar. Gaveln mot norr är slätputsad. Färgsättningen är densamma som
flerbostadshuset mot Esplanaden. Det brutna taket är täckt av rödmålad
bandplåt och försett med fyra takkupor. På taket ovanför frontespisen finns
ytterligare två takkupor. De flesta fönster är i original med korsformade
mittposter och munblåst glas.
Se bilder nedan.

Gårdshuset har en framträdande fasad mot innergården.
(Kalmar läns museum, Lotta Lamke.)

Gårdshusets norra gavel som
möter brandgatan. (Kalmar läns
museum, Lotta Lamke.)

Mittpartiet skjuter ut någon
meter från fasadlivet och reser
sig i en frontespis. (Kalmar läns
museum, Lotta Lamke.)

Gårdshuset är uppfört i ett så kallat halvhus med en hög
brandmur mot grannfastigheten i väst. (Kalmar läns
museum, Lotta Lamke.)
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Uthus
Uthuset på innergården ritat av J Fred Olsson byggdes år 1924 för den
ursprungliga funktionen verkstad, garage och cykelskjul. Uthuset är en liten
byggnad i en våning med loft. Byggnaden ligger på gårdens norra del med
norrfasaden i linje med gårdshusets norrgavel så att 1877 års
plantering/brandgata markerades. Byggnaden består idag av två rum och en
trappa upp till loftet. Grunden består av betong, stomme i trä och fasaderna är
reveterade i ett utförande som motsvarar de andra fasaderna på gården, det vill
säga i spritputs med slätputsade omfattningar. På västra och norra gaveln har
uthuset två tvåluftsfönster samt ett treluftsfönster i den östra gaveln. Taket är
valmat med tvåkupigt lertegel där nockpannorna har en tidstypsikt kantig form.
På de norra och södra takfallen finns en centralt placerad liten lunettformad
takkupa.

Uthuset ligger på gårdens norra del med norrfasaden i linje med gårdshusets norrgavel så att
1877 års plantering/brandgata markerades. (Kalmar läns museum, Lotta Lamke.)
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Tillgänglighet och infrastruktur
Gaturum
Planområdet angörs direkt från Linnégatan som är dubbelriktad och har
gångväg på båda sidor samt en träd- och gräsplantering längs gångvägen
närmast planområdet. Gaturummet på Linnégatan används flitigt av framförallt
universitetsstudenter från Linnéuniversitetet men även av studenter från Södra
Skolan i Kalmar AB som har sin matsal i de byggnader som Linnéuniversitetet
använder. I söder angränsar planområdet till Esplanaden som är en
dubbelriktad gata med gångväg på ena sidan och gång- och cykelväg på andra
sidan. Mitten av gatan utgörs av en esplanad med träd- och gräsplantering och
möjlighet till att ta sig fram till fots och cykel. Väster om gårdshuset finns ett
promenadstråk av allmän karaktär som har inslag av både grönska och
sittplatser.
Planområdet ligger på Västra Malmen som utgör en del av Kalmars stadskärna
enligt Kalmar kommuns översiktsplan. Det finns goda kopplingar både till
cykel och till fots för de boende både på Malmen och in till centrum.

Linnéuniversitetet

Linnégatan

Promenadstråk
Esplanaden
Södra skolan

Planområdet, Falken 4, är markerat med rött.

Parkering
De redan boende inom fastigheten Falken 4 parkerar sin bil på
boendeparkering längs med gatorna. Bilinnehavet och efterfrågan på
parkeringsplatser för bil på Falken 4 kan tänkas ha anpassats efter den
begränsade tillgången. I dagsläget används inte innergården till bilparkering.
Idag finns väderskyddad cykelparkering med möjligheter att låsa fast ramen på
fastigheten.
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Service
Det finns närhet till social service såsom matvarubutik, skola och omsorg.
Livsmedelsbutik finns inom 200 meter och närmaste vårdcentral ligger inom
cirka 40 meter från Falken 4. I samma byggnad som vårdcentralen finns Södra
skolan med årskurs 6-9. I framtiden planeras skolverksamheterna att utökas till
årskurs 4-9.
Se kartor nedan.

Linnéuniversitetet

Backsippans
Montissoriskola
Vårdcentral

Södra skolan

De röda punkterna visar var livsmedelsbutik finns
inom 200 meter. Planområdet är markerat med
röd streckad linje.

Kartan markerar den närmaste grundskola (Södra
skolan), förskola (Backsippan Montissoriskola),
universitet (Linnéuniversitetet) och vårdcentral.
Planområdet är markerat med röd streckad linje.

Teknisk försörjning
Dagvatten & VA
Planområdet ligger inom verksamhetsområde för vatten, spillvatten och
dagvatten. Dagvattnet från fastigheten avleds idag till dagvattennätet i
Linnégatan. Fastighetens befintliga spill- och dricksvattenanslutning finns i
Esplanaden där det också finns ytterligare en servisledning för dagvatten.
Planområdet omfattas av hårdgjorda ytor och gräs. Gräsytan bidrar till viss
fördröjning och rening av dagvatten.
Detaljplaneområdet ligger inom ett mindre avrinningsområde som rinner ut i
Systraströmmen. Planområdet påverkar därmed indirekt Kalmarsund som
enligt vattendirektivets klassning bedöms ha en måttlig ekologisk status (på
grund av övergödning och grumlighet) och en god kemisk status. I nuläget sker
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ingen rening av dagvattnet vid det utlopp som dagvatten från planområdet
avleds till.
El & fjärrvärme
De två befintliga flerbostadshusen på Falken 4 är anslutna till elnät och
fjärrvärme vid Linnégatan.
Avfallshantering
Idag ordnas avfallshantering inom fastigheten i samband med befintlig infart.
Det saknas miljörum.

Störning och risk
Buller
Enligt bullerförordningen (2015:216) bör buller från spårtrafik och vägar inte
överskrida 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad och 50
dB(A) ekvivalent ljudnivå samt 70 dB(A) maximal ljudnivå vid en uteplats om
en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. I samband med
detaljplanearbetet för Falken 4 har ett översiktligt PM för buller tagits fram. År
2006 uppmättes årsmedeldygnstrafiken på Esplanaden till totalt 8541 fordon
varav 4,7 procent tung trafik. Därtill har körfälten på Esplanaden blivit smalare
och avståndet till vägmitt har ökat. Den skyltade hastigheten har även ändrats
från 50 km/h till 40 km/h. Enligt kommunens övergripande bullerkartläggning
som är baserade på trafikmätningen gjord 2006 är påverkan från Esplanaden in
på Linnégatan där den tillkommande byggnaden planeras cirka 45-50 dB(A). Se
bild nedan.

Den ekvivalenta ljudnivån från Esplanaden är 45-50 dB(A) vid den tillkommande
byggnadens fasad. Blå markering visar den tillkommande byggnadens placering.

Eftersom det saknades trafikmätningar på Linnégatan gjordes nya mätningar i
samband med uppstarten av detaljplanen för Falken 4 (januari 2017).

Samhällsbyggnadskontoret

17(41)

Planbeskrivning
Datum

Senast reviderad 2017-11-22

Ärendebeteckning

2016-5325

Vardagsdygnstrafiken uppmättes till 614 fordon varav 2,9 procent tung trafik.
Kommunen bedömer att trafikmängden inte kommer att öka nämnvärt under
de närmaste åren. Den skyltade hastigheten är 30 km/h och avståndet till
vägmitt är cirka 10 meter. Boverket tillsammans med SKL har tagit fram en
modell för beräkning av ekvivalenta ljudnivåer vid 1-5 våningsbostäder.
Modellen baseras på trafikmängd, skyltad hastighet och avstånd från vägmitt.
Vid indata på 1200 fordon med hastigheten 40 km/h samt 10 meter till vägmitt
är den ekivalenta ljudnivån 55 dB(A). En halvering av trafikmängden ger en
bullerdämpning på cirka 3 dB(A). Eftersom trafikmängden på Linnégatan är
614 fordon beräknas den ekvivalenta ljudnivån till 55-3 = 52 dB(A). Den
skyltade hastigheten är dessutom 10 km/h lägre, vilket innebär att den totala
påverkan från Linnégatan vid den tillkommande byggnadens fasad blir 52-2 =
50 dB (A).
Trafiken på övriga gator i närområdet bedöms inte påverka ljudnivåerna vid
den tillkommande byggnadens fasad. Enligt kommunens övergripande
bullerkartläggning påverkar inte ljudnivåerna från järnvägen.
Den sammanlagda bullerpåverkan vid den tillkommande byggnadens fasad från
Esplanaden och Linnégatan beräknas vara 50+50 dB(A), vilket ger 53 dB(A)
(ökningen av två lika stora bullerkällor är cirka 3 dB(A)). Ljudnivån understiger
därmed riktvärdet på 60 dB(A). Om trafikmängden skulle fördubblas de
närmaste åren skulle det medföra 3 dB(A) ökning, det vill säga 56 dB(A). Även
då klarar den tillkommande byggnaden riktlinjerna för ljudnivån med god
marginal. Inga uteplatser är planerade mot Linnégatan så hänsyn behöver inte
tas för maxvärden. Kommunen gör bedömningen att detaljplanen lever upp till
riktvärdena enligt den nya Trafikbullerförordningen båda i nutid och i
framtiden.
Det befintliga flerbostadshuset vid Esplanaden påverkas av höga ljudnivåer.
Samtidigt bedöms byggnaden som kulturhistoriskt värdefull och skyddas i
detaljplanen mot rivning och exteriör förvanskning. Kommunen gör
bedömningen att en så pass stor åtgärd som att minst hälften av rummen i
varje lägenhet måste vara orienterade mot en tyst sida, inte kommer att
genomföras eftersom byggnaden skyddas både mot exteriör förvanskning och
rivning i detaljplanen. Att genomföra en så pass stor åtgärd skulle påverka
byggnadens kulturhistoriska värde negativt.
Radon
Planområdet är enligt Kalmar kommun klassat som normalriskområde för
radon (10-50 kBq/m3 jordluft).
Översvämning
Planområdets markhöjd ligger över + 2,8 meter över nollplanet (RH2000) och
därav föreligger ingen risk för översvämning i framtiden.
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Planförslag
Bebyggelse
Tillkommande bebyggelse
Planförslaget möjliggör för ett tillkommande flerbostadshus på fastigheten
Falken 4. Den tillkommande byggnaden tillsammans med iordningställandet av
uthuset möjliggör för cirka 20 lägenheter. Förslag på lägenhetsfördelning i den
tillkommande byggnaden är fyra stycken 1 rum och kök, åtta stycken 2 rum
och kök och sex stycken 3 rum och kök. Planförslaget möjliggör även att
uthuset iordningställas till en lägenhet. Det skulle innebära ett behov om nio
bilparkeringsplatser och efter att ha skrivit på avtal om att ingå i bilpool kan 20
procent reduktion göras. Behovet blir då sju parkeringsplatser för bil. Totalt
går det att lösa sju bilparkeringsplatser på innergården och därav förespråkas
föreslagen lägenhetsfördelning som resulterar i behov av tillgång till sju
bilparkeringsplatser. Läs mer under parkering.
För att den tillkommande byggnaden ska passa in i bebyggelseområdet föreslås
dess placering, utformning och utförande regleras i detaljplanen. Exempelvis
ska burspråk och utskjutande balkonger inte placeras mot gata, byggnaden ska
utföras i putsfasad, huvudentré ska placeras mot gata, vinden får inredas och
takkupor får anordnas som upptar maximalt 50 procent av fasadens längd.
Förutom att detaljplanen reglerar så att den tillkommande byggnaden passar in
i bebyggelseområdet bidrar regleringen även till ett stadsmässig och integrerat
gaturum mot Linnégatan. Genom att placera huvudentrén mot Linnégatan
koncentreras rörelsen till gaturummet och kan bidra till en ökad upplevelse av
rörelse och därmed trygghet. Användningen och utformningen av byggnaden
har även reglerats så att entréplanet kan användas, förutom för bostadsändmål,
även för centrumverksamheter som kan bidra till aktiva fasader. De aktiva
fasaderna hänger ihop med innerstadens utformning och kan bidra till en ökad
upplevelse av trygghet och variation. Byggrättens placering i gatuliv vid
Linnégatan har även gjorts med hänsyn till att skapa en tydlig avgränsning av
gaturummet. Den högsta byggnadshöjden regleras i detaljplan till 13,8 meter
över markhöjd vid gata och den maximala takvinkeln till 35 grader.
Byggnadshöjden och takvinkeln har reglerats så att den tillkommande
byggnaden ska vara underordnad Nisbethska som har en byggnadshöjd på 14,4
meter och en totalhöjd på cirka 20 meter över mark. Den tillkommande
byggnaden kommer ha en maximal totalhöjd på cirka 18,0 meter. Det innebär
att Nisbethska kommer fortsätta att ha en dominerande roll i
bebyggelseområdet.
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Tillkommande byggnad

Fasad mot Linnégatan. Till vänster befintliga byggnader på Falken 4, i mitten skissförslag på
tillkommande byggnad och till höger Nisbethska skolan. (Atrio Arkitekter, Anna-Mi Karlsudd.)

Tillkommande byggnad

Skissförslag på den tillkommande byggnaden på Falken 4. Fasader från Esplanaden. Fasad
längt fram till vänster visar det befintliga flerbostadshuset mot Esplanaden, fasaden med det
gråa taket visar den tillkommande byggnaden, fasaden längst bak visar Nisbethska skolan och
fasaden åt höger visar byggnaden som angränsar planområdet i öster. (Atrio Arkitekter, AnnaMi Karlsudd.)

Tillkommande byggnad

Skissförslag på den tillkommande byggnaden på Falken 4. Vy från Esplanaden. Byggnaden
med grått tak visar den föreslagna tillkommande byggnaden. (Atrio Arkitekter, Anna-Mi
Karlsudd.)
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Tillkommande byggnad

Skissförslag på den tillkommande byggnaden på Falken 4. Fasader från Nygatan. Byggnaden
med grått tak visar den föreslagna tillkommande byggnaden. (Atrio Arkitekter, Anna-Mi
Karlsudd.)

Den tillkommande byggnaden kommer inte att bidra med skuggor som stör
varken innergården eller omgivande bebyggelse. Det beror dels på byggnadens
placering i den östra delen av planområdet, men även på att gaturummet på
Linnégatan är brett.
Se skuggstudie på följande två sidor.
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Skuggstudie kl. 09.00 April. (Modell: Atrio
Arkitekter, Anna-Mi Karlsudd.)

Skuggstudie kl. 13.00 April. (Modell: Atrio
Arkitekter, Anna-Mi Karlsudd.)

Skuggstudie kl. 17.00 April. (Modell: Atrio Arkitekter,
Anna-Mi Karlsudd.)

Skuggstudie kl. 19.00 April. (Modell: Atrio
Arkitekter, Anna-Mi Karlsudd.)

Skuggstudie kl. 09.00 September. (Modell: Atrio
Arkitekter, Anna-Mi Karlsudd.)

Skuggstudie kl. 13.00 September. (Modell: Atrio Arkitekter, Anna-Mi Karlsudd.)
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Skuggstudie kl. 17.00 September. (Modell: Atrio
Arkitekter, Anna-Mi Karlsudd.)

Skuggstudie kl. 19.00 September. (Modell: Atrio Arkitekter, Anna-Mi Karlsudd.)

Skuggstudie kl. 09.00 December. (Modell: Atrio Arkitekter, Anna-Mi Karlsudd.)

Skuggstudie kl. 13.00 December. (Modell: Atrio Arkitekter, Anna-Mi Karlsudd.)

Skuggstudie kl. 17.00 December. (Modell: Atrio Arkitekter, Anna-Mi Karlsudd.)

Skuggstudie kl. 19.00 December. (Modell: Atrio Arkitekter, Anna-Mi Karlsudd.)
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Skydd av befintlig bebyggelse
Både flerbostadshuset mot Esplanaden och flerbostadshuset på gården bedöms
vara särskilt värdefulla kulturhistoriska byggnader enligt Plan- och bygglagen 8
kap. 13§. Byggnaderna har ett tydligt kulturhistoriskt uttryck och en stor
betydelse för omgivande stadsmiljö. Byggnadernas kulturhistoriska värde beror
främst av att deras exteriörer bevarats med en så hög grad av ursprunglighet.
Byggnaderna utgör ett tidstypiskt och viktigt inslag i stadsmiljön längs med
Esplanaden och i anslutning till kvarteren på Västra Malmen som byggdes
under 1800-talets slut och 1900-talets början. Byggnaderna uttrycker i såväl
helhet som detaljer det sena 1800-talets stadsbyggande och arkitektur. Även
uthuset bedöms vara en kulturhistoriskt värdefull byggnad. Byggnaden har ett
historiskt uttryck och stor betydelse för gårdsmiljön. Uthusets främsta värde
ligger i att det stärker det historiska intrycket av gårdsmiljön på Falken 4,
genom att vara en tydlig äldre, liten komplementbyggnad. En del av
byggnadens värde består i att den ritades av stadsarkitekt J Fred Olson som
genom sina många byggnader präglat stadsbilden i Kalmar och på Malmen.
Flerbostadshusen föreslås skyddas mot exteriör förvanskning och rivning.
Uthuset föreslås skyddas med varsamhet från exteriör förvanskning.
Bygglovsplikten föreslås utökas till att gälla alla exteriöra kulörändringar och
materialbyten för de befintliga byggnaderna som är skyddade med q och k.
Byggnaderna ska underhållas så att deras särskilda kulturhistoriska värden
består.
Värdefulla karaktärsdrag på flerbostadshus mot Esplanaden
Flerbostadshuset mot Esplanaden och flerbostadshuset mot gården föreslås
skyddas mot exteriör förvanskning och rivning. De exteriöra karaktärsdrag som
är värdefulla att bevara vid eventuella förändringar av flerbostadshuset mot
Esplanaden är:
- Byggnadens läge i gatulivet och byggnadsformen som går ”över hörn” i
kvartershörnet.
- Huvudfasadens välbevarade och tidstypiska putsarkitektur från
sekelskiftet 1900. Dess representativa uttryck, symmetri och
framträdande formelement i smidesbalkong, frontespiser, små takkupor
och hörntorn.
- Skillnaden i uttryck mellan de arbetade gatufasaderna, den enklare
utformade gårdsfasaden och den råa brandgaveln mot grannen.
Gårdsfasaden (norrfasaden) med en huvudsaklig fönstertyp och ett
putsutförande som harmonierar med gårdshusets fasad och håller
samman gårdsmiljön. Brandväggens råa och slutna yta.
- Byggnadens traditionella material samt äldre byggnadsdelar med hög
material- och hantverksmässig kvalitet.
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Värdefulla karaktärsdrag på flerbostadshus på gården
Flerbostadshuset på gården föreslås skyddas mot exteriör förvanskning och
rivning. De exteriöra karaktärsdrag som är värdefulla att bevara vid eventuella
förändringar av flerbostadshuset på gården är:
-

-

Byggnadens form, läge och uppbyggnad som ”halvhus”. Den högresta
brandväggen mot väster och norrgaveln som avslutas mot 1877 års
plantering/brandgata i kvarterets inre. Brandväggens råa och slutna yta.
Ostfasadens utförande som harmonierar med gathusets gårdsfasad och
håller samman gårdsmiljön. Fasadens enkelhet med symmetrisk
uppbyggnad, ett fåtal fönstertyper och ett relativt enkelt putsutförande
som understryker innergårdens alldagliga natur och kontrasterar mot
fastighetens dekorerade gatufasader.
Byggnadens traditionella material samt äldre byggnadsdelar med hög
material- och hantverksmässig kvalitet.

Värdefulla karaktärsdrag på uthuset
Uthuset på gården föreslås skyddas mot exteriör förvanskning. De exteriöra
karaktärsdrag som är värdefulla att bevara vid eventuella förändringar av
uthuset är:
-

Byggnadens karaktär av uthus som ges av dess skala samt av den rikliga
förekomsten av portar/dörrar (indikerar småutrymmen).
Byggnadens proportioner, det nätta valmade taket med de små
takkuporna.
Byggnadens fasadutförande som ansluter till fastighetens övriga
gårdsfasader.
Byggnadens traditionella material samt byggnadsdelar med hög
material- och hantverksmässig kvalitet.

Förändring av natur
Planförslaget innebär att den del av fastigheten som har grönska i form av gräsoch trädplantering exploateras. Det innebär att närheten till natur och
rekreation försämras för de boende inom Falken 4. Dock görs bedömningen
att det finns goda möjligheter till rekreation i närområdet. Exempelvis finns
Esplanaden och gångvägen som slingrar sig fram på intilliggande fastighet
Falken 3. Inom 200 meter, på Malmtorget, finns en park med goda
rekreationsmöjligheter.
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Tillgänglighet och infrastruktur
Gaturum
Som beskrevs under rubriken Tillkommande bebyggelse regleras den tillkommande
byggnaden på ett sätt som syftar till att bidra till ett integrerat och stadsmässigt
gaturum på Linnégatan. Placeringen av huvudentrén mot gatan syftar till att
koncentrera rörelsen till gaturummet. Regleringen av att burspråk eller
utskjutande balkonger inte får placeras mot gata och att byggnaden ska utföras
i putsfasad syftar även till att skapa ett enhetligt gaturum längs med Linnégatan
och på Västra Malmen i helhet.
Parkering
I dokumentet Riktlinjer för parkering i Kalmar kommun (antagen 2016)
framhålls att för äldre fastigheter kan det hända att parkeringsefterfrågan för
den befintliga fastigheten inte är tillgodosedd. Samhällsbyggnadsnämnden har
då rätt att hävda PBL:s parkeringskrav för hela fastigheten i skälig utsträckning,
men praxis är att man endast ställer krav på de extra parkeringsplatser som den
tillkommande byggnaden medför. I denna detaljplan ställs parkeringskraven
endast på nybyggnationen. De befintliga bostäderna på Falken 4 byggdes i
början av 1900-talet och bebyggelsestrukturen på Malmen är inte planerad för
de parkeringsnormer vi använder oss av idag vid planering av bostäder och
verksamheter. Därav är möjligheterna mycket begränsade vad gäller att
tillgodose behovet av parkeringsplatser för bil i efterhand för de
bostadsbyggnader som redan är byggda på fastigheten. Därtill kan det även
tänkas att efterfrågan på bilparkering har anpassats efter den begränsade
tillgång som finns idag.
En trafikutredning har tagits fram av Ramböll (2017) i samband med arbetet
med detaljplanen för Falken 4. Den föreslagna byggnationen av ett
flerbostadshus samt omvandlingen av den befintliga förrådsbyggnaden till en
lägenhet skulle medföra ett utökat behov av nio parkeringsplatser för bil, varav
en som ska vara anpassad för person med funktionshinder. Behovet av de nio
parkeringsplatserna är beräknade utifrån lägenhetsfördelningen som redovisas i
nedanstående tabell. Lägenhetsfördelningen är framtagen av fastighetägaren.

Tabellen visar beräkning av grundtal för parkeringsbehovet på Falken 4. (Ramböll, André
Kingstedt.)

Fastighetsägaren avser att ansluta lägenheterna till en bilpool vilket gör att
parkeringsantalet kan reduceras till att bli sju parkeringsplatser för bil, varav en
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är anpassad för person med funktionshinder. Enligt Riktlinjerna för parkering i
Kalmar kommun ska parkering i första hand lösas på den egna fastigheten.
Därav ska de totalt sju bilparkeringsplatserna ordnas på innergården på Falken
4. För att gården ska vara tillgänglig för de boende på Falken 4 som inte
använder bil reglerar detaljplanen att maximalt sju parkeringsplatser för bil får
ordnas på innergården. Genomförs en lägenhetsfördelning som medför ett
större behov av tillgång till bilparkeringsplatser eller att reduceringsåtgärderna
inte genomförs ska platserna ordnas på en annan fastighet genom att skapa en
gemensamhetsanläggning, parkeringsservitut, nyttjanderätt eller genom
parkeringsköp i samband med ansökan om bygglov. Möjligheten att lösa
parkering på en annan fastighet är dock begränsad på Malmen eftersom
belastningen av bilparkeringar är hög. Därav bör fastighetägaren noga avväga
lägenhetsfördelning och reducerande åtgärder för att kunna möta kravet om
behovet av tillgång till bilparkeringsplatser.

Skiss på hur de sju parkeringsplatserna kan ordnas på innergården. (Atrio Arkitekter.)

Det befintliga behovet av cykelparkeringsplatser är 29 stycken. Tillskottet av
fler lägenheter skulle medföra ytterligare ett behov av 35 platser. Totalt finns
ett behov av 64 parkeringsplatser för cykel. Dessa ordnas inom fastigheten.
Görs reducerande åtgärder för att minska tillgången till bilparkering ställs en
högre standard på parkeringsplatserna för cykel. Exempelvis ska det finnas
goda möjligheter att låsa fast ramen och väderskyddade förvaringsmöjligheter.

Samhällsbyggnadskontoret

27(41)

Planbeskrivning
Datum

Senast reviderad 2017-11-22

Ärendebeteckning

2016-5325

In- och utfart
Trafikutredningen (Ramböll, 2017) har studerat in- och utfarten till Falken 4.
Normalt eftersträvas en fri sikt på 2,5 meter mot gångbanor vid
fastighetsutfarter. Med placeringen av den nya byggnaden enligt planförslaget
uppnås en fri sikt på 1,5 meter. För att uppnå en fri sikt på 2,5 meter krävs det
att byggrätten för den tillkommande byggnaden minskas med 2,5 x 12 meter
mot infarten. Bedömningen görs att den fria sikten på 1,5 meter är tillräcklig på
Falken 4 eftersom trafikflödet på in- och utfarten begränsas i detaljplanen
genom bestämmelsen att maximalt sju parkeringsplatser får ordnas på
innergården. Samtidigt är hastigheten på in- och utfarten och Linnégatan låg
vilket fördhindrar rörelser i högt tempo. I dagsläget är sikten begränsad till 1,5
meter eftersom det finns en häck planterad i tomtgräns. Sikten på in- och
utfarten fungerar bra i dagsläget och bedöms även fungera bra i framtiden.
Räddningsväg
Befintliga byggnader på fastigheten kan utrymmas genom stegutrymning.
Utrymning från den tillkommande byggnaden kan göras med stege från plan
ett, två och tre. Utrymning från plan fyra och den inredda vinden kan behöva
göras med höjdfordon. Uppställning av höjdfordon görs på Linnégatan.
Lägenheterna ska vara utformade på fjärde våningen och vindsvåningen så att
utrymning kan göras från Linnégatan. Det ska speciellt uppmärksammas vid
bygglovsskedet.

Ny service
Planförslaget möjliggör för användningen centrumverksamheter i bottenplan i
samtliga byggnader på Falken 4. Planområdet utgör en del av Kalmars
stadskärna och det är därför viktigt att det finns möjlighet för
centrumverksamheter att etablera sig i detta område. Byggnadshöjden i den
tillkommande byggnaden föreslås regleras så att bottenvåningens rumshöjd ska
vara minst 3 meter. På så sätt finns goda möjligheter att använda bottenplanet
för centrumverksamheter i framtiden.

Förändring av teknisk försörjning
VA & Dagvatten
Planområdet ligger inom Kalmar kommuns verksamhetsområde för vatten,
spillvatten och dagvatten. Vid önskemål kan nya servisledningar för samtliga
vattentjänster ordnas i Linnégatan för att eventuellt underlätta VAanslutningen för den tillkommande byggnaden. Anläggningen av
servisledningarna utförs av Kalmar Vatten AB och debiteras enligt gällande
VA-taxa.
Kommunen har en VA-policy som antogs av kommunfullmäktige januari 2016.
I den beskrivs principer för dagvattenhantering. En princip är att dagvatten ska
omhändertas lokalt nära källan där det uppstår. För att bidra till en minskad
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föroreningsbelastning från dagvatten samt fördröja den ökade belastningen av
dagvattnet som exploateringen medför ska minst 50 procent av markytan
mellan byggnaderna bestå av genomsläppligt material. Den tillkommande
byggnaden kommer även vara direkt ansluten till det kommunala
dagvattennätet. I området finns nya dagvattenledningar nedgrävda. Kalmar
Vatten har gjort modellberäkningar för den ökade volymen dagvatten som
exploateringen på Falken 4 bidra till. Beräkningarna visar att med den
föreslagna åtgärden om att marken mellan byggnaderna ska bestå av minst 50
procent genomsläppligt material kan dagvattenledningen i Linnégatan
omhänderta de volymer som den nya byggrätten bidrar till.
Även om det finns ett kommunalt huvudmannaansvar att avleda och rena
dagvatten så ska exploatören göra så mycket som möjligt genom fördröjning
och lokalt omhändertagande av dagvatten på den egna fastigheten för att
minska miljöbelastningen. Fördröjning av dagvatten på fastigheten kan
exempelvis ske genom trög avvattning. Trög avvattning kan uppnås med
exempelvis gröna ytor, gröna tak, svackdiken med makadamstråk eller rain
gardens. En kombination av vegetationsbeklädd infiltrationsyta och
underliggande hålrumsmagasin är att föredra då både fördröjning och rening av
dagvatten genom filtrering och växtupptag kan ske. Detta ger ett robust system
som är bättre rustat vid kraftiga skyfall, något som förutsägs bli vanligare i ett
framtida förändrat klimat. Eftersom exploateringen medför en ökad andel
hårdgjord yta på fastigheten föreslås att dagvatten i så stor utsträckning som
möjligt omhändertas lokalt där källan uppstår.
I samband med exploateringen kommer gräsmattan att bebyggas och den
naturliga fördröjningen som grönområdet medför försvinna. Det innebär en
högre belastning av dagvatten på de delar av tomten som har genomsläppligt
material och i det kommunala dagvattensystemet. En ökad volym dagvatten
kommer därmed att hamna i Systraströmmen och nedströms recipient,
Kalmarsund. En del av dagvattnet kommer att hamna direkt i
dagvattenledningarna utan att renas genom fördröjning. Dock görs
bedömningen att den ökade volymen dagvatten inte kommer att påverka
miljökvalitetsnormerna för Kalmar sund. I planen föreslås att 50 procent av
marken mellan byggnaderna ska bestå av genomsläppligt material för att
dagvattnet ska kunna fördröjas och renas. Marken inom planområdet är inte
förorenad och i framtiden kommer den att användas till framförallt bostäder
vilket inte bedöms påverka dagvattnet negativt ur föroreningssynpunkt.
Elnät och fjärrvärme
Det finns goda möjligheter att ansluta till elnät vid samma punkt som de två
befintliga bostadshusen redan är anslutna till, i den sydöstra delen av
planområdet vid Linnégatan. Det finns även goda möjligheter att ansluta till
fjärrvärme från en punkt öster om planområdet på Linnégatan där de två
befintliga bostadshusen idag är anslutna.
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Avfallshantering
Avfallshantering ska ordnas i eller vid tillkommande byggnaden i anslutning till
infarten. Den ska antingen ordnas som en del av byggnaden eller genom en
underjordisk lösning. Det innebär att avfallskärlen blir lättillgängliga vid
soptömning samtidigt som de ordnas på ett sätt som bidrar till en god
boendemiljö samt är tillgängliga för de boende. Se bild nedan.
Tillkommande byggnad
Plats för permanent
anordning av
avfallshantering. Antingen
som del av den tillkommande
byggnaden eller utanför i
anslutning till infart.

Flerbostadshus på
gården

d

Flerbostadshus mot Esplanaden

Behov av åtgärd mot störning och risk
Buller
Den ekvivalenta ljuddnivån vid det befintliga flerbostadsuset mot Esplanaden
överskrider den rekommenderade nivån vid bostadsbebyggelse. Detaljplanen
reglerar inte skydd mot buller för befintligt flerbostadshus mot Esplanaden.
Kommunen gör bedömningen att en så pass stor åtgärd att minst hälften av
rummen i varje lägenhet behöver vara orienterade mot en tyst sida inte
kommer att genomföras eftersom byggnaden skyddas mot exteriör
förvanskning och rivning i detaljplanen. Att genomföra en så pass stor åtgärd
skulle påverka byggnadens kulturhistoriska värde negativt.

Radon
Som nämndes under rubriken Störning och risk är planområdet enligt Kalmar
kommun klassat som normalriskområde för radon (10-50 kBq/m3 jordluft) i
dagsläget. Det innebär att radonskyddad grundläggning kan behövas vid
byggnation.
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Brandspridning
En förstudie har gjorts för att klargöra risken för brandspridning mellan
byggnader i samband med framtagandet av detaljplanen för Falken 4 och
gestaltningen av den tillkommande byggnaden. För att klargöra risken för
brandspridning har en strålberäkning gjorts för att ge en grov indikation på
omfattningen av fönsterytor som kan utföras oklassade på den tillkommande
byggnaden. Resultatet visar på att den maximala strålningen från
flerbostadshuset längs med Esplanaden på Falken 4 mot den tillkommande
byggnadens placering uppgår som mest till 12,56 kW/m2. Den maximala
strålningen från Nisbethskas norra fasad på Falken 3 är 10,24 kW/m2. Den
maximala strålningen från gatuhuset och Nisbethska understiger därmed
Boverkets allmänna råd om risk för maximalt 15 kW/m2 värmestrålning.
För den tillkommande byggnadens utformning innebär det vissa restriktioner
vid byggnadens utformning. På fasaden som riktar sig mot flerbostadshuset
längs med Esplanaden får maximalt fyra fönster finnas per lägenhet om en
fönsterstorlek på 1,5x1,5 meter utföras oklassade. På fasaden som riktar sig
mot Nisbethska får maximalt sju fönster finnas per lägenhet om en
fönsterstorlek på 1,5x1,5 meter utföras oklassade. Ytterväggar ska utföras i
lägst klass EI60. Regler kring byggnadens konstruktion regleras enligt BBR och
uppmärksammas i bygglovsskedet. Därav regleras det inte i detaljplanen.
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Beskrivning av planbestämmelser
Komplementbyggnad
ska utföras så att den
passar in i det
kulturhistoriska
bebyggelseområdet

Marken får inte bebyggas
och maximalt 7
bilparkeringsplatser får
anordnas för att skapa plats
för de boende på
innergården. Minst 50 % av
marken ska bestå av
genomsläppligt material för
att dagvattnet ska renas.

Den tillkommande byggnaden regleras
så att den ska passa in i
bebyggelseområdet och för att skapa ett
integrerat och levande stadsrum på
Linnégatan.
Möjlighet till centrumändamål
på bottenplan
Får endast byggas för
avfallhantering

Befintliga byggnader skydds mot rivning
och exteriör förvanskning

Kvartersmark
• Hela planområdet utgörs av användningen bostäder, där service tillåts
på entréplan. Även om samtliga byggnader inom Falken 4 kommer att
användas för bostadsändamål i dagsläget så finns möjligheten att i
framtiden utnyttja entrévåningarna i samtliga byggnader på Falken 4 för
centrumverksamheter. Byggnadshöjden i den tillkommande byggnaden
föreslås regleras att bottenvåningens rumshöjd ska vara minst 3 meter.
•

Den delen av byggrätten som ligger i anslutning till infarten får endast
byggas för användningen avfallshantering. Avfallshantering ska
antingen ordnas inom byggrätten för den tillkommande byggnaden
eller som en tillbyggnad inom redovisat område på plankartan.
Nockhöjden för eventuell tillbyggnad får maximalt vara 3 meter.

•

Huvudentrén ska placeras mot gata och syftar till att byggnaden dels
ska passa in i bebyggelseområdet men även för att skapa ett integrerat
och levande stadsrum på Linnégatan. Byggnadshöjden regleras till 13,8
meter över markhöjd och takvinkeln till maximalt 35 grader. Det är för
att byggnaden ska vara underordnad Nisbethska. Vind får inredas och
takkupor får anordnas som upptar maximalt 50 procent av varje fasads
bredd. Takkuporna får inte ordnas så de skjuter ut utanför
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fastighetsgränsen. Tak får stick ut maximalt 50 centimeter utanför
byggnadskropp.
Byggnaden får byggas under mark för att möjliggöra för en källarvåning
som kan fungera som förråd, tvättstuga och plats att ordna tekniska
anordningar för att byggnaden ska ha en god boendemiljö.
•

De områden som regleras med korsmark får förses med
komplementbyggnad. De får även användas för markparkering. Den
högsta nockhöjden är 4 meter över markhöjd. Ny bebyggelse ska
utföras med hänsyn till områdets kulturhistoriska och arkitektoniska
värden.

•

Marken mellan byggnaderna får inte bebyggas, dock får den ordnas för
maximalt sju parkeringsplatser för bil. Det beror på att fastigheten är
relativt liten och den mark som är mellan byggnaderna är viktig att
hållas fri för att skapa en god boendemiljö för de boende på fastigheten
Falken 4 och möjlighet till att hantera dagvatten. För att bidra till en
minskad föroreningsbelastning från dagvatten föreslås att minst 50
procent av markytan mellan byggnaderna ska bestå av genomsläppligt
material samt all yta som används till bilparkering. Även om det finns
ett kommunalt huvudmannaansvar att avleda och rena dagvatten så ska
all exploatering sträva efter att genomföra uppströmsåtgärder på egen
fastighet för att minska miljöbelastningen. Förslag på åtgärder för lokalt
omhändertagande av dagvatten på fastigheten finns i
planbeskrivningen, se sidorna 27-28.

•

De befintliga flerbostadshusen skyddas mot exteriör förvanskning och
rivning. Båda flerbostadshusen bedöms vara särskilt värdefulla
kulturhistoriska byggnader enligt Plan- och bygglagen 8 kap. 13§.
Byggnaderna har tydliga kulturhistoriska uttryck och en stor betydelse
för omgivande stadsmiljö. De exteriöra karaktärsdrag som är viktiga att
bevara beskrivs för respektive byggnad under rubriken Ny bebyggelse i
planbeskrivningen. Båda flerbostadshusen föreslås ha möjlighet att
inreda vindarna eftersom vindarna är inredda idag.

•

Det befintliga uthuset på innergården skyddas med varsamhet mot
exteriör förvanskning. De exteriöra karaktärsdrag som är värdefulla att
värna om vid framtida ändringar beskrivs under rubriken Ny bebyggelse i
planbeskrivningen.

•

Flerbostadshuset mot Esplanaden är utsatt för höga ljudnivåer. Därav
ska minst hälften av rummen i varje lägenhet vara orienterade mot en
tyst sida vid en väsentlig ombyggnad av lägenheternas planlösningar.
Detta regleras dock inte detaljplan, utan uppmärksammas i
bygglovsskedet.
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Administrativa bestämmelser
• Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft.
•

Bygglov gäller för alla exteriöra kulörändringar och materialbyten för
befintliga byggnader som är skyddade med q1, q2 och k1. En
bedömning har gjorts av de befintliga byggnaderna på fastigheten
Falken 4 utgör tidstypiska och viktiga inslag i stadsmiljön längs med
Esplanaden och i anslutning till kvarteren på Västra Malmen som
byggdes under 1800-talets slut och 1900-talets början. Byggnaderna
uttrycker i såväl helhet som detaljer det sena 1800-talets stadsbyggande
och arkitektur.
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Genomförandefrågor
Organisatoriska frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.
Fastighetsägarna har under planens genomförandetid en garanterad byggrätt i
enlighet med planen. Om planen ersätts med en ny, ändras eller upphävs under
genomförandetiden kan fastighetsägarna ha rätt till ersättning av kommunen.
Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Kommunen är huvudman för allmän platsmark som angränsar till planområdet
i öst och syd. Det innebär att kommunen ansvarar för underhåll och skötsel av
dessa områden.
Regler och tillstånd
Bygglov gäller för alla exteriöra kulörändringar och materialbyten för befintliga
byggnader som är skyddade med q1, q2 och k1.
Anmälningsplikt gäller vid alla markingrepp, det vill säga att arbetet ska
avbrytas och länsstyrelsen kontaktas om en fornlämning eller fornfynd
påträffas.
Avtal eller andra överenskommelser
Fastighetägaren avser att ansluta lägenheterna till en bilpool som syftar till att
påverka bilinnehavet så att det minskar. Det innebär att grundtalet för
parkeringsplatser är nio som efter reducering blir sju parkeringsplatser, varav
en ska vara anpassad för person med funktionshinder. För att genomföra
reduceringen ska ett avtal skrivas vid bygglovsskedet som säkrar att beskrivna
åtgärder för reducering genomförs.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsrättsliga åtgärder
Detaljplanen ger möjlighet till att stycka av del av fastigheten. Gemensam
utfart, parkering och övriga tekniska anläggningar bör då lösas med
gemensamhetsanläggning eller servitut.
Kommunen bedömer att det inte krävs fastighetsindelningsbestämmelser för
att kunna genomföra detaljplanen. Om behov uppstår, kan
fastighetsindelningsbestämmelser införas senare genom ändring av detaljplan.
Rättigheter
Inga rättigheter eller servitut berörs av planförslaget.
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Tekniska frågor
Tekniska utredningar
Fastighetsägaren ansvarar för nödvändiga utredningar för genomförandet av
detaljplanen såsom geoteknisk utredning och markprojektering.

Ekonomiska frågor
Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare
• Planförslaget skulle kunna innebära att fastigheten Falken 4 får ett
högre värde med tillskottet av en ny byggrätt för bostäder och
centrumverksamheter.
•

Fastighetsägaren till Falken 4, Fastigheter Pär Sigfridsson AB, ansvarar
för kostnader såsom utredningar, markprojekteringsarbeten och
framtida skötsel av samtliga byggnader inom fastigheten.
Fastighetsägaren har även ansvar för anslutning till tekniska
försörjningsledningar. Anläggandet av servisledningarna utförs av
Kalmar Vatten AB och debiteras enligt gällande VA-taxa.

•

Vid byggnation mot Linnégatan bekostar exploatören ingreppen och
återställning av gatan.

•

Vid väsentlig ombyggnad av den inre planlösningen i flerbostadshuset
vid Esplanaden ska minst hälften av rummen i varje lägenhet vara
orienterade mot en tyst sida. Fastighetsägaren ansvarar för eventuella
kostnader för åtgärden.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen
• Planförslaget innebär inga kostnader för Samhällsbyggnadskontoret,
kommunledningskontoret eller serviceförvaltningen.
Inlösen
Inga förändringar för pågående markanvändning eller skydd mot exteriör
förvanskning och rivning för de befintliga byggnaderna innebär rätt till
ersättning eller inlösen. De befintliga byggnaderna på fastigheten är sedan
tidigare skyddade mot förvanskning och rivning.
Planavgift
Plankostnaden regleras i ett särskilt avtal och planavgift utgår därför inte vid
bygglov.
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Planens konsekvenser
Planläggning av mark, vatten och byggande ska, med hänsyn till den enskilda
människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala
levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livmiljö för människor i
dagens samhälle och för kommande generationer (Plan- och bygglagen 1 kap.
1§). Därav ska de konsekvenser som ett genomförande av detaljplanen medför
för miljön, sakägare och andra berörda framgå i planbeskrivningen (Plan- och
bygglagen 2010:900 4 kap. 34§). Nedan beskrivs konsekvenserna av planens
genomförande i förhållande till att främja en samhällsutveckling med jämlika
och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar
livmiljö för människor i dagens samhälle och för kommande generationer.

Miljökonsekvensbeskrivning
Enligt PBL 5:18 ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas om
”detaljplanen medger en användning av mark eller av byggnader eller andra
anläggningar som innebär en betydande påverkan på miljön, hälsan eller
hushållningen med mark och vatten och andra resurser.
Miljökonsekvensbeskrivningen skall möjliggöra en samlad bedömning av en
planerad anläggnings, verksamhets eller åtgärds inverkan på miljön, hälsan och
hushållningen med mark och vatten och andra resurser”. För att avgöra om en
miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas görs en behovsbedömning med
syfte att ta reda på om en betydande miljöpåverkan uppstår till följd av
detaljplanen.
Behovsbedömning
Kommunen har gjort en behovsbedömning och i den bedömt att
genomförandet av detaljplanen inte kan antas medföra betydande
miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning krävs därför inte. Relevanta
miljöaspekter behandlas i planbeskrivningen.

Konsekvenser av planens genomförande
Nedan beskrivs de konsekvenser som föranlett särskild planbestämmelse.
Mark- och vattenförhållanden
Den tillkommande byggnaden innebär ingrepp av marken vid byggrätten.
Natur
Planförslaget medför att tillgången till natur inom fastigheten blir begränsad.
Bedömningen görs att det finns goda möjligheter till rekreation i närområdet.
Exempelvis finns Esplanaden och gångvägen av offentlig karaktär på
intilliggande fastighet, Falken 3. Inom 200 meter, på Malmtorget, finns en park
med goda rekreationsmöjligheter.
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Bebyggelse
Planförslaget möjliggör för flera centralt belägna lägenheter och service i
Kalmar. Att mixa verksamheter och boende är en del av Kalmar kommuns
strategi för att utveckla Kalmar socialt hållbart. Genom att möjliggöra för
lägenheter i varierande storlekar bidrar detta till en blandning av invånare med
olika bakgrund, referenser och ekonomisk möjligheter. Regleringen av den
tillkommande byggnaden på Falken 4 syftar även till att bidra till ett integrerat
gaturum på Linnégatan. Genom att placera byggnaden med fasad i gatuliv och
huvudentrén mot gatan koncentreras rörelsen till det offentliga rummet.
Den tillkommande bebyggelsen har reglerats för att passa in i
bebyggelseområdets kulturhistoriska och arkitektoniska värden. Byggnaden ska
anpassas till omgivningens särprägel i materialval och detaljeringsgrad.
Stadsbilden kommer delvis att förändras genom den tillkommande byggnaden.
Nisbethska skolans norra fasad kommer till viss del att skymmas sett från
Esplanaden. Dock kommer Nisbethska fortfarande att ha en dominerande roll
i stadsrummet eftersom den tillkommande byggnadens byggnads- och
totalhöjd regleras så att den inte överstiger Nisbethska. Förutom att
Nisbethska fortfarande kommer att vara den högst byggnaden i närområdet
har den dessutom andra drag som framhäver dess särställning så som
proportioner, våningshöjd och dess monumentala entréparti.
Placeringen av tillkommande byggnad i fastighetens nordöstra hörn stämmer
väl överens med både gårdsbilden på Falken 4 och med stadsbilden på Västra
Malmen. En negativ konsekvens, ur kulturhistorisk synpunkt, är att den hittills
obebyggda marken mot fastighetens norra gräns, som enligt 1877 års stadsplan
skulle utgöra plantering/brandgata, bebyggs. Det innebär att signifikanta drag i
den historiska stadsplanen blir otydliga. I helhet är företeelsen närmast osynlig
idag på grund av att plank och gårdsbebyggelse i kvarteret inte försvunnit och
att en byggnad har placerats i brandgatan. I kvarteret Falken som helhet har
strukturen av brandgata aldrig funnits, förutom på Falken 4, eftersom
bebyggelseområdet har byggts ut enligt andra planer och principer. Det
tillkommande husets djup är även rimligt ur kulturhistorisk synvinkel.
Trygghet
Planen möjliggör för centrumverksamheter på bottenplan vilket kan bidra till
att förbipasserande på Linnégatan upplever gaturummet som tryggt. Det
eftersom det möjliggör för aktiviteter dagtid. Planen reglerar även att
huvudentré ska placeras mot gata vilket bidrar till att rörelsen koncentreras till
gaturummet. Rörelsen av människor kan i sin tur bidra till en ökad upplevelse
av trygghet.

Tillgänglighet och infrastruktur
Planförslager medger att parkering får anordnas på innergården. Det innebär
en ökad tillgänglighet för motorfordonstrafik till Falken 4. Bilparkering för
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person med funktionshinder anordnas på innergården vilket är i linje med
Boverkets krav på en plats inom 25 meter från entré. Genom att ordna
bilparkering på innergården blir den mindre tillgänglig för boende som inte
äger bil. Även förbipasserande fotgängare och cyklister får en försämrad
tillgänglighet på Linnégatan. Detta kan tänkas påverka de elever som passerar
fastigheten för att ta sig till Södra skolan och matsalen som ligger norr om
Falken 4. Parkering för bil går inte att lösa på en annan fastighet i närområdet i
dagsläget då belastningen av bilparkering på Malmen är hög. Cykelparkering
anordnas inom planområdet. Det innebär en ökad tillgänglighet för cyklister till
Falken 4. Det innebär också att de boende uppmuntras till att röra sig vilket
kan bidra till en bättre hälsa. Att välja cykeln framför bilen är dessutom
ekologisk hållbart eftersom det inte påverkar luften med luftföroreningar.
Service
Planförslaget möjliggör för centrumverksamheter i bottenplan i det
tillkommande bostadshuset. Det innebär att det i framtiden även finns
möjlighetför serviceverksamheter att etablera sig i ett centralt läge.
Verksamheter i bottenplan skulle även innebära ett mixat utbud av
verksamheter, vilket är en del av Kalmar kommuns strategier för att utveckla
Kalmar.
Teknisk försörjning
Planförslaget möjliggör för ett tillkommande flerbostadshus som kan kopplas
in på befintliga system som finns i Linnégatan och Esplanaden för VA,
dagvatten, el, tele och värme. Det innebär en ökad belastning för de redan
befintliga systemen på Västra malmen. Dock görs bedömningen att det finns
god kapacitet och bra förutsättningar för att ansluta den tillkommande
byggnaden.
I samband med exploateringen kommer en del av fastigheten att hårdgöras,
vilket innebär att den naturliga fördröjningen som gräsmattan medför
försvinner. Dock görs bedömningen att föreslagen reglering att 50 procent av
marken mellan byggnaden ska bestå av genomsläppligt material är tillräcklig för
att omhänderta den ökade volymen dagvatten som exploateringen medför.
Sopkärlen är lättillgängliga vid soptömning och annan tid förvaras de på ett sätt
som bidrar till en god boendemiljö och är tillgängliga för de boende.
Sopkärlens placering vid tömning eller övrig tid förhindrar inte tillgängligheten
för motorfordon och räddningsfordon, då den asfalterade markytan på infarten
har en bredd på 4 meter.
Störning och risk
Planförslaget bidrar till en ökad rörelse av nio bilar i området. Dock bedöms
det ökade antalet vara så pass lågt att det inte påverkar ljudnivån.
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Tidigare ställningstaganden
Överkommunala beslut
Planområdet innefattar inga fornminnen eller byggnadsminnen. Vidare berör
planförslaget inget riksintresse och påverkar inte heller strandskyddet.
Enligt Kalmar kommuns verksamhetsplan och budget för 2017 har det bland
annat antagits ett övergripande mål om att planera för 2500 bostäder, varav
300 småhus, fram till och med år 2018. Målet innefattar även att bebyggelsen
ska vara blandad och att värna om hyresrätten och prioriterar aktörer som
satsar på denna boendeform. Planförslaget är i linje med Kalmar kommuns mål
för bostadsbyggandet år 2017.
Miljökvalitetsnormer
Regeringen har fastställt riktlinjer för utomhusluft, omgivningsbuller (ej aktuellt
i Kalmar) och vatten, dessa normer är huvudsakligen baserade på krav i EUdirektiv och syftar till att skydda människors hälsa och miljön.
Utomhusluft
Miljökvalitetsnormer (MKN) gäller för kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid,
kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM10 och PM2,5), arsenik, kadmium,
nickel, bensen(a)pyren och ozon. I Kalmar genomfördes mätningar under
2003-2004 vilka sammanställts av Kalmar läns luftvårdsförbund. MKN
överskreds inte för något utsläpp. Dock överskreds de nationella miljömålen
för exempelvis bensen.
Planförslaget möjliggör för tillskott av cirka 20 lägenheter vilket även kan
medföra ett ökat tillskott av biltrafik i området. Tillskottet av bilar medför även
tillskott av avgas i luften. Dock bedöms inte tillskottet på biltrafik som
planförslaget möjliggör för påverka utomhusluften jämfört med idag.
Vatten
För att uppnå EU:s mål om god vattenstatus har Sverige infört
miljökvalitetsnormer för vatten (Vattenförvaltningsförordningen 2004:660).
Målsättningen är att alla vattenförekomster ska uppnå god status år 2027.
Vattenmyndigheterna beslutade i december 2009 om de normer
(=kvalitetskrav) som ska gälla för yt- och grundvatten. Den vattenförekomst
som påverkas av planförslaget är Systraströmmen, och indirekt Kalmarsund, i
form av dagvatten som leds i det kommunala vattenledningsnätet.
Planförslaget bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna för vatten negativt.
Se mer under dagvatten på sida 27-28.
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Översiktsplan Kalmar kommun
Enligt Kalmar kommuns översiktsplan (antagen KF 2013) ingår planområdet i
det som kallas för Kalmars innerstad. I innerstaden vill kommunen skapa fler
bostäder genom förtätning, främst i form av flerbostadshus. I framtiden vill
Kalmar kommun utveckla stadskärnan mot Malmen med utgångspunkt i
Sveaplan. Planförslaget stämmer överens med översiktsplanens riktlinjer för
området.
Verksamhetsplan och budget 2017
Enligt Kalmar kommuns verksamhetsplan och budget för 2017 har det bland
annat antagits ett övergripande mål om att planera för 2500 bostäder, varav
300 småhus, fram till och med år 2018. Målet innefattar även att bebyggelsen
ska vara blandad och att värna om hyresrätten och prioritera aktörer som satsar
på denna boendeform. Planförslaget är i linje med Kalmar kommuns mål för
bostadsbyggandet år 2017.
Riktlinjer för parkering i Kalmar kommun – i detaljplan och
bygglov
Kalmar kommun har tagit fram Riktlinjer för parkering i Kalmar kommun – i
detaljplan och bygglov (antagen KF 2016) som ska utgöra underlag hur
parkeringsfrågor ska hanteras vid framtagandet av detaljplaner. Riktlinjerna ska
tillämpas vid nybyggnad, tillbyggnad och vid ändrad användning av befintlig
funktion. I första hand ska parkeringsefterfrågan lösas inom den egna
fastigheten. Går inte det att lösa kan parkeringsefterfrågan lösas genom avtal på
annan fastighet eller genom parkeringsköp i en parkeringsanläggning. Enligt
Boverkets byggregler ska parkeringsplatser för personer med
rörelsenedsättning ordnas inom 25 meters gångavstånd från entréer till publika
lokaler, arbetslokaler och bostadshus. Gällande cykelparkering handlar det om
att se till att det finns många och attraktiva cykelparkeringar så att cyklandet
kan öka.
Parkering för bil, parkeringsplats för personer med rörelsenedsättning och
cykel föreslås ordnas inom fastigheten.
Tematiskt tillägg till översiktsplanen
Kalmar kommun har tagit fram dokumentet Vatten och avlopp, Tematiskt
tillägg till översiktsplanen, Kalmar kommun som blev antagen av
kommunfullmäktige 25 januari 2016. I dokumentet anges följande mål för en
hållbar dagvattenhantering:
•

Dagvattnet ska ses som en resurs i planering och stadsbyggande.

•

Dagvattnet ska hanteras säkert för byggnader, övriga anläggningar samt
värdefull natur- och kulturmiljö samt för biologisk mångfald.

•

Dagvattnet ska tas om hand för ett på platsen lämpligt sätt från
estetisk, biologisk och säkerhetssynpunkt.
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Föroreningar i dagvattnet ska förebyggas och begränsas vid källan.
Reningsåtgärder ska sättas in så nära föroreningskällan som möjligt.

•

Dagvattnets belastning på ledningssystem och recipienter ska
minimeras, både vad gäller föroreningar och flöden.

Detaljplanen är i linje med det tematiska tillägget för Vatten och avlopp.

Gällande detaljplaner
Planområdet omfattas av detaljplan Falken m.m. på Malmen 0880K-P98/05
antagen 1998-03-19. I gällande detaljplan har planområdet användningen
bostäder/kontor på kvartersmark. De två bostadshusen är reglerade till två
våningar och har skydd mot rivning och exteriör förvanskning avseende det
kulturhistoriska värdet. Skydden gäller även för det mindre förrådet på
innergården. Innergården är reglerad med prickmark vilket innebär att marken
inte får bebyggas.
Marken mellan Nisbethska skolan och planområdets norra gräns är reglerad
med prickmark och får därmed inte bebyggas. Linnégatan som angränsar till
planområdet i öst utgör allmän platsmark/gata med gatuplantering på västra
sidan av Linnégatan i gällande detaljplan (Förslag till ändring av stadsplan för
kvarteren Ejdern och Duvan i Kalmar, aktnr. 0880K-I:151, antagen 1949-03-28).

Gällande detaljplan för kvarteret Falken antagen år 1998.
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Freja Råberg
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Detaljplan för
Falken 4
Malmen, Kalmar kommun
Granskningsutlåtande
Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 2017-09-01 - 201709-22. Förslaget har sänts till myndigheter, förvaltningar och föreningar enligt
sändlista och till fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Vid granskningen
fanns även information om planförslaget tillgängligt i trappuppgångarna
avsedda för de boende i hyresrätterna i angränsande fastigheter. Nedan
sammanfattas och kommenteras inkomna skriftliga synpunkter.

Sammanfattning
Under granskningstiden har det inkommit totalt sex granskningssvar.
Länsstyrelsen har gett rådgivande förslag på en redaktionell justering i
plankartan. Brandkåren har uppmärksammat frågan hur utrymning sker från
intillliggande fastighet i förhållande till den tillkommande på Falken 4. De har
även uppmärksammat behovet av uppställningsplats för stegfordon. KSRR
föreslår att avfallshanteringen ska ordnas på ett permanent sätt i anslutning till
fastighetsgräns mot gata. Hyresgästföreningen Kalmar-Torsås-Öland
poängterar betydelsen av närhet till rekreation för de boende för att kunna ge
möjlighet till samvaro i nära och trivsam utemiljö.
Inför antagande har endast redaktionella justeringar gjorts i plankarta och
planbeskrivningen för att höja läsbarheten samt underlätta tillämpningen av
planbestämmelserna.

Planeringsenheten
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Storgatan 35 A
Tel 0480-45 00 00 │ Fax 0480-45 04 29
E-post: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
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Justeringar inför antagande
•

Planbestämmelse med korsmark har justerats från ”På marken får
endast komplementbyggnad placeras” till ”På marken får endast
komplementbyggnad placeras. Markparkering får anordnas”.

•

Byggrätten har utökats med 6 m2 mot infarten för att möjliggöra för en
permanent hållbar lösning av avfallshantering. Den utökade ytan
begränsas till att endast användas till avfallshantering och en maximal
nockhöjd på 3 meter. Det finns även möjlighet att ordna underjordisk
anordning för avfallskärl. Infarten blir 3,5 meter bred, vilket gör att
räddningsbil fortfarande kan ta sig in vid behov.

•

Utformningsbestämmelsen för den tillkommande byggnaden samt för
markens utformning har delats upp i flera bestämmelser för att öka
tydligheten. Bestämmelserna är de samma som vid granskningen.
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Inkomna synpunkter
Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsen har inga synpunkter som måste beaktas för att planförslaget ska
kunna anses vara förenligt 11 kap. PBL och därmed riskera att överprövas.
Länsstyrelsen har dock rådgivande synpunkter.
Rådgivande
Planbestämmelse f1 bör delas upp i flera bestämmelser för att höja läsbarheten
samt tillämpningen av bestämmelsen vid senare handläggning.
Kommentar: Noteras. Plankartan justeras.
Boende och fastighetsägare
LW Utbildningsfastigheter AB (Falken 3)
Vi har synpunkter på brand, ljus, skuggstudie och hänsyn till en kulturhistoriskt
byggnad såsom Nisbethska som ligger på vår fastighet vilket vi tidigare
påpekat.
1. Brand, byggnaderna på respektive fastighet ska ligga 4,5 meter från
tomtgräns. Tittar man i kvarteret/n så ser man en tydlig brandgata
genom fastigheterna.
2. Nisbethska har kontorslokaler i bottenplan och lektionssalar samt
trapphus uppåt vilket en så hög volym som illustreras innebär mörka
lokaler och sämre arbetsmiljö för vår kund.
3. Skuggstudie som ovan.
4. Kulturhistoriskt passar det inte in att förtäta på detta sätt med avstånd
till byggnadsvolymen och Nisbethskas karaktär.
5. Gör istället en utbyggnad på befintlig byggnad på fastigheten och håll
ned volymen någon/några våningar och avståndet från tomtgräns.
Kommentar:
1. Avståndet 4,5 meter för huvudbyggnad till fastighetsgräns gäller vid
ansökan om bygglov om grannen inte medger eller om detaljplanen
inte medger en närmare placering, vilket förslaget på detaljplan för
Falken 4 gör i detta fall. Sett till utrymning från Nisbethska sker den via
andra vägar och den tillkommande byggnaden kommer inte att
förhindra eventuell utrymning. En del av Nisbethskas fasad utgörs
dessutom av en brandvägg, vilket möjliggör den föreslagna placeringen
av den tillkommande byggnaden. I en så pass central stadsdel som
kvarteret Falken ligger i, är förtätning en del av Kalmar kommuns
strategier för att skapa en hållbar stad. Angående befintliga strukturer
av brandgata genom kvarteren se kommentar nedan vid punkt 4.
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2. Enligt framtagna skuggstudier, se planbeskrivning, kommer inte
Nisbethska påverkas av skuggor som skulle innebära en avsevärt sämre
arbetsmiljö för verksamheterna. En del av fasaden utgörs, som
nämndes innan, dessutom av brandvägg.
3. Se kommentar ovan.
4. I samband med detaljplanearbetet har en bebyggelsehistorisk utredning
tagits fram av Kalmar Läns Museum. Kalmar kommun har följt de
rekommendationer som ges avseende byggnadens utförande såsom att
huvudentré ska placeras mot gata och att balkong eller andra
utskjutande burspråk inte ska placeras mot gata. Vidare har Kalmar
Läns Museum gjort bedömningen att byggnadens placering är
acceptabel ur kulturmiljösynpunkt. Det eftersom brandgatan som finns
där idag, som har ett visst kulturhistoriskt värde, är närmast osynlig på
grund av att plank och gårdsbebyggelse i kvarterens inre försvunnit och
byggnader lagts tvärs över brandgatan. Sett till hela kvarteret Falken har
strukturen med brandgator aldrig funnits, förutom just på Falken 4,
eftersom kvarteret i övrigt har byggts ut enligt andra principer och
planer.
5. Se kommentarer ovan.

Kommunala nämnder, förvaltningar och bolag
Brandkåren
1. Den nya byggnaden som detaljplanen medger kan innebära problem
gällande utrymning från intilliggande fastighet. Hur utrymning sker från
fastigheten norr om planområdet, på kv. Falken 3, bör undersökas. Om
utrymning från intilliggande fastighet utgörs av stegutrymning med
hjälp av räddningstjänst, kan en ny byggnad begränsas i bygglovsskedet
för att bereda plats åt räddningsfordon i form av en räddningsväg (se
punkt 3 och 4 nedan) mellan fastigheterna Falken 3 och 4.
2. För att underlätta släckangrepp och minimera insatstiden bör
räddningsfordon komma så nära byggnadernas entréer att man inte
behöver dra slang och transportera material mer än 50 meter.
Dessutom bör gångavståndet vara högst 50 meter om nödutrymning
avses ske med bärbara stegar.
3. Räddningsväg ska anordnas om det befintliga gatunätet inte ger
tillräcklig åtkomlighet för räddningsinsats eller för utrymning med
räddningsstjänstens stegutrustning.
En räddningsväg:
a. Ska ha en fri höjd på minst 4 meter.
b. Ska ha bärighet motsvarande angränsande vägnät eller tåla ett
axeltryck av 100 kN.
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c. Bör vara försedd med ett hårdgjort ytlager av grus, asfalt eller
motsvarande. Hårdgjorda gräsmattor rekommenderas inte.
d. Ska ha en körbanebredd på minst 3 meter på raksträckor.
e. Ska ha en längslutning på max 8%, tvärfall på 2% och
vertikalradien (konkav eller konvex) på minst 50 meter.
f. Ska ha en inre radie i kurvor på minst 7 meter och det bör finnas
sådan breddökning och hinderfritt sidoområde före, genom och
efter kurvan så att stegfordon kan framföras.
g. Ska markeras med standardiserad skylt
h. Ska underhållas och snöröjas. Exempel på underhåll är skötsel av
träd som kan hindra stegresning.
i.

Bör ha angöringen i anslutning till byggnadens adress.

4. För de utrymmen där alternativ utrymningsväg utgörs av fönster med
hjälp av räddningstjänst och där avståndet mellan mark och
fönsterkarm överstiger 11 meter krävs maskinstege. I dessa fall ska
uppställningsplats för stegfordon anordnas enligt nedan.
En uppställningsplats för stegfordon:
a. Ska inte luta mer än 8,5% i någon riktning.
b. Ska vara förlagd utanför ytterkant av balkonger som ska kunna nås
med maskinstege, dock högst 9 meter från husväggen.
c. Ska vara minst 5 meter bred och 12 meter lång.
d. Underhållas och snöröjas på samma sätt som räddningsvägen.
e. Ha samma bärighet som räddningsvägen.
Observera att den nya byggnaden som detaljplanen medger, kan
komma att kräva utrymning med hjälp av brandkårens höjdfordon.
Eftersom en del lägenheter inte är genomgående kan det därmed bli
aktuellt med en räddningsväg samt en uppställningsplats på
innergården.
5. Resultatet av de strålningsberäkningar som utförts av Brand och
riskanalys 2017-01-13 ska följas. Strålningsberäkningen gäller
brandspridning mellan byggnader och ställer bland annat krav på
maximal fönsterarea mot intilliggande byggnader.
Kommentar:
1. Utrymning på Falken 3 har studerats inför antagande.
Utrymning från angränsande byggnad i nordväst (Nisbethska,
Falken 3) sker från annat håll, inte mot Falken 4. Placeringen
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av den tillkommande byggnaden begränsar därmed inte
möjligheterna till utrymning på Falken 3.
2. Noteras. I planförslaget är avståndet mindre än 50 meter. Det
innebär att det finns möjlighet att komma åt byggnaden med
slang och material samt göra nödutrymning med bärbara
stegar.
3. På innergården finns möjlighet att utrymma med bärbara
stegar. Vid behov finns öven möjlighet att köra in med
räddningsfordon. Se kommentar på punkt 4 nedan.
4. Vid utrymning nås plan ett, två och tre med bärbar stege. Plan
fyra och vindsvåning nås med höjdfordon. Uppställningsplats
för höjdfordon görs på Linnégatan. Planlösningarna på fyra
och vindsvåning anpassas så att utrymning från Linnégatan är
möjligt.
5. Brand och riskanalys rekomendationer ska följas, vilket
poängteras i planbeskrivningen. Det är dock en byggteknisk
fråga som säkerställs vid bygglovsskedet eftersom det regleras
enligt BBR.

Ledningsdragande verk, andra företag och myndigheter
Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR)
Jag kan ha en synpunkt på placeringen av miljörummet inne på gården. Varför
detta? Det finns en in /ut passage till gården där samtliga måste passera. Mitt
tips är att göra en permanent lösning för avfallet, där ute där förslaget ändå är
att kärlen ska stå vid tömnings dagen. Det finns många bra kärlförvaringsskåp
på marknaden som både är snygga och praktiska. Jag tycker detta med tanke på
att det är någon som ska dra ut kärlen till förslagna platsen varje gång det skall
tömmas, och dem åker inte tillbaka av sig självt heller. Det optimala hade varit
med en angöringsplats för avfallsbilen i anslutning till Linneégatan, då
eliminerar man backning och korsande av gång- och cykelbana. Den nuvarande
inbacksvägen är smal och svåråtkomlig med träd som stör tillgängligheten,
detta måste åtgärdas om hämtplatsen ska bli enligt förslaget.
Kommentar:
Inför antagande har ytterligare ett område med korsmark lagts till i
anslutning till det tillkommande flerbostadshuset. Avfallshanteringen
ska ordnas som en del av den tillkommande byggnaden. Möjlighet
finns även att göra en utbyggnad eller underjordisk anläggning vid den
södra fasaden i anslutning till infarten.
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Intresseorganisationer och övriga
Hyresgästföreningen Kalmar-Torsås-Öland
Föreningen står fast vid de synpunkter vi lämnade i samrådsstadiet. Vi
uppskattar att det tagits viss hänsyn till vad vi anfört angående bland annat
cykelparkering.Vi konstaterar samtidigt, i likhet med
Samhällsbyggnadskontoret, att planförslaget innebär att den del av fastigheten
som har grönska i form av gräs och trädplantering exploateras. Det medför att
närheten till natur och rekreation försämras för de boende inom Falken 4. Vi
vill därför ytterligare poängtera betydelsen av att utrymme för de boendes
rekreation tillgodoses i fastighetens omedelbara närhet. Det skulle kunna
ordnas vid miljöhuset, där till exempel ett möblemang med bord och stolar
tillsammans med blommor och/eller annan växtlighet kan ge de boende
möjlighet till samvaro i nära och trivsam utemiljö.
Kommentar:
Kalmar kommun är samstämmiga med Hyresgästföreningen Kalmar-TorsåsÖland i synpunkten att innergården bör utformas så att de boende får en direkt
närhet till rekreation. Detaljplanen reglerar att minst 50% av markytan ska
bestå av genomsläppligt material, vilket förhindrar att hela innergården
hårdgörs. Hur fastighetsägaren väljer att utforma innergården med växter och
liknande styrs inte i detaljplanen.

Följande har accepterat planförslaget skriftligt:
Kalmar Vatten AB

Följande sakägare och likställda har senast under
granskningstiden inkommit med skriftliga synpunkter som inte
blivit tillgodosedda
LW Utbildningsfastigheter AB, Norra Långgatan 32, 392 32 Kalmar
Bilaga: Samrådsredogörelse daterad 2017-08-23

Freja Råberg
Planarkitekt

Handläggare

Freja Råberg
Tel. 0480-45 03 95

Datum

Upprättad 2017-08-23

Ärendebeteckning

2016-5325

Detaljplan för

Falken 4
Malmen, Kalmar kommun

Samrådsredogörelse
Planförslaget för Falken 4 har varit på samråd under tiden 2017-03-31 – 201704-28 och 2017-05-24-2017-06-14. Förslaget har sänts till myndigheter,
förvaltningar och föreningar enligt sändlista och till fastighetsägare enligt
fastighetsförteckning. En kungörelse gjordes i ortstidning och på kommunens
anslagstavla. Inbjudan till samråd delades ut till hyresgäster som bor i
angränsande fastigheter till planområdet. Fullständiga planhandlingar har funnits
tillgängliga på kommunens hemsida, Samhällsbyggnadskontoret och
Stadsbiblioteket i Kalmar. Den 7 april mellan klockan 13.00-16.00 och den 10
april mellan klockan 17.00-20.00 var tjänstemän på plats på stadsbiblioteket i
Kalmar för att informera om planförslaget och svara på frågor.

Sammanfattning
Under samrådstiderna har det kommit in totalt åtta samrådssvar till kommunen.
Inkomna synpunkterna är blandade. Bland annat har möjligheten att lösa
bilparkering på annan fastighet uppmärksammats, att cykelparkering borde ha
hög standard och att planbestämmelse för dagvatten med fördel bör kombineras
med reglering av bilparkeringsplatser. Det har även inkommit synpunkter kring
skydd mot brandspridning och Länsstyrelsen efterfrågar mer omfattande
bullerberäkningar. Byggnadshöjden på den tillkommande byggnaden har
ifrågasatts av Kalmar läns museum. Trots synpunkter var majoriteten av
samrådssvaren positiva till stora delar av planförslaget för Falken 4.

Planeringsenheten
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Storgatan 35 A
Tel 0480-45 00 00 │ Fax 0480-45 04 29
E-post: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
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Inför första samrådet handlades detaljplanen för Falken 4 med ett
standardförfarande. På grund av oklarheter kring vilket förfarande detaljplanen
handlades med i planhandlingarna gjorde kommunen bedömningen att
detaljplanen för Falken 4 skulle ut på ett nytt samråd. Denna gång med ett
utökat planförfarande eftersom planen anses vara av intresse för allmänheten.
Samma planhandlingar har funnits tillgängliga vid båda tillfällen.
Inför granskningsskedet har mindre justeringar och tillägg gjorts i plankarta och
planbeskrivning. Se sammanfattning av ändringarna nedan.
Bebyggelse
Stycket om brandspridning har kompletterats och förtydligats. Ur kulturhistorisk
synpunkt föreslås befintliga flerbostadshus skyddas, förutom mot exteriör
förvanskning, även mot rivning. Byggnadshöjden har justerats nedåt till 13,8
meter.
Buller
Ett PM har tagits fram med beräkningar av buller från samtliga bullerkällor i
omgivningen. Beräkningarna är gjorda utifrån dagsläget och antagande har gjorts
kring utvecklingen av närområdet och hur det skulle påverka bebyggelsen på
Falken 4. Beräkningarna visar att den tillkommande byggnaden inte påverkas av
ljudnivåer som är högre än 60 dB(A) som föranleder planbestämmelse i
plankartan.
Planbestämmelse som reglerar skydd mot buller för befintligt flerbostadshus
mot Esplanaden har inför granskningen tagits bort eftersom kommunen gör
bedömningen att en så pass stor åtgärd som i så fall skulle lösa ut att minst
hälften av rummen i varje lägenhet vara orienterade mot en tyst sida inte
kommer att genomföras eftersom byggnaden skyddas både mot exteriör
förvanskning och rivning i detaljplanen. Att genomföra en så pass stor åtgärd
skulle påverka byggnadens kulturhistoriska värde negativt.
Dagvatten
Inför granskningsskedet har beräkningar gjorts som visar att den föreslagna
regleringen av dagvatten, att minst 50 procent av marken mellan byggnaderna
ska bestå av genomsläppligt material, är tillräcklig för att ta hand om den ökade
volymen dagvatten som exploateringen medför. Planbeskrivningen har även
kompletterats med förslag på ytterligare åtgärder av lokalt omhändertagande av
dagvatten som kan genomföras av fastighetsägaren.
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Parkering
Inför granskningsskedet har planbeskrivningen kompletterats med resonemang
kring bil- och cykelparkering. Genomförs en lägenhetsfördelning som medför
ett större behov av tillgång till bilparkeringsplatser eller att reduceringsåtgärderna
inte genomförs ska bilparerkingarna lösas på en annan fastighet genom
tillskapandet av en gemensamhetsanläggning, parkeringsservitut, nyttjanderätt
eller parkeringsköp. Möjligheten att lösa parkering på en annan fastighet är dock
begränsad på Malmen eftersom belastningen av bilparkeringar är hög. Därav bör
fastighetägaren noga avväga lägenhetsfördelning och reducerande åtgärder för
att kunna möta kravet om behovet av tillgång till bilparkeringsplatser.
Görs reducerande åtgärder för att minska behovet av tillgång till bilparkering
ställs krav på en högre standard på parkeringsplatserna för cykel. Exempelvis ska
det finnas goda möjligheter att låsa fast ramen och väderskyddade
förvaringsmöjligheter.
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Inkomna synpunkter
Nedan sammanfattas och kommenteras inkomna skriftliga synpunkter från båda
samrådsskeden.
Länsstyrelsen i Kalmar län
1. Vid fasad på befintliga byggnaden längs med Esplanaden är
bullervärdena som redovisas i planbeskrivningen högre än riktvärdena
enligt förordningen 2015:216 om trafikbuller vid bostäder. För de
planerade bostadshusen redovisas inga bullernivåer med hänvisning till
genomförd trafikmätning. Trafikmätningen har dock bara sett till
trafiken på Linnégatan vilket inte kan anses tillräckligt. De planerade
bostäderna kommer sannolikt att påverkas av buller från både
Esplanaden, Linnégatan och annan trafik. Planbeskrivningen ska därför
kompletteras med bullervärden för fasader för samtliga bostäder inom
planområdet där samtliga bullerkällor finns med i beräkningarna.
Bullervärden ska vara både för dagens situation och prognostiserat vad
gäller trafikmängden. I de fall åtgärder krävs för att klara riktvärden för
buller enligt förordningen 2015:216 ska dessa redovisas på plankartan
samt att genomförandebeskrivningen ska tydligt visa vem som ansvarar
för att åtgärden ska genomföras samt när åtgärden ska vara genomförd.
2. Genomförd förstudie för att klargöra risken för brandspridning behöver
förtydligas i planbeskrivningen. Stycket är svårt att tyda och eventuella
konsekvenser för planområdet behöver klargöras. Vidare ska de
eventuella åtgärder som krävs för att hindra brandspridning säkerställas
på plankartan med bestämmelser.
3. För att inte negativt påverka MKN för recipienten ska kommunen i
rimlig utsträckning visa åtgärder som bidrar till att MKN för vatten kan
nås. Länsstyrelsen anser inte att kommunen på ett adekvat sätt beskriver
hur dagvatten ska hanteras inom planområdet vad gäller exempelvis
fördröjning, rening samt påverkan på Systraströmmen och nedströms
recipient, Kalmarsund.
4. Planbeskrivningens förslag på åtgärder för att minska belastningen på
dagvattennätet vad gäller öppna avrinningsstråk på kvartersmark kan
med fördel införas som planbestämmelse. Vidare ska planbeskrivningen
kompletteras med uppgifter som visar att föreslagen åtgärd om minst 50
procent genomsläppligt material mellan byggnaderna är tillräckligt för att
omhänderta de volymer som den utökade byggrätten innebär.
5. Trafikutredningen beskriver att även med reduktionerna av antalet
bilparkeringar kommer den största delen av innergården att upptas av
bilparkering. Därför bör planbestämmelse om att parkeringsytor ska
bestå av genomsläppligt material övervägas.
6. Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning att planens
genomförande inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
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Rådgivande
7. Beräkningar som gjorts för antalet parkeringsplatser som planen
genererar utgår från en viss lägenhetsfördelning. Detaljplanen innehåller
dock inga bestämmelser som reglerar detta. Behovet av parkeringsplatser
bör därför grundas på den norm som finns för de cirka 20 lägenheter
som planen medger. Antalet parkeringsplatser är då högre än de sju eller
nio som beskrivs i planen. Planbeskrivningen bör därför förtydliga att
behovet av parkeringar sannolikt är högre. Enligt kommunens riktlinjer
för parkering krävs att det skapas ett servitut eller en
gemensamhetsanläggning för parkeringen om det inte kan lösas inom
den egna fastigheten. Planbeskrivningen bör därför kompletteras med
dessa uppgifter.
8. Trafikutredningen (2017-02-23) konstaterar att för att uppnå en fri sikt
på 2,5 meter åt bägge håll vid utfart mot Linnégatan krävs att utfarten
och den nya byggnaden förskjuts norrut ca 2,5 meter alternativt att
bygganden förskjuts ca 1 meter norrut och utförs med hörnavskärning
på den nedersta våningen. Det framgår inte av planbeskrivningen om
denna åtgärd är genomförd vad gäller byggrättens placering eller motiv
till varför fastighetsutfarten kvarstår.
Kommentar:
1. Planbeskrivningen har kompletterats med bullerberäkningar på sida1617.
2. Stycket om genomförd förstudie för brandspridning och konsekvenserna
för planområdet har klargjorts i planbeskrivningen, se sida 30.
Restriktionerna kring byggnadskontruktion för att förhindra
brandspridning regleras enligt BBR och uppmärksammas i
bygglovsskedet. Plankartan regleras enligt PBL.
3. Planbeskrivningen har kompletterats med hur dagvatten ska hanteras
inom planområdet och förslag på åtgärder för lokalt omhändertagande
av dagvatten som fastighetsägaren kan göra på den egna fastigheten.
Planbeskrivningen har även kompletterats med hur planförslaget
påverkar MKN, Systraströmmen och Kalmar sund. Läs mer på sidorna
27-28 i planbeskrivningen.
4. Bedömningen görs att den föreslagna regleringen att minst 50 procent av
markytan mellan byggnaderna ska bestå av genomsläppligt material är
tillräcklig för att omhänderta den ökade volymen dagvatten som
exploateringen innebär. Planbeskrivningen har kompletterats med
resonemang baserade på framtagna beräkningar av den ökade volymen
dagvatten som exploateringen medför, se sida 27-28.
5. Kommun gör bedömningen utifrån framtagna beräkningar att
planbestämmelsen om att 50% av marken mellan byggnaderna ska bestå
av genomsläppligt material är tillräcklig för att omhänderta den ökade
volymen dagvatten som exploateringen medför. Ytan som kommer att
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användas för bilparkering ingår i marken mellan byggnaderna och
kommer därför till stor del att utgöras av genomsläppligt material.
6. Noteras.
7. Planbeskrivningen har förtydligats att beräkningarna av
bilparkeringsplatser är gjorda utifrån fatsighetsägarens förslag på
lägenhetsfördelning. Genomförs en annan lägenhetsfördelning som
medför ett större behov av tillgång till bilparkeringsplatser eller att de
reducerande åtgärderna för bilparkering inte genomförs ska dessa ordnas
på en annan fastighet. Planbeskrivningen har även kompletterats med
hur eventuell bilparkering skulle kunna lösas på en annan fastighet. Läs
mer på sida 25-26 i planbeskrivningen.
8. Planbeskrivningen har kompletterats. Läs mer på sida 27 i
planbeskrivningen.
Lantmäterimyndigheten
1. Stycket om fastighetsreglering mm. bör tas bort då det inte krävs någon
fastighetsreglering för att genomföra detaljplanen.
Kommentar:
1. Noteras. Justering har gjorts i planbeskrivningen.

Boende och fastighetsägare
Inga boende eller fastighetsägare som berörs av planförslaget har lämnat några
synpunkter.

Kommunala nämnder, förvaltningar och bolag
Kalmar Brandkår
1. Kalmar brandkår lämnar följande information i detta ärende. Det är
generella krav som bedöms kunna uppfyllas i aktuellt ärende om de
beaktas i utformningen.
• För att underlätta släckangrepp och minimera insatstiden bör
räddningsfordon komma så nära byggnadens entré att man inte behöver
dra slang och transportera material mer än 50 m. Dessutom bör
gångavståndet vara högst 50 m om nödutrymning avses ske med bärbara
stegar.
• Om befintligt gatunät eller motsvarande inte ger erforderliga
åtkomstmöjligheter ska en särskild räddningsväg anordnas.
- En räddningsväg bör ha en fri höjd av 4.0 m, en bärighet
motsvarande ett axeltryck av 100 kN och ett hårdgjort ytlager av
grus, asfalt eller motsvarande. På raksträckor bör körbanebredden
vara minst 3.0 m, längslutningen högst 8 %, tvärfallet 2 % och
vertikalradien (konkav eller konvex) minst 50 m. I kurvor bör den
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inre radien vara minst 7,0 m samt ha sådan breddökning och
hinderfritt område för, genom och efter kurvan att stegfordon kan
framföras.
- Räddningsväg ska markeras med standardiserad skylt.
- En räddningsvägs angöring bör ligga i anslutning till byggnadens
adress.
- Räddningsväg ska snöröjas och underhållas.
Utrymning med bärbar stege kan ske om fönstrets underkant är högst 11
m från marken. Ifall det är högre måste höjdfordon användas.
Uppställningsplatser för höjdfordon ska vara utformade enligt följande:
- Minst 5 meter bred och 12 meter lång. Samma bärighet som
räddningsväg.
- Avståndet får inte överstiga 9 meter räknat från uppställningsplatsens
kant till ytterkant balkong eller fönster som ska kunna nås med
höjdfordon.
- Placeras utanför ytterkanten av de balkonger eller fönster som ska
kunna nås med höjdfordon.
- Inte ha större lutning än 8,5 % i någon lutning.
- Uppställningsplats ska snöröjas och underhållas.
- Det ska vara möjligt att komma till platsen utan att behöva backa
fordonet. Däremot kan det accepteras att höjdfordonet får backa ut
från uppställningsplatsen.
- Höjdfordonet ska kunna resas till avsedd angreppspunkt utan att
hindras av utskjutande byggnadsdelar, träd eller dylikt.
Brandpostnätet skall uppfylla gällande normer.

2. De värmestrålningsberäkningar som har genomförts pga tät bebyggelse
ska beaktas. Det bör framgå i planen att restriktioner finns så att denna
fråga aktualiseras i bygglovsskedet.
Kommentar:
1. Noteras. Kraven på byggnadens utformning i detalj gällande
brandsäkerhet ställs i bygglovsskedet.
2. Noteras. Restriktionerna kring byggnadskontruktion för att förhindra
brandspridning regleras enligt BBR och uppmärksammas i
bygglovsskedet. Plankartan regleras enligt PBL. Inför granskning har
stycket om brandspridning tydliggjorts i planbeskrivningen.

Ledningsdragande verk, andra företag och
myndigheter
TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova)
1. Skanovas teleanläggningar/rättigheter ser inte ut att påverkas av
rubricerat planförslag. Vi har därför inget att invända mot gällande
detaljplaneförslag.
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Kommentar:
1. Noteras.
Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR)
1. Vid fortsatt planering för eventuell omplanering och förändring av
området förutsättes att planering sker för framtida avfallshantering.
Detta gäller så väl tillgänglighet och utformning av miljörum,
uppställningsplatser för avfallskärl eller dyligt i enlighet med med Ksrr:s
renhållningsförskrifter.
2. I dagsläget har vi problem vid angöringen för hämtningen se bif foto.
Bild 1. Vattenrännan i trottoaren ställer till problem vid utdragningen av
avfallskärlen, bild 2. trädet eliminerar inbackningen.

Bild 1.

Bild 2.

Kommentar:
1. Noteras. Miljörum för sophantering föreslås ordnas på innergården. För
att underlätta KSRR:s tillgänglight ansvarar fastighetsägaren för att
placera avfallskärlen i anslutning till tomtgräns vid soptömning.
Förtydligande har gjorts i planbeskrivningen. Se sida 29 i
planbeskrivningen.
2. Vattenrännan är en åtgärd för att leda dagvatten till grönytorna där det
delvis infiltreras och delvis leds vidare till det kommunala
ledningssytemet för dagvatten. Vattendiket utgör även ett viktigt inslag i
gatubilden ur kulturhistorisk synpunkt. Vattendiket anlades en lång tid
tillbaka och utgör ett genomgående element i gatubilden i Kalmar.
Trädet som eliminerar inbackningen ingår i en trädallé och är därmed
biotopskyddad. Trädallén har ett högt naturvärde och utgör en livsmiljö
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som underlättar spridningen för många växt- och djurarter. Allén utgör
även ett viktigt inslag av grönska i stadskärnan som är viktigt att värna
om vid förtätning. Den utgör ett mervärde för de boende och besökande
i området.

Intresseorganisationer och övriga
Hyresgästföreningen
Hyresgästföreningen ställer sig positiv till en förtätning i centrala Kalmar med
byggnation av hyresrätter, med bevarande av den kulturhistoriska miljön och en
bra närmiljö för hyresgästerna. Vi ser positivt på de regleringar som föreslås
avseende den nya byggnaden och de i området befintliga byggnaderna. Att den
gamla flickskolan ska stå i centrum tar vi för självklart.
1. Det nya huset kommer att placeras på det område som idag utgörs av en
gräsmatta med möjlighet för rekreation för nuvarande hyresgäster. Kvar
på innergården blir efter en byggnation en grusad yta, som i planförslaget
ska användas till sju parkeringsplatser för bil. Hyresgästföreningen
uttrycker en tveksamhet till att ta bort alla möjligheter till rekreation på
en innergård för nuvarande och tillkommande hyresgäster och föreslår
därför att annat område anvisas till parkeringsplatser.
2. Av stor vikt vid central nybyggnation anser vi också vara att de boende
får tillgång till bra cykelparkering i fastigheten eller dess omedelbara
närhet, dvs möjlighet att ställa cyklar inomhus i markplan med låsbara
och lättöppnade dörrar.
3. I det förslag till detaljplan som vi fått oss tillsänt framgår inte huruvida
byggnationen ska bestå av bostadsrätter eller hyresrätter. I handlingarna
som rör ansökan om planbesked inkommen 2013 anges byggnationen
omfatta endast hyresrätter, vilket vi ser positivt på.
Kommentar:
1. Noteras. Planförslaget medför att tillgången till rekreation inom
fastigheten blir begränsad. Enligt Riktlinjerna för parkering i Kalmar kommun
ska bilparkering ordnas inom den egna fastigheten. Möjligheten att ordna
parkering på en annan fastighet genom parkeringsavtal eller
parkeringsköp är begränsad på Malmen. Därav ska bilparkering i första
hand ordnas inom fastigheten. Bedömningen görs att det finns goda
möjligheter till rekreation i närområdet. Exempelvis finns Esplanaden
och gångvägen som sträcker sig över intilliggande fastighet, Falken 3.
Inom 200 meter, på Malmtorget, finns en park med goda
rekreationsmöjligheter. Planbeskrivningen har kompletterats på sida 24.
2. Kalmar kommun håller med om att de boende ska få tillgång till bra
cykelparkering inom en direkt närhet. Exempel på hur cykelparkering
med hög standard kan ordnas inom fastigheten har lagts till i
planbeskrivningen, se sida 26.
3. Noteras. Upplåtelseform såsom hyresrätt regleras inte i detaljplan.
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Kalmar Läns museum
Kalmar läns museum har tagit del av samrådshandlingen rörande ny detaljplan
för Falken 4. Planens syfte är att möjliggöra uppförandet av ett nytt
flerbostadshus på fastigheten, samt att skydda de befintliga kulturhistoriskt
värdefulla byggnaderna på densamma. I samband med detaljplanearbetet har
Kalmar läns museum i februari 2017 utfört en bebyggelsehistorisk utredning,
vilken dels ger rekommendationer för utformningen av den tillkommande
nybyggnationen, dels för skyddet av de befintliga byggnaderna. Länsmuseet
noterar att rekommendationerna till stora delar följts, men har följande
invändningar.
1. Det finns otydligheter i planförslagets intentioner beträffande skyddet
mot rivning av den befintliga bebyggelsen. I planbeskrivningen (s. 22)
sägs: ”Flerbostadshusen föreslås skyddas mot exteriör förvanskning och rivning”
Förvanskningsförbudet är tydligt stadgat i planbestämmelserna q1 och
q2, men rivningsförbudet har inte fastslagits genom skyddsbestämmelse,
vilket bör åtgärdas. Förvanskningsförbudet innebär inte ett skydd mot
rivning. Länsmuseet anser, i linje med vad den bebyggelsehistoriska
utredningen rekommenderar, att skyddsbestämmelserna q1 och q2 båda
bör omformuleras så att de även stadgar ett rivningsförbud: ”Byggnaden
utgör en kulturhistoriskt särskilt värdefull byggnad och får ej rivas eller
förvanskas…o.s.v.”. (Hänvisning kan ges till PBL 4 kap 16§ 4 pkt.)
2. Beträffande den planerade nybyggnationen på fastigheten så menar
Länsmuseet, så som uttrycks i utredningen, att en byggnadshöjd
(fasadhöjd) på 14 meter inte är anpassad vare sig till gårds- eller
stadsbilden. Vi menar att byggnadshöjden med fördel bör sänkas.
3. Planbeskrivningen är i behov av viss korrekturläsning.
Kommentar:
1. Ett tillägg har gjorts i plankarta och ett förtydligande har gjorts i
planbeskrivningen att flerbostadshuset mot Esplanaden och
flerbostadshuset på gården även föreslås skyddas mot rivning.
2. Kalmar kommun gör bedömningen att den föreslagna byggnadshöjden
passar in i stadsbilden på Malmen. Bebyggelsen längs med Esplanaden
är runt två och tre våningar. Gaturummet sett från Esplanaden
kommer i stort sett inte förändras eftersom gatuhuset vid Esplanaden
kommer finnas kvar och skyddas mot exteriör förvanskning och
rivning. Se bild på nästa sida.
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Tillkommande byggnad

På Linnégatan finns en större variation av byggnadshöjder jämfört med
längs Esplanaden. Många av byggnaderna har en längre byggnadskropp
och är högre. Den tillkommande byggnaden förhåller sig till de större
volymerna på Linnégatan.
Tillkommande byggnad

Nisbethska skolans roll i stadsrummet kommer dock delvis att förändras.
Dess södra fasad kommer till stor del att skymmas av den tillkommande
byggnaden. Dock kommer Nisbethska även i fortsättningen ha en
dominerande roll i stadsrummet eftersom den tillkommande byggnadens
höjd regleras så att den inte överstiger Nisbethskas byggnadshöjd. Även
takvinkeln regleras så att den inte ska skymma. Förutom att Nisbethska
fortfarande kommer att vara den högsta byggnaden i närområdet har den
dessutom andra drag som framhäver dess särställning så som
proportioner, våningshöjd och dess monumentala entréparti. Nisbethska
skolan kommer därmed även i fortsättninge ha en dominerande roll i
stadsrummet. Se bild nedan.
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Nisbethska skolan
Tillkommande byggnad

Gårdsbilden från Linnégatan kommer till viss del förändras. Gårdshuset
kommer att skymmas av den tillkommande byggnaden. Dock passar den
tillkommande volymen bättre in i stadsbilden på Linnégatan eftersom
den har en större skala som är enhetlig med övrig bebyggelse längs med
gatan. Det tillkommande huset skapar dessutom en inramning av
gaturummet som kan bidra till en ökad upplevelse av trygghet eftersom
bebyggelsen kommer närmare gaturummet. Se bild nedan.
Tillkommande byggnad

Inför granskning har byggnadshöjden juseterats nedåt till 13,8 meter.
3. Noteras. Planbeskrivningen kommer att korrekturläsas igen inför
granskningsskedet.

Följande har accepterat planförslaget skriftligt
Kommunledningskontoret, Projekt- och exploateringsenheten

Följande sakägare och likställda har inte fått sina
synpunkter tillgodosedda
Samtliga sakägare och likställda har fått sina synpunkter tillgodosedda.
Freja Råberg, Planarkitekt

Handläggare

Thomas Linder

Datum

2017-11-28

Ärendebeteckning

2017-0004

Kommunstyrelsen

Ärende:
Förslag till nya gatu- och torgnamn vid Fredriksskans.
En ny detaljplan som ger möjlighet att uppföra bostäder strax söder om Fredriksskans idrottsplats vann laga kraft den 26 april i år. Det har blivit dags att ta
fram namn på de nya gator och torg som föreslås i planen.
Området som föreslås exploateras utgörs i stora delar av mark som har utnyttjats
för idrottsändamål. Fredriksskans är sedan länge ett etablerat namn här, inte
minst genom arenan. Fredriksskans var ursprungligen ett militärt befästningsverk uppfört år 1735 på en liten holme i den då ej utfyllda Malmfjärden. Den
namngavs efter konung Fredrik I. Denna skans raserades under 1800-talet. Torget närmast Fredriksskansgatan och Fredriksskans idrottsplats föreslås få namnet
Fredriksskanstorget. Kommunstyrelsen beslutade år 2011 att ge en gata namnet
Kay Wieståls gata och år 2013 att ge en gata namnet Ronny Nilssons gata. Dessa
personer kännetecknas bland annat av deras stora intresse för idrotten, varför
det föreslås att två nya gator i detta område namnsätts efter dem. En tredje person som kommunstyrelsen år 2016 beslutade ska få en gata uppkallad efter sig är
förre stadsingenjören och stadsbyggnadschefen Per Jarlbo. Det nordöstligaste
torget föreslås få namnet Per Jarlbos torg. Längst i söder angränsar planområdet
den park som kallas Rävspelet, varför det förslås att det sydligaste torget namnsätts därefter. År 1925 presenterades planerna på att plantera en yta av området
med träd. De skulle stå med kronorna så att ett grönt tak bildades. De nyplanterade träden kom till en början mest likna ett område med pinnar ställda på exakt
lika avstånd från varandra och folkhumorn döpte den lilla parken till ”Rävspelet”.
Sammanfattningsvis föreslås följande nya gatu- och torgnamn, i bokstavsordning: Fredriksskanstorget, Kay Wieståls gata, Per Jarlbos torg, Ronny Nilssons gata samt
Rävspelstorget.
Gatornas och torgens lägen framgår av bifogad kartbilaga.
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att de nya gatorna och torgen ska heta Fredriksskanstorget, Kay Wieståls gata, Per Jarlbos torg, Ronny Nilssons gata
samt Rävspelstorget.
Lisa Klasson
Stadsingenjör

Verksamhetsområde Stadsingenjör │ Samhällsbyggnadskontoret
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Storgatan 35 A
Tel 0480-45 03 00 │ Fax 0480-45 03 45│
E-post: sam.byggnadskontoret@kalmar.se

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Patrik Ihrman
50084

2017-10-31

Ärendebeteckning

KS 2017/1123

Kommunstyrelsen

Reservation av tomtmark för flerbostadshus på
fastighet Ljungby 38:16, södra Ljungbyholm
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen reserverar fastigheten Ljungby 38:16 för East Coast Livings
AB (org. nr 556914-4818) till och med den 30 juni 2018.
Bakgrund
East Coast Livings AB har genom Josefine Petersson tagit fram skiss på hur
fastigheten Ljungby 38:16 söder om Byvägen i Ljungbyholm kan bebyggas.
Förslaget visar på bygge av fyra huskroppar med totalt tjugotvå
hyreslägenheter.
Byggnaderna kommer att byggas i trä med träfasad och i två plan.
Lägenheterna blir i två storlekar 2 r o k och 3 r o k.
Bolaget avser att både bygga och förvalta lägenheterna.
Fastighetens areal är 4 291 m2.
Ovannämnda byggnation förutsätter att det är i enlighet med rådande
detaljplan, samt att bygglov ges.
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om att ge markreservation för ett annat
lokalt baserat fastighetsbolag på området, B Granbergs Bostads AB, se beslut
2016-01-12 § 13. Bolaget har avsagt sig markreservationen.
Särskilt försäljningsbeslut kommer att fattas senare efter det att byggprojektet
kommit igång.
Patrik Ihrman
Markingenjör
Bilaga

Skissförslag av East Coast Livings AB
Översiktskarta
Detaljplan

Kommunledningskontoret Projekt- och exploateringsenhe
Adress Box 611, 39126 KALMAR │ Besök Storgatan 35 A
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax Klicka

här för att ange
text.│Patrik.Ihrman@kalmar.se

13

11

9

8

4:57 102

LJUNGBY KYRKA

1:1

7

Församlingshem
16:251

38:5

16

31

38:14

15

38:9

28
26

17A
2

35C 35A

3

286C
24

34

4:68

6:10

6

27:1

22A

3:23

22B

37:1

20B

37:1

Byvä
gen

4

6:9

47

1

Tollegatan

2

2

LJUNGBY

3:21

11:10

3

4

3

4:66

6:11
LJUNGBY 4:69
6:12

24

12:9

21

23

25

4:27

1

8:13

11:9

4:30

3

4

4:24

Kornvägen

38:1

4:42 4:43

2

4:33 4:32

3:53

17C

19

8:6

4:19

33

3

38:15

4:15

1

45

1

38:13

5

13

18

8:2

17B

12:8

38:2

S:3

7

38:10

20

3:52

9

6

4:16

4:25

3

Rosgatan

4

4:17

4:26

11

21

38:4

38:3

10

38:12
38:11

14

Norrgården

38:8

38:7
12

38:16

Byvägen

4:12

1B

4:18

4:51 29

37

38:6

31

41

4:55

4
4:54

4:37

4:49

4:39

1

6

4:9

4

4:8

4:40

Möreväge
n

103

27

23
4:56

2

1
2

2

4:2

25

gen

6A

4:41

39

4:46

4:44
4

4:3

43

rpsvä

16:12

4:38

38:1

Sund
to

38

16:15

Bollplan

Markreservation
East Coast Livings AB

16:8

16:9

2

1

101

Ljungbyholms Gård

4

16:1

46

8

5

gen
Prästvä

16:110 3

Isbana

LJUNGBYHOLM
37:1

5

Rågvägen

4:23
4:28 4:53
5

4

7

Vetevägen
6

4:58 4:59
4:30
8

4:65

4:67

5

6

Bussterminal
16:236
Sockenmagasin
16:133
1
Hembygdsgård

27

Ljungby kyrka

3

Tun
nbin
d

3

7

1

4

2

16:11

Kyrkogård

16:2

2

40

4

16:44

5

16:109

Ljungbyån

n

44 42

16:83

äg
e

Södermöreskolan

1

16:38

are
v

1

äge

6

3

gat
an

Tvä
r

väg

nd
s

2

16:114 16:115

Ho
flu

pv
sip
ck 9
Ba

A
11

5

30

8

n

5

2

1

16:113
16:112

3

1

2A

2

en
tväg
Klin 9 7

Fr
us
ko
g
4

4

1

5
4

16:120 16:121
16:118
16:124
16:117

4D

16:125

16:125

n
väge 1

4

16:123

6

6

3

3

Vitsippv ä g en

16:14816:154
16:147
8
16:153
16:15210
16:122

erKlöv

2

10

16:125

17

16:130

16:126
16:139 16:144
Gruppboende
16:143 9
16:125

gen
rnvä
10
Luze
8
16:149

16:66

sv
äg
en

13

16:103
14
30:1
16:80 11
1
1
16:104
16:75 0
12
9
35:1
8
16:79
16:76
16:67 15
10
7
16:105
16:77
8 16:107
16:45
16:106
35:2
1
6
5
4
16:68 3
16:78
16:46
S
11
3
and
gata 16:108
16:69
16:47
1
16:49
16:36
Förskola
n
16:56 6
16:48
16:70
5B
16:92
16:55 4
16:50
16:71
16:53
16:39
16:54
9
2
5A
Åk
16:51
6H
16:40
16:57
16:35
erg
16:246
7
22
ata 16:52
16:58
3
n
16:34
16:91
Ljungbyholms16:59 5
Bibliotek
16:41
16:236
skolan Kommundelskontor
16:60 3
16:5
3
16:33
16:131
1
Hälsocentral
16:42
16:61
32
16:247
Ha 16:62 6
16:32
2
rb y
36
16:248
v 16:43 4
12

19

Ljungbyhemmet

10

4:64

Servitut

sv
Lr
S:1
GA:1

Vattendrag / Dike
Vattendrag / Dike

Staket
Mur

3

HUVUDGATA

Huvudgata

GATA

Gata

CYKEL

Cykel

PARK

Park

NATUR

Natur

3

Kantsten

Grundkartans beteckningar
B
E

Brunn

LJUNGBY

Traktnamn / Kvartersnamn
Fastighetsbeteckning
Bostadshus, fasadlinjen redovisad
Bostadshus, takkonturen redovisad

Avloppsbrunn
Elstolpe / Telestolpe
Belysningsstolpe

+0,0
dagvatten
lek

Uthus, fasadlinjen redovisad
Uthus, takkonturen redovisad

e1
e2
av fastighetens storlek.

Transformatorbyggnad
Trappa

e3
bebyggas med antingen enbostadshus eller flerbostadshus. Endast ett
Enbostadshus
Flerbostadshus

d1

1500 m2.
2

d2

.

p1
p2
p3
b1
b2

a1
u

Illustrationer
Illustrationslinje

Planprogram
Planbeskrivning

Illustrationskarta

Antagandehandling
Beslutsdatum

del av Ljungby 16:236

Instans
SBN

Antagande

i Kalmar kommun

KF
Laga kraft

Reviderad 2015-12-16

PBL (2010:900) jan 2015

Eleonor Karlsson
Planarkitekt
Skala 1:1000 (A1)
0
10
20
30

Josef Bjerlin
Plantekniker

40

50

BFS 2014:5 - DPB 1

100 m

1 (3)

UTDRAG
Sammanträdesdatum

2017-10-26

Omsorgsnämnden
§ 74
Motion - Inför "måltidsvän" inom Kalmars omsorg.
Dnr ON 2017/0086
Handlingar
Tjänsteskrivelse 2017-10-03
Motion – Inför ”måltidsvän” inom Kalmars omsorg
Bakgrund
En motion har inkommit från Carl-Henrik Sölvinger (L) gällande införande av
”måltidsvän” inom Kalmar omsorg.
En av vår tids stora utmaningar är ensamhet bland äldre. Enligt socialstyrelsens
årliga undersökning av äldre med äldreomsorg upplever var tionde svåra besvär
med ångest, oro och rädsla och 15 procent besväras ofta av ensamhet. Hos de
här personerna är dessutom missnöjet med äldreomsorgen stor. Så många som
58 % besväras ibland av ensamhet. Vi vet också att undernäring är ett stort
problem bland äldre idag. Det är en utveckling vi måste vända.
Kävlinge kommun har infört ett projekt som kallas för ”måltidsvän”.
Kommunen har samverkat med den ideella sektorn i projektet vilket innebär
att frivilliga besöker den äldre en gång i veckan för en gemensam måltid.
Antingen äter de tillsammans hemma hos den äldre eller så äter de tillsammans
på någon av de kommunala seniorrestaurangerna. För den äldre innebär det
ingen extra kostnad då måltidsvännens portion betalas av kommunen.
Det finns många värdeskapande delar i ett sådant här projekt. Det civila
samhället bjuds in att bidra till det offentliga uppdraget, där deras styrkor och
fördelar kommer helt till sin rätt. Samtidigt får ensamma äldre uppleva
gemenskap under måltiden och förhoppningsvis tycka att både måltiden och
livet smakar bättre.
Sammanfattning
De satsningar som ligger till grund för beslutet är följande:
1. Förbättrad måltidsmiljö:
Brukarundersökningen 2016 visar att i Kalmar är nöjdheten med
måltidssituationen är 62 % med ranking 144 av 256 boenden.
Omsorgsförvaltningens mål är att öka nöjdheten vid måltidssituationen
genom att skapa en lugn och trivsam måltid med personal som sitter
med vid måltiden så kallade socialpedagogiska måltider. Måltiden är en
social aktivitet och personal kan finnas med som ”samtalsmotor” samt
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motivera omsorgstagare som har svårt med att äta genom så kallat
spegelbeteende där personalen äter samma mat och samtidigt som
omsorgstagarna.
Sedan tidigare har omsorgsförvaltningen pedagogiska måltider på
demensavdelningar.
2. Utökat samarbete kost och omsorg:
Under 2018 utökas samarbetet mellan serviceförvaltningen och
omsorgsförvaltningen för att skapa en förbättrad måltidssituation för
omsorgstagare på vård och omsorgsboende.
Omsorgsförvaltningen och serviceförvaltningen utreder också
förutsättningar att kunna erbjuda kost från serviceförvaltningen för att
äldre att ska kunna inta lunch på samtliga träffpunkter tillsammans med
andra för att motverka ensamhet.
3. Fri måltid och aktivitet:
Omsorgsförvaltningens träffpunkter erbjuder omsorgstagare och personer utan
beslut om insatser av att äta lunch på de större träffpunkterna. Utredning pågår
gällande att nya omsorgstagare i verksamheten ska erbjudas ett tillfälle att
besöka en närliggande träffpunkt för att delta i önskad aktivitet och bjudas på
en fri lunch. Detta för att motivera omsorgstagare att delta i gemensamma
aktiviteter och bryta ensamhet hos äldre. Omsorgsnämnden ser ett högre
värde i att minska ensamhet hos äldre generellt genom att motivera och
uppmuntra till att också delta i sociala aktiviteter på träffpunkter där
måltid kan intas.
Överläggning
Per Dahl (M), Lene Polteg (L) och Ole Torffvit yrkar bifall till motionen med
hänvisning till att motionens förslag innebär en värdefull komplettering av de
möjligheter som finns till gemensamma måltider vid träffpunkterna. De menar
också, att de krav som av bland annat säkerhetsskäl måste ställas på urval av
dem som blir volontärer är möjliga att uppfylla.
Liselotte Ross (V) yrkar avslag på motionen enligt liggande förslag.
Proposition
Ordförande frågar om nämnden anser att förslaget till kommunfullmäktige ska
vara att bifalla motionen enligt alliansens yrkande eller att avslå motionen enligt
liggande förslag till beslut. Han finner att omsorgsnämnden beslutar att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Votering
Votering begärs varvid ordförande ställer följande propositionsordning:
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Den som vill att omsorgsnämnden ska föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen röstar Ja och den som vill bifalla Alliansens yrkande att föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen röstar Nej.
Omröstning sker och utfaller med 8 Ja-röster mot 3 Nej-röster.
Ja-röster avges av Liselotte Ross(V), Kenneth Sjöström (S), Inger Henriksson
(S), Magnus Lundén (S), Anna Johansson (S), Marita Fransson (C), Michael
ben Larbi Palmqvist (V), och Michael Ländin (S).
Nej-röster avges av Per Dahl (M), Ole Torffvit (M) och Lene Polteg (L).
Beslut
Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med
hänvisning till de satsningar som redan pågår kring att förbättra måltidssituationen och för att minska ensamheten för äldre.
Reservation
Per Dahl, (M) Ole Torffvit (M) och Lene Polteg (L) reserverar sig till förmån
för eget förslag till beslut.
Protokollsanteckning
Annica Portland Bengtsson (M) antecknar till protokollet att hon ställer sig
bakom Alliansens reservation.
__________

Sekreterare
Marina Pull

Justeras
Michael Ländin
ordförande

Marita Fransson

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Mia Lindgren

2017-10-03

ON 2017/0086

Omsorgsnämnden

Motion - Inför "måltidsvän" inom Kalmars omsorg.
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till de satsningar som redan pågår kring att förbättra måltidssituationen
och för att minska ensamhet för äldre.
Bakgrund
En motion har inkommit från Carl-Henrik Sölvinger (L) gällande införande av
”måltidsvän” inom Kalmar omsorg.
En av vår tids stora utmaningar är ensamhet bland äldre. Enligt socialstyrelsens
årliga undersökning av äldre med äldreomsorg upplever var tionde svåra besvär
med ångest, oro och rädsla och 15 procent besväras ofta av ensamhet. Hos de
här personerna är dessutom missnöjet med äldreomsorgen stor. Så många som
58 % besväras ibland av ensamhet. Vi vet också att undernäring är ett stort
problem bland äldre idag. Det är en utveckling vi måste vända.
Kävlinge kommun har infört ett projekt som kallas för ”måltidsvän”. Kommunen har samverkat med den ideella sektorn i projektet vilket innebär att frivilliga besöker den äldre en gång i veckan för en gemensam måltid. Antingen äter
de tillsammans hemma hos den äldre eller så äter de tillsammans på någon av
de kommunala seniorrestaurangerna. För den äldre innebär det ingen extra
kostnad då måltidsvännens portion betalas av kommunen.
Det finns många värdeskapande delar i ett sådant här projekt. Det civila samhället bjuds in att bidra till det offentliga uppdraget, där deras styrkor och fördelar kommer helt till sin rätt. Samtidigt får ensamma äldre uppleva gemenskap
under måltiden och förhoppningsvis tycka att både måltiden och livet smakar
bättre.

Omsorgsförvaltningen Administration
Adress , │ Besök
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax │Mia.Lindgren@kalmar.se
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Sammanfattning
De satsningar som ligger till grund för beslutet är följande:
1. Förbättrad måltidsmiljö Brukarundersökningen 2016 visar att i Kalmar är nöjdheten med måltidssituationen är 62 % med ranking 144 av
256 boenden.
Omsorgsförvaltningens mål är att öka nöjdheten vid måltidssituationen
genom att skapa en lugn och trivsam måltid med personal som sitter
med vid måltiden så kallade socialpedagogiska måltider. Måltiden är en
social aktivitet och personal kan finnas med som ”samtalsmotor” samt
motivera omsorgstagare som har svårt med att äta genom så kallat spegelbeteende när personalen äter samma kost och samtidigt som omsorgstagarna. Sedan tidigare har omsorgsförvaltningen pedagogiska
måltider på demensavdelningar.
2. Utökat samarbete kost och omsorg Under 2018 utökas samarbetet
mellan serviceförvaltningen och omsorgsförvaltningen för att skapa en
förbättrad måltidssituation för omsorgstagare på vård och omsorgsboende. Omsorgsförvaltningen och serviceförvaltningen utreder också
förutsättningar att kunna erbjuda kost från serviceförvaltningen för att
äldre att ska kunna inta lunch på samtliga träffpunkter tillsammans med
andra för att motverka ensamhet.
3. Fri måltid och aktivitet Omsorgsförvaltningens träffpunkter erbjuder
omsorgstagare och personer utan beslut om insatser av att äta lunch på
de större träffpunkterna. Utredning pågår gällande att nya omsorgstagare i verksamheten ska erbjudas ett tillfälle att besöka en närliggande
träffpunkt för att delta i önskad aktivitet och bjudas på en fri lunch.
Detta för att motivera omsorgstagare att delta i gemensamma aktiviteter och bryta ensamhet hos äldre. Omsorgsnämnden ser ett högre
värde i att minska ensamhet hos äldre generellt genom att motivera och
uppmuntra till att också delta i sociala aktiviteter på träffpunkter där
måltid kan intas.

Mia Lindgren
Enhetschef socialt innehåll

Mattias Ask
Förvaltningschef
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Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L)

Inför ”måltidsvän” inom Kalmars omsorg
En av vår tids stora utmaningar är ensamhet bland äldre. Enligt socialstyrelsens årliga
undersökning av äldre med äldreomsorg upplever var tionde svåra besvär med ångest, oro och
rädsla och 15 procent besväras ofta av ensamhet. Hos de här personerna är dessutom missnöjet
med äldreomsorgen stor. Så många som 58 % besväras ibland av ensamhet. Vi vet också att
undernäring är ett stort problem bland äldre idag. Det är en utveckling vi måste vända.
Samtidigt kommer det demografiska trycket på kommunen att öka. Prognoser visar också att
Kalmar kommer att ha 2000 fler personer över 65 år till år 2025 av dessa beräknas hälften vara
över 80 år1. Det är en utveckling som kräver både medvetenhet och mod från oss politiker att
tydligt prioritera äldreomsorgen men också ett stort mått av kreativitet för att hitta nya vägar att
öka kvaliteten i omsorgen.
Kävlinge kommun har infört ett projekt som kallas för ”måltidsvän”. Kommunen har samverkat
med den ideella sektorn i projektet vilket innebär att frivilliga besöker den äldre en gång i veckan
för en gemensam måltid. Antingen äter de tillsammans hemma hos den äldre eller så äter de
tillsammans på någon av de kommunala seniorrestaurangerna. För den äldre innebär det ingen
extra kostnad då måltidsvännens portion betalas av kommunen.
Det finns många värdeskapande delar i ett sådant här projekt. Det civila samhället bjuds in att
bidra till det offentliga uppdraget, där deras styrkor och fördelar kommer helt till sin rätt.
Samtidigt får ensamma äldre uppleva gemenskap under måltiden och förhoppningsvis tycka att
både måltiden och livet smakar bättre.
Att äta gott, gärna i sällskap med andra människor är något de flesta uppskattar. Det är en central
del i våra liv och ska få vara så även högre upp i åldrarna.
Med anledning av ovanstående föreslår vi
Att ansvariga förvaltningar utreder möjligheten till att initiera projektet ”måltidsvän” i
Kalmar kommun tillsammans med föreningar ur civilsamhället.

Carl-Henrik Sölvinger (L)

1

http://vls2.kalmar.se/Kalmar%20kommun/Demokrati/Statistik/Befolkning/Nyhetsbrev/Rapport%20befol
kningsprognos_2016-2025.pdf

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Ann-Mari Nilsson
Tel 0480-45 01 31

2017-11-20

Ärendebeteckning

KS 2017/0985

Kommunfullmäktige

Motion från Inger Hilmansson (L) om ett starkt
och samordnat ideellt arbete
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska
utgöra svar på Inger Hilmanssons (L) motion om ett starkt och samordnat
ideellt arbete.
Motionen ska härmed anses besvarad.
Bakgrund
Inger Hilmansson (L) har inkommit med en motion om att se ideella krafter
som ett tillskott i välfärden och om hur statusen för frivilligarbetet kan ökas.
I motionen finns följande förslag:
•
•
•

Att med bl.a. rapporten om samordnad frivilligverksamhet (2014) och
lyhördhet för ideella sektorn, öppna upp betydande delar inom
kommunal service för ideellt arbete.
Att erbjuda lämplig introduktion, uppföljning och bekräftelse för
enskilda frivilligarbetare eller ideella föreningar.
Att presentera en konsekvensanalys för både kostnader och beräknade
mänskliga vinster. Årlig redovisning till kommunfullmäktige.

Yttrande
Som Inger Hilmansson skriver är ideella krafter ett viktigt inslag för ett
välfungerande samhälle och föreningsliv och folkbildning nödvändiga
byggstenar för demokratin.
Sverige har en stark tradition när det gäller föreningsliv. Att engagera sig i en
förening är ett sätt att få nya vänner men också ett sätt att utöva ett intresse
eller en möjlighet att få göra en insats inom något område. Det finns också
möjligheter att utan att gå med i en förening arbeta på ideell basis.

Kommunledningskontoret Kansli- och omvärldsenheten
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│marie.svensson_4@kalmar.se
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Kalmar kommun ser positivt på frivilligarbete men vissa delar av den
kommunala verksamheten har begränsade möjligheter att ta emot ideella
krafter. Det gäller bland annat den verksamhet som består av
myndighetsutövning och som till exempel är socialförvaltningens huvudsakliga
uppdrag. Andra verksamheter har begränsade möjligheter på grund av att
verksamheten helt enkelt inte lämpar sig för ideella krafter.
Men det finns en utvecklad samverkan med både frivilligorganisationer och
med enskilda frivilliga i ett antal av de kommunala förvaltningarna.
Socialförvaltningen samarbetar till exempel med olika brukar- och
intresseorganisationer. De ger föreningsbidrag till föreningar vars verksamhet
tangerar social verksamhet och i det förebyggande arbetet är ideellt arbete ett
viktigt komplement till den ordinarie verksamheten. Inom områdesarbetet
hjälper till exempel studenter till med läxläsning och det finns intresse från
vissa ideella föreningar att hålla i studiecirklar etc.
I Södermöre kommundel bedriver flera föreningar frivilligverksamhet riktade
till äldre i kommundelen i samarbete med träffpunkterna. Inom
integrationsområdet bedrivs en omfattande samverkan med frivilliga insatser
inte minst inom integrationsrådets ramar. Inom omsorgsförvaltningens
verksamheter, vård- och omsorgsboende och träffpunkter, kan frivilliga göra
en insats. Det handlar om att sätta ”guldkant på tillvaron” genom exempelvis
högläsning, promenader och genom att delta i fest- och kulturarrangemang på
boenden och träffpunkter.
Det finns också möjligheter för ideella krafter att hjälpa till vid krissituationer i
den frivilliga resursgruppen, att göra en insats för renare kust och god
vattenstatus genom vattenråden och även inom andra områden.
För att stimulera fler frivilliga inom lämpliga områden kommer information att
läggas ut på kalmar.se om frivilliga insatser och kontaktcenter kommer att få en
förteckning över kontaktpersoner i respektive verksamhet.
Nedan kommenteras motionens olika förslag.
Att med bl.a. rapporten om samordnad frivilligverksamhet (2014) och
lyhördhet för ideella sektorn, öppna upp betydande delar inom
kommunal service för ideellt arbete
Det finns inga hinder för att de delar av den kommunala verksamheten som
lämpar sig för ideellt arbete även fortsättningsvis satsar på detta men dock med
vissa begränsningar. I Kalmar kommuns ”Riktlinjer för frivilliga insatser”
framgår tydligt följande: ”Ideella insatser ska inte ersätta det arbete som utförs
av kommunens anställda. Var gränsen går mellan de ideella insatserna och
professionen avgörs av varje förvaltning i samråd med personalenheten. Innan
frivilliginsatser startar ska alltid samverkansgruppen på respektive arbetsplats
involveras.”
Att öppna upp betydande delar inom den kommunala servicen för ideellt
arbete kommer aldrig att vara möjligt. Många kommunala verksamheter lämpar
sig helt enkelt inte för ideella insatser och många insatser ska utföras av
kommunens egen avlönade anställda.
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Att erbjuda lämplig introduktion, uppföljning och bekräftelse för
enskilda frivilligarbetare eller ideella föreningar
De förvaltningar som idag har frivilligarbetare sköter också introduktion och
uppföljning. Omsorgsförvaltningens frivilliga får till exempel en kontaktperson
på träffpunkten med vilken de tillsammans planerar upplägget för
frivilliguppdraget. I Södermöre är det enhetschefer och träffpunktsledare som
ansvarar för introduktion och uppföljningar. Och för socialförvaltningens
områdesarbete är det personalen inom förebyggandeteamet som introducerar,
samordnar och följer upp de personer som engagerar sig i frivilligarbetet. I de
riktlinjer som nämndes ovan framgår också vikten av introduktion/utbildning
och att det finns en tydlighet om uppdraget genom en skriftlig
överenskommelse.
Att presentera en konsekvensanalys för både kostnader och beräknade
mänskliga vinster. Årlig redovisning till kommunfullmäktige
Med hänvisning till att betydande delar av den kommunala servicen inte kan
öppnas upp bedöms en konsekvensanalys för både kostnader och beräknade
mänskliga vinster inte vara aktuell.
För att få en lägesbild över vilken frivillig verksamhet som bedrivs i de olika
verksamheterna kommer en sådan att presenteras för kommunfullmäktige i
slutet av 2018.

Ann-Mari Nilsson
Verksamhetsutvecklare

Bilaga
Motion
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Motion från Liberalerna

Ett starkt och samordnat ideellt arbete.
Den offentliga, den privata och den ideella sektorn är grunden för ett välfungerande
samhälle.
Föreningsliv och folkbildning är nödvändiga byggstenar för demokratin och år 2008
skrevs en nationell överenskommelse mellan regering, SKL, och den ideella sektorn
för en ökad samverkan. I Kalmar startade år 2012 ett ambitiöst projekt med omkring
hundra medverkande aktörer för samordnad frivilligverksamhet. Projektet avslutades
år 2014 med en rapport som underlag för det fortsatta arbetet. Vid det stora
flyktingmottagandet år 2015 i Kalmar, visade sig ideella insatser helt oumbärliga.
Med tidigare erfarenheter och nya kunskaper som grund kan Kalmar kommun gå från
projekt till en långsiktig utveckling som stärker både de idéburna organisationerna
och Kalmar kommuns verksamheter. Särskilt viktigt är att inkludera unga och
resurssvaga personer i föreningslivet och därmed stärka civilsamhället som helhet.
Länets totala beredskap är beroende av varje kommuns frivilliga som kan samordnas
i en gemensam resurs vid stora påfrestningar eller oväntade händelser.
Ideella krafter skall ses som ett tillskott i välfärden, inte en besparing. Alla rättigheter
och skyldigheter ska presenteras öppet och rollerna ska vara väl definierade. Nya
förslag på målgrupper och insatser kan presenteras och diskuteras på ett
inkluderande webbtorg men Kalmar kommun kan redan nu öppna upp betydande
delar av verksamheten för ideella initiativ och utöka kontakter till ungdomar och de
som står utanför arbetslivet av olika skäl.
Frivilligarbetets status kan ökas genom bra introduktion, föreläsningar och tydligt
regelverk för ersättning för omkostnader i vissa insatser. Kommunen kan efter
kontinuerliga åtaganden skriva intyg på insatserna som en merit vid ansökan till
utbildning och arbete. En bekräftelse och uppmuntran kan vara ett årligt ”ideellt pris”
som efter vissa kriterier utdelas till enskild person. Det kan också vara ett tillfälle att
informera om nya enskilda insatser för det gemensammas bästa.
Med dessa föresatser föreslår jag Kalmar kommunfullmäktige besluta ge
kommunledningskontoret i uppdrag:
- Att med bl.a. rapporten om samordnad frivilligverksamhet (2014) och
lyhördhet för ideella sektorn, öppna upp betydande delar inom kommunal
service för ideellt arbete.
- Att erbjuda lämplig introduktion, uppföljning och bekräftelse för enskilda
frivilligarbetare eller ideella föreningar.
- Att presentera en konsekvensanalys för både kostnader och beräknade
mänskliga vinster. Årlig redovisning till kommunfullmäktige.

Inger Hilmansson, L

Handläggare

Lisa Klasson
0480-450361

Datum

2017-11-10

Ärendebeteckning

2017-4101

YTTRANDE:
Ärende:
Remiss över Lantmäteriets rapport ”Föreskriftsrätt om
gemensamma standarder för information i grundkartor” och
Boverkets rapport ”Digitala detaljplaner - reglering av hur
detaljplaner ska utformas digitalt”
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadsnämndens yttrande som sitt och överlämnar det till Näringsdepartementet som Kalmar kommuns svar på remissen
om Lantmäteriets rapport ”Föreskriftsrätt om gemensamma standarder för information i grundkartor” och Boverkets rapport ”Digitala detaljplaner - reglering
av hur detaljplaner ska utformas digitalt”.
Bakgrund – Lantmäteriets rapport ”Föreskriftsrätt om gemensamma
standarder för information i grundkartor”
Lantmäteriet föreslår i rapporten att plan- och bygglagen kompletteras så att den
ger Lantmäteriet rätt att meddela föreskriftsrätt om innehållet i grundkartan,
standarder eller liknande krav för informationen i grundkartan, samt grundkartans utseende.
Grundkartan är ett beslutsunderlag till detaljplanen och beskriver gällande förutsättningar beträffande mark, fastigheter, rättigheter, anläggningar etc.
Begreppet grundkarta är författningsreglerat men regleringen anger inte vilken
information den ska innehålla. Det finns inte heller några andra detaljregler kring
grundkartan.
När målet är att hela samhällsbyggnadsprocessen ska digitaliseras blir det här
problematiskt. Gemensamma standarder och nationell samverkan är förutsättningar för ett digitalt informationsutbyte som fungerar smidigt.
Genom den föreslagna ändringen skulle det skapas tydligare förutsättningar för
arbetet med gemensamma standarder och en sammanhållen digital process.
Bakgrund – Boverkets rapport ”Digitala detaljplaner - reglering av hur
detaljplaner ska utformas digitalt”
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Boverket har i en rapport, Digitala detaljplaner, utrett behovet av att reglera den
tekniska utformningen av nya detaljplaner, hur en sådan författningsreglering
kan se ut och inom vilken tidsram kommuner och berörda företag kan genomföra en omställning av sitt arbetssätt. De huvudsakliga punkterna i rapporten är:
•

•
•

•
•

•
•
•

Det behövs en reglering av den tekniska utformningen av nya detaljplaner.
En digital planprocess ställer krav på att enhetliga definitioner och gränssnitt utvecklas och används. Digital enhetlig detaljplaneinformation är helt
nödvändig för att andra delar av samhällsbyggnadsprocessen ska kunna digitaliseras.
En reglering kommer att kunna baseras på principerna i den gällande standarden om överföringsformat för planinformation och den planbestämmelsekatalog Boverket presenterar på sin webbplats som öppen data.
Boverket föreslår att det införs krav i plan- och bygglagen (2010:900) om att
informationen som hör till nya detaljplaner och planbeskrivningar ska finnas i elektronisk form. Bemyndiganden bör införas i plan- och bygglagen
och i plan- och byggförordningen (2011:338) som innebär att Boverket ges
rätt att meddela föreskrifter om hur den elektroniska informationen ska
vara utformad.
En anpassning till ett nytt arbetssätt kan vara genomfört under år 2021 om
kommunerna får nödvändigt stöd från staten.
För att underlätta samhällsplaneringsprocessen och utveckling av digitala
tjänster förordar Boverket att en nationell plandatabas upprättas. Boverket
anser att Lantmäteriet är den centrala myndighet som bör få ansvar för
detta.
Det är nödvändigt att det ställs krav på att även befintliga gällande detaljplaner och planbeskrivningar ska finnas i elektronisk form.
En författningsreglering som innebär att statliga myndigheter ska lämna
planeringsunderlag i elektronisk strukturerad och enhetlig form bör utredas.
Det behöver med författningsreglering klarläggas hur handlingar ska skickas
elektroniskt och hur övrig lagstadgad kommunikation under planprocessen
mellan kommunerna och andra myndigheter ska ske elektroniskt.

Yttrande – Lantmäteriets rapport ”Föreskriftsrätt om gemensamma standarder för information i grundkartor”
Förslaget att reglera vilka standarder som ska gälla för informationen i en grundkarta till detaljplan tillstyrks.
En tvingande standard för information innebär ekonomiska konsekvenser för
kommunerna i form av ökande kostnader för anpassning av befintliga data, inköp av programvara, anpassning av lagringsmiljö, utbildning, driftsättning etc.
Det är viktigt, precis som framhålls i förslaget, att staten riktar ett särskilt stöd till
kommunerna för att göra omställningen inom rimlig tid. Efterfrågan på öppna
geodata har ökat kraftigt de senaste åren. Att standardisera geografiska data och
kartprodukter är en del i att möjliggöra öppna data. Frågorna kring öppna geodata är dock relaterade till en betydande finansiell problematik för kommunerna
som förutsätter politiska beslut om finansiering m.m. på regeringsnivå för att
kommunerna inte ska påverkas för mycket i form av minskande intäkter och
därigenom sakna förutsättningar att medverka till att målet om digitalisering kan
uppnås.
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Förslaget att plan- och bygglagstiftningen kompletteras med ett bemyndigande
för Lantmäteriet att meddela föreskrifter till 5 kap. 8 § plan- och bygglagen
(2010:900), PBL tillstyrks. Kalmar kommun delar uppfattningen att bemyndigandet ska avse innehållet i grundkartan, standarder eller liknande krav för informationen i grundkartan samt grundkartans utseende.
För att underlätta och påskynda standardisering och digitaliseringen inom hela
samhällsbyggnadsprocessen föreslår Lantmäteriet att regeringen tillsätter en utredning för framtagande av författningsförslag som styr informationsförsörjning
inom samhällsbyggnadsprocessen och att regeringen tillsätter en utredning för
framtagande av författningsförslag för Sveriges grunddata; detta för att säkerställa att standardarbete med information i olika sektorer sker på ett harmoniserat sätt. Förslagen tillstyrks och kommunen förutsätter att de får vara med och
lämna synpunkter vid de föreslagna utredningarna.
Lantmäteriet har i rapporten också identifierat flera andra hinder för digital överföring av information och lämnar ett antal förslag till åtgärder. Förslaget om att
regeringen ska rikta särskilda medel till lämplig aktör för uppbyggnaden av ett
handläggningsstöd för en samordnad planprocess är bra. Även förslagen att Boverket ska få i uppdrag att ta fram utbildningar och handledningar för digitalisering av detaljplaner samt att satsningar ska göras för att förbättra kvalitén i redovisningen av informationen i planprocessen tillstyrks. Vid framtagandet av utbildningar och handledningar för digitalisering av detaljplaner är det viktigt att
detta sker i samverkan med kommunerna.
Yttrande – Boverkets rapport ”Digitala detaljplaner - reglering av hur detaljplaner ska utformas digitalt”
Kalmar kommun bedriver redan ett utvecklingsarbete för att digitalisera planprocessen och tillstyrker rapportens förslag i sin helhet. En reglering av den tekniska utformningen av nya detaljplaner innebär dock ekonomiska konsekvenser
för kommunerna i form av kostnader för programinköp, installationer, utbildning, ev. datakonventering etc. Det är mycket viktigt, precis som framhålls i förslaget, att staten riktar ett särskilt stöd till kommunerna för att göra omställningen. Den ekonomiska bördan för kommunerna blir särskilt tung om omställningen ska genomföras inom så kort tid som föreslås, och kan annars hindra möjligheten till genomförande.
Digitalisering förenklar för alla parter i planerings- och byggprocessen och
kommunen ser ett stort värde i att få tydliga verktyg i det fortsatta arbetet med
detta. Att det finns en nationell enhetlighet förenklar kontakterna med företag
och allmänhet.
Kommunerna behöver också få tillgång till de standarder och vägledningar som
föreslås tas fram så snart som möjligt så att man snabbt kan anpassa sitt arbetssätt. Med tanke på att vissa detaljplaner kan överklagas och genomgå en utdragen rättslig prövning så är inte år 2021 när lagkravet träder in långt borta. Kommunerna måste ges rimlig möjlighet att redan under tidig planprocess arbeta på
rätt sätt så att inte extra resurser behöver läggas på att sent under planprocessen
eller i efterhand anpassa detaljplanehandlingar.
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En ny nationell plandatabas är ett utmärkt förslag som är till hjälp för de olika
aktörerna i byggande och planering. För att en plandatabas ska bli användbar så
är det viktigt att få in redan gällande planer i någon form i databasen. Det är angeläget att snabbt få till ett stöd för att främja digitalisering av äldre planer. En
plandatabas måste också kunna hantera olika sorters plandokument som behövs
för att kunna tolka planen, som program, utredningar med mera. Det vore klart
önskvärt att redan nu beakta hur tredimensionell planeringsinformation kan hanteras, så att kommuner har möjlighet att arbeta med detta på ett enhetligt sätt,
även om det inte är ett obligatoriskt krav i författning.
Det är positivt att rapporten är tydlig i att digitalisering ska vara ett stöd i planeringskommunikation och inte begränsa kommunernas planeringsutrymme. Detta
behöver beaktas när standard och gränssnitt tas fram, och att kommunerna får
vara delaktiga genom samråd i det arbetet.
Kravet på enhetlig digital kommunikation med berörda myndigheter är positivt
och förenklar det administrativa arbetet. Att erbjuda en nationell portal eller infrastruktur skulle ytterligare underlätta för de olika aktörerna i planeringen. Det
är inte önskvärt med mejlkommunikation eller att varje myndighet har sin egen
portal.

Lisa Klasson
Stadsingenjör

Lena Nordenlöw
Planchef

Emil Stille
Planarkitekt

Filippa Eriksson
Planarkitekt
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Sammanfattning
Lantmäteriet har på uppdrag av regeringen utrett behovet av att genom föreskrifter reglera vilken standard som ska gälla för informationen i en
grundkarta till detaljplan.
Behov av föreskrifter finns
Lantmäteriet bedömer att sådant behov finns och föreslår därmed att planoch bygglagstiftningen kompletteras med ett bemyndigande för Lantmäteriet att meddela föreskrifter till 5 kap. 8 § plan- och bygglagen (2010:900),
PBL. Bemyndigandet avser innehållet i grundkartan, standarder eller liknande krav för informationen i grundkartan samt grundkartans utseende.
Gemensamma standarder och nationell samverkan (för att ta fram och implementera dessa) är en grundläggande förutsättning för att påskynda digitaliseringen inom detaljplaneprocessen. Lantmäteriet bedömer att befintliga styrmedel i form av rättsregler inte ger tillräckligt stöd för att tillgodose detta behov. Gällande rätt är nämligen fragmenterad och utformad utifrån ett annat syfte än digitalisering eller informationsförsörjning. Det
finns inget regelverk som tar ett samlat grepp om informationen inom samhällsbyggnadsområdet. Vilka myndigheter som ansvarar för vilken information kan vara svårt att urskilja. En föreskriftsrätt för informationen i
grundkartan bedöms skapa tydligare förutsättningar för arbetet med gemensamma standarder. Mot bakgrund av detta föreslår Lantmäteriet därför nya styrmedel i form av en föreskriftsrätt.
Rättsområdet är i behov av större utveckling
Lantmäteriet bedömer dock att lösningen med en föreskriftsrätt för ett specifikt beslutsunderlag i detaljplaneprocessen inte är tillräckligt för att underlätta och påskynda standardisering och digitaliseringen inom hela samhällsbyggnadsprocessen. En övergripande lösning kräver att styrning genom tvingande regler sker på den gemensamma informationsresursen
istället för på sammanställningar av information i specifika beslutsunderlag. För att åstadkomma sådan styrning krävs dock att det skapas nya
regler om vilka de gemensamma informationsresurserna är i samhällsbyggandsprocessen och vem som ansvarar bland annat för definitionen och
standarden för dessa. Relevanta föreskriftsrätter kan därefter knytas till ansvaret för informationen. Den nu föreslagna föreskriftsrätten är knuten till
Lantmäteriets befintliga ansvar för nationell informationsförsörjning med
fastighetsinformation och geografisk information, vilket innefattar de informationsmängder som normalt sett ingår i en grundkarta. Lantmäteriet
bedömer att förslaget inte hindrar en eventuell övergripande reglering utan
att det snarare bör kunna ses som ett första steg inför en sådan reglering.
Lantmäteriet rekommenderar att utvecklingen av styrmedel inom området
sker i nämnda riktning. Detta kräver dock en större utredning om hur nya
styrmedel för informationsförsörjningen i samhällsbyggnadsprocessen ska
fungera, vilket enligt Lantmäteriet ligger utanför detta uppdrag.
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Lantmäteriet föreslår därför att regeringen tillsätter en utredning för framtagande av författningsförslag som styr informationsförsörjning inom samhällsbyggnadsprocessen. Regeringen bör därutöver tillsätta en utredning
för framtagande av författningsförslag för Sveriges grunddata; detta för att
säkerställa att standardarbete med information i olika sektorer sker på ett
harmoniserat sätt. Vilka informationsmängder som ingår i samhällbyggnadsprocessen avser Lantmäteriet återkomma till i redovisningen av huvuduppdraget ”Digitalt först – för en smartare samhällsbyggnadsprocess”.
Övriga hinder för digital överföring av information
I uppdraget har också ingått att redovisa eventuella hinder för digital överföring av information. Lantmäteriet har identifierat flera hinder och föreslår
att











regeringen riktar särskilda medel motsvarande tre miljoner kronor
till lämplig aktör för uppbyggnaden av ett handläggningsstöd för
en samordnad planprocess,
Boverket får i uppdrag att ta fram utbildningar och handledningar
för digitalisering av detaljplaner,
SKL tar fram ett standardiserat upphandlingsunderlag av konsulter
som kan stödja kommunerna vid digitaliseringen av detaljplaner,
Havs- och vattenmyndighetens uppdrag om att skapa nationella
havsplaner utökas med krav på att planerna ska vara digitala,
Sveriges geologiska undersökning ges i uppdrag att ta fram ett
standardiserat upphandlingsunderlag för utredningar i detaljplaneärenden, baserat på det så kallade Geoarkivet som ägs av Stockholms stad,
en särskild utredning alternativt Lantmäteriet ges i uppdrag att utreda de tekniska, juridiska och ekonomiska förutsättningarna för
ett nationellt tillhandahållande av digital planinformation samt att
satsningar görs för att förbättra kvalitén i redovisningen av informationen i planprocessen.

Förslagen beskrivs närmare i avsnitt 5.4.
Konsekvenser
Lantmäteriet bedömer att det krävs incitament för att påskynda standardiseringsarbetet. Förslaget föreslås därför finansieras genom särskilda medel
till kommunerna och Lantmäteriet.
Lantmäteriet bedömer att förslaget om föreskriftsrätt inte ändrar på de
grundläggande förhållandena om kommuners beslutsrätt om markanvändning och fysisk planering.
Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.
Uppdraget har genomförts i nära samarbete med Boverket, Sveriges kommuner och landsting samt länsstyrelserna. Ett antal kommuner och andra
aktörer har också hörts.
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Författningsförslag

2.1 Förslag till ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Härigenom föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (2010:900) att en ny
rubrik och en ny paragraf 1 a § ska införas i kapitel 16.
16 kap.
Grundkarta
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
1a§
Regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer får meddela föreskrifter till 5 kap. 8 § plan- och bygglagen (2010:900) i fråga om innehållet
i grundkartan, standarder eller liknande krav för informationen i grundkartan samt grundkartans utseende.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

2.2 Förslag till ändring i plan- och byggförordningen
(2011:338)
Härigenom föreskrivs i fråga om plan- och byggförordningen (2011:338) att
en ny rubrik och en ny paragraf 8 a § ska införas i kapitel 10.
10 kap.
Grundkarta
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
8a§
Lantmäteriet får efter att ha hört Boverket meddela föreskrifter till 5 kap. 8
§ plan- och bygglagen (2010:900) i
fråga om innehållet i grundkartan,
standarder eller liknande krav för informationen i grundkartan samt
grundkartans utseende.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.
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3

Bakgrund

3.1 Digitaliseringsprogrammet
Regeringen beslutade 2016 om en satsning på digitalisering inom ett antal
prioriterade utvecklingsområden i offentlig sektor. Satsningen benämns Digitalt först och fokuserar på digital informationshantering. Digital informationshantering innebär att informationen ska vara maskinläsbar i alla lägen i dess livscykel och vara möjlig att kombinera mellan olika system.1
Inom ramen för satsningen gav regeringen Lantmäteriet i uppdrag att vara
utvecklingsmyndighet för den digitala samhällsbyggnadsprocessen.2 Utvecklingsuppdraget har nära anknytning till Lantmäteriets myndighetsuppdrag, dels avseende förrättningsverksamhet, dels avseende det nationella ansvaret för att försörja samhället med geodata bestående av fastighetsinformation och geografisk information. Lantmäteriet har också ett nationellt samordningsansvar inom geodataområdet.
Geodata är en grundläggande informationsresurs i olika beslutsunderlag
inom samhällsbyggnadsprocessen. Idag baseras dock samhällsbyggnadsprocessen i hög grad på manuell informationshantering. Det gör att processen blir onödigt komplex och långsam.
Effektivisering av samhällsbyggnadsprocessen är ett prioriterat område eftersom Sverige har en akut bostadsbrist samtidigt som det har varit svårt
att öka byggtakten. Digitaliseringen skapar förutsättningar för nya tjänster
och lösningar som bidrar till att effektivisera samhällsbyggnadsprocessen
och därigenom bidra till de övergripande målen om ökat bostadsbyggande.

3.2 Regeringens uppdrag till Lantmäteriet
Lantmäteriets uppdrag beslutades av regeringen den 2 februari 2016. Av
uppdraget framgår att arbetet ska bedrivas i nära samarbete med Boverket,
länsstyrelserna, övriga berörda myndigheter, Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) och slutredovisas den 28 februari 2019. Huvuduppdraget
är att utreda möjligheter och hinder för ökad samverkan inom utvecklingsområdet. 3
I uppdraget ingår att utreda en särskild delfråga. Delfrågan beskrivs i ett
tilläggsuppdrag som beslutades den 22 december 2016. Lantmäteriet ska
utreda behovet att genom föreskrifter reglera vilken standard som ska gälla
för informationen i en grundkarta, som enligt plan- och bygglagen tas fram
som grund för en detaljplan. Om sådant behov finns ska Lantmäteriet
lämna förslag på nödvändiga författningsändringar. Uppdraget är också att
redovisa eventuella hinder mot att överföra informationen digitalt. Målet är

Budgetproposition prop. 2016/17:1, utgiftsområde 22, avsnitt 4.4.2.
Budgetproposition prop. 2016/17:1, utgiftsområde 18, avsnitt 3.5.7.
3 Regeringsbeslut, Uppdrag att verka för digitalt först – för en smartare samhällsbyggnadsprocess, dnr
N2016/01419/EF.
1
2
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att skapa förutsättningar för en helt digitaliserad planprocess och att i samverkan med kommunsektorn implementera denna digitala process i utvalda kommuner. Uppdraget ska i denna del redovisas senast den 31 augusti 2017. 4
Denna delrapport innehåller en redovisning i deluppdraget om föreskriftsrätt.
Lantmäteriets tolkning av deluppdraget är att huvudfrågan kretsar kring
den formella styrningen av den digitala processen, avgränsat till informationen i grundkartan enligt 5 kap. 8 § PBL. Frågan är alltså om standarder
för information i samhällsbyggnadskartor, med information i grundkartan
som konkret exempel, bör regleras genom tvingande regler i form av föreskrifter. Eftersom frågan rör detaljregler i form av standarder anser Lantmäteriet att uppdraget avser möjligheten för en myndighet att utfärda
myndighetsföreskrifter. Huvudfrågan är med andra ord varför befintliga
regler inte är tillräckliga och hur detta kan avhjälpas. Frågor om rättsliga
restriktioner för informationsutbyte för beslutsunderlag till detaljplaner berörs inte närmare i denna rapport. Frågor om nyttorealisering återkommer
Lantmäteriet till i sin slutrapport över huvuduppdraget.
Regeringen har också gett Boverket i uppdrag att utreda behovet av föreskriftsrätt. Boverket ska utreda behovet av att genom föreskrifter reglera
vilken standard som ska gälla för hur detaljplaner ska utformas tekniskt.5
Syftet med både Lantmäteriets och Boverkets uppdrag är att förbättra förutsättningarna för en digital process för beslut om detaljplaner. Det är därför viktigt att denna rapport läses tillsammans med Boverkets rapport.

3.3 Disposition och uppdragets genomförande
Rapporten är disponerad på följande vis. I kapitel 4 beskrivs nuläget avseende bland annat grundkartans innehåll och funktion i detaljplaneprocessen samt befintliga standarder för informationen. I kapitel 5 beskrivs behovet av förändring genom nya styrmedel för informationen i grundkartan. I
kapitel 6 finns en diskussion om behovet av en långsiktig lösning för informationsförsörjningen i samhällsbyggnadsprocessen i stort. I kapitel 7
och 8 lämnas en beskrivning av förslaget till författningsändringar respektive konsekvenserna av förslaget.
Insamlingen av underlaget till bedömningar i denna rapport har skett genom analys av befintliga rapporter, studiebesök hos kommuner samt
workshopar med kommuner och berörda myndigheter. Samarbetet med
myndigheterna har skett genom löpande avstämningar, arbetsmöten eller
möjlighet att lämna synpunkter.

Regeringsbeslut, Ändring av uppdrag till Lantmäteriet att verka för en smartare samhällsbyggnadsprocess, dnr
Fi2016/04700/EF.
5 Regeringsbeslut, Uppdrag att utreda en reglering av hur detaljplaner ska utformas digitalt, N2017/00584/PBB.
4
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Nuvarande ordning

Sammanfattning: Uppdraget har särskilt fokus på kartunderlaget i detaljplaneprocessen (grundkarta). Begreppet grundkarta är författningsreglerat men regleringen anger inte närmare vilken information kartan ska
innehålla. Det finns inga andra detaljregler kring grundkartan.
Grundkartan är en av flera kartprodukter som används som beslutsunderlag i samhällsbyggnadsprocessen. Grundkartan skapas tidigt i processen genom insamling och sammanställning av uppgifter ur olika databaser från kommunen och andra myndigheter. Det är informationen i kartdatabaserna som återanvänds för upprättande av andra kartunderlag i
processen, inte informationen i den upprättade grundkartan.
Ett viktigt moment i skapandet av grundkartan är att kvalitetssäkra information (i den relevanta kartdatabasen) bland annat om fastighetsgränser. Detta för att säkerställa att berörda sakägare identifieras samt att efterföljande beslut blir så korrekt som möjligt då det i sin tur används som
underlag för andra beslut i processen. En vanlig fördröjning av ärenden
är att information är felaktigt redovisad och att exempelvis fysisk inmätning görs om under olika skeden i processen.
Den standard som finns idag för information som behövs för grundkartan är en överenskommelse mellan Lantmäteriet och Sveriges Kommuner och Landsting och kallas ”Svensk geoprocess”. Standarden innehåller dock i dagsläget inte alla informationsmängder som grundkartan bör
innehålla. Syftet med Svensk geoprocess är att standardisera specifikationer för insamling, lagring och tillhandahållande av data. Detta är en
förutsättning för utbyte av data. Specifikationerna enligt Svensk geoprocess är dock ännu inte implementerade hos berörda aktörer.

4.1 Samhällsbyggnadskartor
Kartor för stadsplanering och byggande (samhällsbyggnadskartor) har en
central roll i samhällsbyggnadsprocessen. De fungerar som styrdokument
för hur marken får användas och på vilket sätt. Vilken karta som behöver
tas fram och vad en karta ska innehålla beror på vad den ska användas till.
Följande kartor regleras i lagstiftningen för samhällsbyggnadsprocessen.
Grundkarta: Kartan tas fram av kommunen. Enligt 5 kap. 8 § PBL tas denna
fram som underlag för en detaljplan. Kartan innehåller information om fastighetsgränser, byggnader, terrängens form och annan information som är
av betydelse för beslut om detaljplan. Ofta behövs inmätning på plats kombinerat med arkivutredning för att säkerställa informationens riktighet.
Denna rapport omfattar enbart grundkartan.
Plankarta: Kartan tas fram av kommunen. Enligt 4 kap. 30 § PBL ska en detaljplan bestå av en karta över det område som planen omfattar (plankarta).
Av plankartan ska det framgå hur planområdet delas upp för skilda ändamål och vilka bestämmelser som gäller för olika områden. Kartan är juridiskt bindande avseende användningen av mark- och vattenområden.
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Förrättningskarta: Kartan tas fram av kommunal och statlig lantmäterimyndighet. Kartan regleras i 4 kap. 28 § fastighetsbildningslagen (1970:988),
FBL, och ska upprättas i samband med en förrättning, det vill säga när en
fastighet nybildas, ombildas eller berörs av andra fastighetsbildningsåtgärder. Kartan redovisar de nya gränserna för fastigheten eller förändringarna
avseende olika rättigheter och belastningar som exempelvis servitut. Ofta
behövs inmätning på plats för att säkerställa informationens riktighet.
Nybyggnadskarta: Kartan tas fram av kommunen. Enligt 12 kap. 4 § PBL är
det en karta för prövningen av en fråga om bygglov inom ett område med
sammanhållen bebyggelse. Ofta behövs även inmätning på plats.

Bilden visar en översikt över de författningsreglerade kartprodukterna i samhällsbyggnadsprocessen.
Grundkartan kan förenklat sett ses som en ögonblicksbild över hur olika topografiska, administrativa eller andra företeelser såg ut just då kartan togs
fram. Grundkartan tas fram med hjälp av lokala eller nationella kartdatabaser och säkerställs efter manuell inmätning och utredning. Säkerställande
av informationens riktighet är ett mycket viktigt moment. Kartdatabaserna
har nämligen ingen rättsverkan utan ska ses som en översiktlig redovisning
av beslut som fattas av olika myndigheter. Om redovisningen är fel, måste
den relevanta akten och beslutet plockas fram och utredas, varefter redovisningen måste rättas. Redovisningen behöver kontrolleras innan informationen används som underlag för beslut.
Till skillnad från ovan nämnda kartprodukter är kartdatabaserna alltså en
levande produkt som uppdateras löpande utifrån de förändringar som
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sker, exempelvis när fastighetsgränser förändras eller om den befintliga redovisningen behöver rättas av annan anledning.
Kommuners egna kartdatabaser kallas primärkarta eller baskarta. Nationella kartdatabasprodukter tillhandahålls av Lantmäteriet. En författningsreglerad sådan nationell kartdatabasprodukt är exempelvis den digitala registerkartan som är en del av fastighetsregistret. Om en uppgift finns i flera
databaser (exempelvis både på nationell och lokal nivå), behöver alla dessa
uppdateras. I praktiken är detta ett omfattande arbete och innebär ofta att
uppgiftskvalitén varierar från fall till fall, vilket ställer höga krav på manuell insats exempelvis vid framtagande av grundkarta.
Primärkarta, ibland kallad baskarta: Kartdatabasen byggs upp av kommunen
och används som grund för andra kartor som kommunen tar fram. Den innehåller information om byggnader, fastighetsgränser, gator, häckar, staket
mm. Kartan kompletteras med information vid behov.
Digitala registerkartan: Kartan utgör en del av det statliga fastighetsregistret
som förvaltas av Lantmäteriet. Kartan är reglerad i förordningen (2000:308)
om fastighetsregister. Kartan förs med automatiserad behandling och innehåller bland annat en redovisning av resultatet av meddelade fastighetsbildningsbeslut, det vill säga samma information som framgår av förrättningskartan.

4.2 Grundkarta som beslutsunderlag
När förslag till detaljplan upprättas ska det finnas en eller flera för ändamålet avsedda kartor (grundkarta), om det inte är uppenbart onödigt. Detta
framgår av 5 kap. 8 § PBL. Grundkartan är formellt sett inte en del av en
detaljplan. Den innehåller information om fastighetsförhållanden såsom
gränser och byggnader, samt övrig information om planområdet som har
betydelse för planen och dess genomförande.6
Grundkartan används alltså som underlag till plankartan och utformningen av bestämmelserna i planen samt för framtagande av en fastighetsförteckning över berörda av planförslaget (sakägare).
4.2.1

UNDERLAG TILL PLANKARTAN

Grundkartan är med andra ord en avbildning av verkligheten (en skalmodell – i dagsläget en tvådimensionell modell) som underlättar prövning av
mark- eller vattenområdes lämplighet för exempelvis bebyggelse, byggnadsverk eller bebyggelsemiljöns utformning. Den återspeglar information
om områdets fysiska förhållanden samt administrativ information som beslutats av myndigheter, exempelvis områdets indelning i fastigheter.
Som framgår av 5 kap. 8 § PBL kan det finnas flera grundkartor. Kartans information kan därmed delas upp på olika deloriginal så att redovisningen
blir så tydlig och informativ som möjligt. Det innebär bland annat att den
del av grundkartan som ingår i plankartan kan befrias från information
6

Enklare plan- och bygglag, prop. 2009/10:170 s. 442.

12

som gör kartan svåröverskådlig och som inte är nödvändig för förståelsen
av planen. Den information som grundkartan innehåller kan på så sätt
skiktas med hänsyn till det informationsbehov som finns i olika situationer.
I en digital miljö innebär detta att de olika informationsskikten kan ”tändas” eller ”släckas” beroende på vilken prövning som behöver göras. I
framtiden kan grundkartan tänkas utgöra en flerdimensionell skalmodell
som kan simulera enklare prövningar.
Av nämnda paragraf framgår också att grundkartan kan undvaras om det
är uppenbart obehövligt. Det kan vara fallet om det finns kartmaterial som
på ett tillfredsställande sätt redovisar befintliga förhållanden. 7 Detta torde
dock vara undantagsfall i dagsläget mot bakgrund av att befintlig redovisning i kartdatabaserna ofta är bristfällig och behöver kontrolleras. En felaktig redovisning av exempelvis fastighetsgränser kan i värsta fall leda till
att beslutade plan- och byggrätter inte kan genomföras. En målsättning kan
dock vara att kartdatabaserna ska kunna användas direkt som underlag,
och att sammanställningen av information som betecknas med begreppet
grundkarta ses mer som ett verktyg för att dokumentera beslutsunderlaget.
4.2.2

UNDERLAG TILL FASTIGHETSFÖRTECKNINGEN

Enligt 5 kap. 9 § PBL ska det av fastighetsförteckningen framgå vilka som
är ägare till de fastigheter, den mark och de vattenområden som berörs av
planen. Det finns ett samspel mellan denna förteckning och grundkartan,
särskilt vid bedömning av vilka som berörs utanför planområdet. I dessa
fall underlättar grundkartan en sådan bedömning.
Vid tillkomsten av plan- och bygglagen påpekade departementschefen att
det kan vara lämpligt att kretsen av sakägare rent geografiskt bestäms med
viss säkerhetsmarginal. En fastighet som ligger på längre avstånd kan exempelvis vara berörd om den nya bebyggelsen förutsätter genomfartstrafik
på gatan vid den avlägsna fastigheten. Berörd sakägare är också den vars
intressen påverkas, till exempel om planen utsläcker eller ändrar gällande
tillstånd eller nyttjanderätter. Buller eller andra störningar kan också utgöra en grund för att någon ska anses vara berörd av planen. 8
Förteckningen ska vidare ange vilka som är innehavare av någon särskild
rätt till egendom, dock ej bostadsrätt eller hyresrätt. Anledningen till att redovisningen inte ska omfatta innehavare av bostadsrätt eller hyresrätt är att
bostadsrättshavare och hyresgäster inte behöver underrättas personligen
om granskningen av planförslaget.
Slutligen ska det av förteckningen framgå vilka gemensamhetsanläggningar som är berörda inklusive vilka som är ägare till de fastigheter som
deltar i anläggningarna.
Sakägarkretsen har betydelse i samrådsskedet (5 kap. 11 § PBL), granskningsskedet (5 kap. 20 § PBL) och när underrättelser om antagandet av pla-

7
8

Förslag till ny plan- och bygglag, prop. 1985/86:1 s. 608.
Förslag till ny plan- och bygglag, prop. 1985/86:1 s. 614.
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nen ska sändas ut (5 kap. 29 § PBL). Dessa bestämmelser reglerar möjligheten att utöva inflytande på den kommunala hanteringen av planfrågorna.
Avgränsningen av sakägare utifrån nämnda bestämmelser ger ingen automatisk rätt att överklaga planbeslutet. Den avgränsar inte heller bort andras möjlighet att överklaga. Avgränsningen kan dock ha betydelse för bedömningen av om begränsningen i rätten att överklaga enligt 13 kap. 11 §
PBL ska gälla eller inte.
Rätten att överklaga regleras i 13 kap. 8 § PBL och innebär att beslut får
överklagas av den som beslutet angår och som har gått honom emot. Sakägare i ”överklagandekretsen” är dock snävare än i ”samrådskretsen”. Enligt 13 kap. 11 § PBL får ett beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser överklagas endast av den som före utgången av granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte
har blivit tillgodosedda. Inskränkningen gäller dock inte bland annat om
överklagande grundas på att beslutet inte har tillkommit i laga ordning.
Om planprocessen inte gått rätt till, t.ex. mot bakgrund av reglerna i 5 kap.
PBL, kan beslutet överklagas och eventuellt leda till att planen upphävs.
Regleringen är en viktig säkerhetsventil, men den pekar också på vikten av
att underlaget och bedömningarna i handläggningen av planärenden är så
korrekta som möjligt. Detta inbegriper redovisningen på grundkartan. Ju
mer korrekt underlag och ju enklare det är att ta fram en fastighetsförteckning, desto mer rättssäker process och därmed mindre risk att beslut överklagas och processen drar ut på tiden i flera år.

4.3 Information i grundkartan
Utöver 5 kap. 8 § PBL finns det idag inga föreskrifter som klargör vad
grundkartan ska innehålla, vilken kvalitet den ska ha eller vilka andra
aspekter som ska gälla kring exempelvis produktspecifikationer.
I samverkansprojektet Svensk geoprocess gjordes en jämförelse mellan
grundkartor från olika kommuner för att identifiera vilka informationsmängder som brukar ingå i en grundkarta.9 Denna förteckning har jämförts
med ytterligare kommuners förteckningar.10 Mot bakgrund av denna jämförelse kan konstateras att följande informationsmängder brukar redovisas
i grundkartor. Det bör dock uppmärksammas att grundkartan inte står för
all den information som behövs för beslut om detaljplan.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Höjdinformation (nivåkurvor m.m.)
Hydrografi (strandlinje, avrinningsområden etc.)
Geografiska namn (Ortnamn)
Transportnät (vägar, järnvägar m.m.)
Marktäcke (skog, öppen mark etc.)
Anläggningar (ledningar, murar, stolpar etc.)

Svensk Geoprocess 2015, Samhällsbyggnadskartor för användning i samhällsbyggnadsprocessen, avsnitt 5.5.
Lantmäteriets jämförelse baseras på stickprov där vi har tittat på förteckningar från följande kommuner: Borås, Falkenberg, Falun, Gislaved, Halmstad, Järfälla, Karlstad, Linköping, Varberg, Västerås och Örnsköldsvik.
9

10

14

7.
8.
9.
10.
11.

Gränser och beteckningar för fastigheter och samfälligheter
Byggnader
Områden för servitut och nyttjanderätt
Områden för planer och markreglerande bestämmelser
Belägenhetsadresser (gatunamn)

Uppräkningen omfattar givetvis även sådan information som gör att
ovanstående informationsmängder kan lägesbestämmas, såsom referenssystem och geografiska rutnätssystem.

4.4 Processen för grundkartan
Grundkartan är en så kallad storskalig karta. Detta innebär att presentationen i grafisk form av geografisk information kan vara i skalområdet mellan 1:400 till 1:5000 (skala 1:1000 är vanligast). Storskaligt kartmaterial karaktäriseras alltså av större exakthet i återgivning. Det bör dock uppmärksammas att begreppet ”skala” är förknippat med papperskartor i fast storlek. I en digital miljö kan det vara möjligt att zooma in och titta på komplexa konstruktioner i större skalor än 1:400.
Processen för upprättande av kartor styrs av kartografiska metoder och
principer. Informationen samlas in genom utdrag och sammanställning
från kartdatabaser i kombination med utredning och inmätning på plats.
Lantmäteriet rekommenderar exempelvis att fastighetsutredning görs när
fastighetsgränser är oklara vilket är fallet när den digitala kvalitetsmärkningen på informationen signalerar brister eller om brister upptäcks på annat sätt.
4.4.1

INSAMLING AV INFORMATION TILL GRUNDKARTA

Insamlingsprocessen kan vara omfattande beroende på vilken information
som behövs och vad som är digitalt tillgängligt och användbart. Förutsättningarna kan se helt olika ut för olika kommuner. Det är inte ovanligt att
insamling och framställning av grundkarta utförs av konsulter som har
specialkompetens inom lantmäteri-, kart- och mätområdet.
Kommunens arbete med grundkartan föranleder ofta behov av rättning av
redovisningen i de underliggande kartdatabaserna. Om rättningen av redovisningen avser till exempel fastighetsgränser, hanteras detta i en process
för uppdatering av registerkartan i fastighetsregistret hos Lantmäteriet.
Hur uppdateringen ska göras och vilka utbytesformat och specifikationer
som ska gälla bestäms i samverkan mellan kommunerna och Lantmäteriet.
Insamling till och produktion av grundkartan har alltså inslag av informationsutbyte mellan olika aktörer (beställare, utförare, informationsägare),
vilket ställer krav på standardiserade utbytesformat så att datamängderna
kan användas hos mottagaren. Det optimala är att samma version av informationen finns i de olika kartdatabaserna eftersom informationen återanvänds i andra skeden i samhällsbyggnadsprocessen. Om uppdateringen
inte fungerar, finns det risk att samma arbete måste utföras på nytt senare i
samhällsbyggnadsprocessen.
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4.4.2

UPPRÄTTANDE AV GRUNDKARTA

Grundkartan upprättas idag i digital form, men det förekommer att den
skrivs ut tillsammans med övrigt underlag till planförslaget när detta ska
behandlas vid samråd. Förutsättningarna är olika beroende på hur rutinerna ser ut hos olika kommuner.
Om kartan upprättas i kommunens egna system, görs detta vanligtvis i ett
kartbaserat handläggningsstöd som jobbar direkt mot kommunens primärkarta. När kartan är upprättad, sparas den som en fil. Det är också möjligt
att spara enbart information om den upprättade kartan (version på informationen i kartdatabasen etc.) så att den kan återskapas vid behov. En sådan
lösning är dock fortfarande ovanlig.
4.4.3

GRUNDKARTANS UTSEENDE

Grundkartans utseende (manér) beskrivs i handboken till mätningskungörelsen (HMK), i en särskild volym kallad HMK-kartografi, som tagits fram
av Lantmäteriet. Mätningskungörelsen är numera upphävd och handboken
har i denna del inte uppdaterats sedan 1996. HMK-handboken är i denna
del föråldrad och kan inte betraktas som någon officiell rekommendation.
Mätningskungörelsen gällde mellan 1976 och 2010. Handboken publicerades som en dokumentserie mellan 1993 och 1998 och ersatte Lantmäteriets
riktlinjer (om tekniska förklaringar och anvisningar, TFA) till mätningskungörelsen från 1970-talet. På 1960-talet hade Lantmäteristyrelsen föreskriftsrätt om närmare innehåll i kartan. Föreskrifterna reglerade grundkartor i
olika standardklasser. Hög standardklass innebar noggrannare redovisning
av informationsmängder som exempelvis höjdkurvor. Dessa föreskrifter är
alltså föregångare till hur storskaliga kartor tas fram idag och hur de ser ut.
Handboken är sedan 2010 under omarbetning. Arbetet med handboken
sker mot bakgrund av Lantmäteriets uppdrag att verka för enhetlighet,
samordning och kvalitet inom mätningsområdet och inom det karttekniska
området. Detta framgår av 5 § 6 p. förordningen (2009:946) med instruktion
för Lantmäteriet. Den nuvarande handboken ska ses som ett stöd för statliga och kommunala myndigheter vid upphandling av tjänster och produkter inom mätnings- och karttekniska frågor. Den har alltså annat fokus än
tidigare och omfattar i dagsläget inte frågor som avses i förevarande uppdrag.
Frågan om grundkartans utseende är alltså oreglerad idag. De kartografiska principer som detta handlar om rör kartans informationsmängd, färg,
textsättning, kartdeklaration och kartbeteckningar. Om informationsmängden är för stor eller om kartans manér är olyckligt valt, äventyras läsbarheten och kartans ändamål kan förfelas.
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4.5 Pågående standardisering
4.5.1

DIGITALISERING FÖRUTSÄTTER INTEROPERABILITET

Av förevarande uppdrag framgår att målet är att skapa förutsättningar för
en helt digitaliserad planprocess. Förmågan att få system och organisationer att fungera tillsammans och möjliggöra delning av information kallas
”interoperabilitet”.11 Det finns olika nivåer av interoperabilitet.
-

-

Rättslig interoperabilitet – avser att motverka otydliga eller motstridiga regelverk som kan hindra önskvärd utveckling
Organisatorisk interoperabilitet – avser bland annat ansvarsfördelning som påverkar informationsutbyte
Semantisk interoperabilitet – avser att säkerställa att innebörden i
den information som förmedlas från ett system kan förstås av andra
system och applikationer
Teknisk interoperabilitet – avser tillgången till fysiska nätverk och
protokoll för säker datakommunikation.

En helt digitaliserad planprocess förutsätter alla nivåer, men fokus för nuvarande uppdrag är den semantiska interoperabiliteten. De övriga nivåerna
behandlas dock indirekt genom bland annat analys av styrmedel och ansvarsfördelning som är av betydelse för uppdraget, se vidare kapitel 5 och
6.
Semantisk interoperabilitet handlar om valet av termer och begrepp i myndigheters och andra aktörers informationshantering. Valet styrs av gällande
lagstiftning, databasers utformning och praxis inom organisationen. Vilka
termer och begrepp som används har ofta stor betydelse i en organisation
och är en del av dess kultur. Det är inte alltid möjligt att ändra begrepp och
termer i en organisation. För att hantera detta behövs standardiserade utbytesformat. Samordning av definitioner av begrepp eller specifikationer
av informationsobjekt sker ofta genom överenskommelser. Sådana överenskommelser kan omvandlas till att bli formella standarder.
4.5.2

STANDARDER FÖR INFORMATION

Med begreppet standard och standardisering avses formella och informella
standarder samt de facto standarder.12 En formell standard är sådan som
har utarbetats och fastställts av ett standardiseringsorgan såsom SIS13 (Sverige), CEN14 (Europa) eller ISO15 (globalt). Informella standarder utarbetas
utan samarbete med formella standardiseringsorgan. De facto standarder
är sådana som inte föregåtts av någon formell överenskommelse eller rättsgrund men som har sådan dominerande ställning på marknaden att organisationer anpassar sina produkter mot dessa.

Goldkuhl, Göran, 2008, The challenges of Interoperability in e-government: Towards a conceptual refinement. Linköpings Universitet.
12 Lantmäteriet, rapport 2016:6, Standarder och standardisering av geodata – en översikt, s. 6 ff.
13 Swedish Standards Institute.
14 Comité Européen de Normalisation.
15 International organisation for standardization.
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Standarder är frivilliga att tillämpa men kan fungera som obligatorisk referens exempelvis i myndighetsföreskrifter.
En digital samhällsbyggnadsprocess behöver standarder som handlar om
överföringen av information mellan olika IT-system, standarder för informationen och processer.
Inom SIS finns det tekniska kommittéer som arbetar med att ta fram standarder inom olika ämnesområden. Standardiseringsarbete för informationshantering i planprocessen bedrivs inom den Tekniska kommittén
SIS/TK 501 Fysisk planering. I arbetet deltar Boverket, Lantmäteriet, Trafikverket, Sveriges kommuner och Landsting, Stockholms Stad Stadsbyggnadskontoret, ESRI Sverige AB, Digpro Solutions AB. Arbetet omfattar
bland annat termer och begrepp, informationsstruktur, kodning, presentationsmanér, datautbytesformat, historik i planprocessen, arkivering och digitalisering av befintliga planer.
Det finns också kommittéer för olika informationsteman som t.ex. byggnadsinformation (TK 533), Belägenhetsadresser (TK 466), Väg- och järnvägsinformation (TK 320), Skoglig information (TK 538), vattensystem (TK
452), webbkartografi (TK 570) och metadata för geodata (TK 489).16 Utöver
detta finns en central kommitté TK 323 Geodata som tar fram ramverk för
geodata, bland annat nationella grundläggande tillämpningar av ISO-standarder som gäller för alla informationsteman. Referenser till standarder för
enskilda informationsteman bör alltid inkludera detta ramverk.
4.5.3

BEFINTLIGA STANDARDER INOM DETALJPLANEOMRÅDET

För informationen i detaljplaner finns i första hand den nya detaljplanestandarden ”Applikationsschema för planbestämmelser SS 637040:2016”
som standardiserar överföringen av information mellan olika system i en
lagakraftvunnen detaljplan. Denna ska användas tillsammans med Boverkets allmänna råd om planbestämmelser BFS 2014:5 DPB. Arbete pågår för
närvarande med en formell standard ”Gränssnitt för ärendehantering SS
637042” som standardiserar överföringen av information mellan olika ITsystem i samband med framtagande av detaljplaner.
Dessa standarder påverkar grundkartan genom att information om befintliga planer ingår som ett informationsskikt i grundkartan i ett ärende om
ändring eller framtagande av en ny detaljplan.
Nämnda standarder har en koppling till standarder som tagits fram av
andra tekniska kommittéer. I ramverket för geodata (från TK 323) ingår
bland annat standarder för specifikationer, datakvalitet, metadata samt
svenska handledningar och profiler för detta. Ramverket anger vad som
måste beskrivas för att data ska vara användbart. Vidare finns det en standard som specificerar vilka uppgifter som ska överföras till myndigheterna

En sammanställning av standarder, handledningar och andra dokument för geodata, Standarder för Geodata av
Swedish standard institute.
16
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vid olika tillfällen i processen ”Kommuners dataleveranser efter beslut enligt plan- och bygglagen SIS-TS 637010:2014”. Standarden har tagits fram
av SIS tekniska kommitté 533 Byggnadsinformation.
Den standard som finns idag för delar av informationen i grundkartan är
en överenskommelse mellan Lantmäteriet och Sveriges Kommuner och
Landsting. Denna informella standard kallas ”Svensk geoprocess”, men
den innehåller inte alla informationsmängder som grundkartan bör innehålla.17 De informationsmängder som inte ingår är fastighetsindelning, rättigheter, markreglerande bestämmelser och administrativ indelning. Även
andra informationsmängder kan behöva ingå, som till exempel information
om ledningar och ortnamn. Syftet med Svensk geoprocess är att standardisera specifikationer för insamling, lagring och tillhandahållande av data.
Detta är en förutsättning för utbyte av data. Specifikationerna enligt Svensk
geoprocess är dock ännu inte implementerade hos berörda aktörer.
Det som bör uppmärksammas är att nämnda standarder syftar till att standardisera olika saker. Standarderna utgör pusselbitar. För grundkartan saknas det många pusselbitar och de som finns behöver vidareutvecklas och
knytas ihop. Förenklat kan sägas att ett första steg är att standardisera i
syfte att få en ordning i sina underlag, handlingar och databaser, utifrån
enhetliga principer. Ett andra steg är att standardisera processerna. För
grundkartan befinner sig utvecklingen i steg ett. I detta steg ligger att standardisera innehållet i grundkartan och hur informationen ska presenteras.
Vidareutveckling av befintliga standarder berör antagligen främst den nya
detaljplanestandarden, Svensk geoprocess, samt standarder inom webbkartografi som tas fram av SIS/TK 570, men berör även tillämpning av ramverket för geodata inom detaljplaneområdet.

17

Se vidare Lantmäteriets rapport om Svensk geoprocess, Lantmäteriets dnr 519-2013/3660.
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5

Behov av förändring

Bedömning: Enligt uppdragsbeskrivningen ska Lantmäteriet utreda behovet av nya föreskrifter för att påskynda standardiseringsarbetet avseende grundkartan. Lantmäteriet har analyserat behovet utifrån beskrivningen av nuläget under kapitel 4, tidigare utredningar inom området
samt hur gällande rätt bidrar till behovet.
Mot bakgrund av analysen bedömer Lantmäteriet att behovet av gemensamma standarder är uppenbart och att föreskrifter kan påskynda implementeringen av dessa. Föreskrifter om standarder för berörd information
bedöms skapa bättre förutsättningar för en enhetlig och proaktiv utveckling, upprättande av en nationell samverkan samt bättre förutsättningar
för automatiserat beslutsfattande.
För att påskynda standardiseringsarbetet krävs tydligare regler för ansvaret för informationen oavsett vilket beslutsunderlag det används till.
Det finns idag inget naturligt ramverk att tydliggöra dessa förhållanden
för både staten och kommuner när det gäller informationshantering
inom samhällsbyggnadsprocessen i stort. Lantmäteriet bedömer att det
ligger utanför förevarande uppdrag att lämna så långtgående förslag på
lösningar, men frågan diskuteras närmare i kapitel 6. Lantmäteriet anser
dock att tydliga föreskrifter om standarder för informationen i grundkartan utgör ett första steg i rättsutvecklingen.
Behovsbilden kring informationen i grundkartan består av två delar som är
nära sammankopplade. Den ena delen rör effektiviseringen av informationshanteringen genom ökad digitalisering vilket är ett generellt utvecklingsbehov. Detta inbegriper frågor om samverkan och standarder. Den
andra delen rör grundkartans betydelse för detaljplanen och efterföljande
processer där. Där handlar problemet oftast om att informationen har dålig
kvalitet och orsakar längre handläggningstider samt i värsta fall rättsverkande negativa konsekvenser för allmänheten, byggherrar eller andra aktörer inom samhällsbyggnadsprocessen. Sambandet mellan de två delarna är
att digitaliseringen kan ses som en åtgärd som skapar förutsättningar för
bättre beslutsunderlag och minskar behovet av nytt informationsutbyte om
samma information senare i processen. Nedan följer en analys av de två delarna, se avsnitt 5.1 och 5.2. I avsnitt 5.3 analyseras behovet av nya styrmedel för informationen i grundkartan. Kapitlet avslutas med en beskrivning
av övriga identifierade behov eller hinder för digital överföring av informationen.

5.1 Behov av nationell digital samverkan och gemensamma
standarder
En digital samhällsbyggnadsprocess förutsätter förenklat sett att det finns
standarder och en så kallad digital samverkan som ser till att standarderna
tas fram och implementeras. Med digital samverkan menas bland annat att
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det finns en fungerande samverkansorganisation för styrningen av samverkan. I ett läge där standarder saknas, standarder som finns inte implementeras och utvecklingen sker fragmenterat är behovet av en nationell digital
samverkan en nödvändig framgångsfaktor.
E-delegationen har under åren 2009–2016 arbetat med att driva frågor som
rör det övergripande ansvaret. Erfarenheterna är dokumenterade i delegationens rapporter och vägledningar under konceptnamnet ”digital samverkan”. E-delegationen beskriver i sin slutrapport att digital utveckling underlättas om förutsättningar för samverkan är tydliga, beskrivna och överenskomna. För att myndigheter inte ska behöva uppfinna hjulet på nytt
varje gång en digital samverkan ska startas upp, togs därför en vägledning
för digital samverkan fram. Vägledningen knyter samman mål och principer, ansvar och roller, ledning och styrning, samt processer för utveckling
och förvaltning som bygger på en samverkansidé.18
Exempel på samverkande processer som bidragit till utformningen av modellen är Effektiv informationsförsörjning – ekonomiskt bistånd (EIF), rättsväsendets informationsförsörjning (RIF) och informationsutbyte med hjälp
av en öppen webb-portal (Min Pension). En digital samhällsbyggnadsprocess är ett annat exempel på ett behov av nationell digital samverkan. Utvecklingen är dock i startgroparna. Det finns i dagsläget ingen nationell digital samverkan inom området.
”Digitalt först”-uppdragen har analyserats av Utredningen om effektiv
styrning av nationella digitala tjänster (NDT-utredningen) utifrån ett organisations- och samverkansperspektiv.19 NDT-utredningen konstaterar att
”Digitalt först”-uppdragen utgör gemensamma utvecklingsinsatser och att
tre av dessa uppdrag innebär samverkan mellan myndigheter och kommuner. Utredningen menar att ett upplägg för att skapa mer fasta samverkansformer skulle kunna läggas upp på ett liknande sätt som i området för ehälsa. Det organisatoriska upplägget för e-hälsa baseras på en avsiktsförklaring mellan staten och SKL för en digital förnyelse, ett regeringsbeslut
om en vision för e-hälsa fram till 2025 samt en gemensam handlingsplan
för visionens förverkligande.20 Staten och SKL bildar genom handlingsplanen en gemensam nationell styr- och samverkansorganisation.
Boverket pekade på behovet av digital samverkan i sin rapport 2013:29 ”Digital samverkan – exemplifiering genom samordnad detaljplanering och
fastighetsbildning”. Rapporten baseras på tankarna från E-delegationen
och beskriver vad som krävs för att införa en digital samverkan i samhällsbyggnadsprocessen. Boverket konstaterar att regeringen kan underlätta införandet av digital samverkan bland annat genom att förtydliga myndigheternas ansvar och mandat.21

SOU 2015:66, En förvaltning som håller ihop, s. 56 samt E-delegationens Vägledning för digital samverkan.
SOU 2017:23, digitalforvaltning.nu, s. 121.
20 Bilaga till regeringsbeslut 2016-03-10 nr III:2, dnr N2015/07455/EF, och godkännande av handlingsplanen dnr
S2017/00379/FS.
21 Boverkets rapport 2013:29, Digital samverkan – exemplifierad genom samordnad detaljplanering och fastighetsbildning, s. 32 ff.
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Statskontoret föreslår i sin rapport 2014:3 ”Från analog till digital – insatser
för att främja en digital planprocess” att regeringen bör ta initiativ till en
nationell strategi för hur en digital planprocess ska förverkligas, med tillhörande handlingsplaner och andra styrdokument. E-hälsostrategin beskrivs i
rapporten och nämns som en förebild.
Inom det nu aktuella uppdraget har flera workshops genomförts med kommuner och berörda myndigheter. Intervjuer och har också gjorts med enskilda kommuner. Den ovan beskrivna bilden kan bekräftas som ett fortsatt
behov. Lantmäteriets uppfattning är att behovet har intensifierats då
många kommuner är i full färd med sin digitalisering.
Frågan om gemensamma standarder har lyfts i samtliga relevanta rapporter på området, senast av samverkansgruppen Smarta Städer, ”Digitalisering av planprocessen, slutrapport 2017-01-06”. Samverkansgruppen menar att det saknas incitament för att följa standarder. Som exempel nämns
SIS detaljplanestandard och specifikationerna som tagits fram för storskaliga kartor av Lantmäteriet i samarbete med kommunerna inom ramen för
projektet Svensk geoprocess. Samverkansgruppen konstaterar att specifikationer som tas fram måste börja implementeras. För att få detta att hända
krävs riktade tidsbestämda finansiella resurser till Lantmäteriet och kommunerna.22
Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns ett uppenbart behov av
samordnad styrning, särskilt avseende arbetet med att ta fram och implementera gemensamma standarder för information i den nu berörda processen. Lantmäteriets bedömning är att dessa två faktorer – nationell digital
samverkan och gemensamma standarder – är den främsta framgångsfaktorn för att påskynda digitaliseringen inom samhällsbyggnadsprocessen.

5.2 Behov av standard för grundkartans utseende m.m.
Korrekt information och enhetlig redovisning av den utgör en grundläggande förutsättning för framtida automatiserade processer.
Grundkartan utgör ett beslutsunderlag för detaljplanen. Kartan beskriver
gällande förutsättningar beträffande mark, fastigheter, rättigheter, anläggningar, etc. Med hjälp av grundkartan tas en fastighetsförteckning fram
som i sin tur används bland annat för att fastställa vilka som berörs av detaljplanen.
Grundkartan har i sig ingen rättslig verkan, men felaktig information i kartan leder till bristfälliga offentligrättsliga beslut vilket i sin tur drabbar både
dem som berörs av besluten och efterföljande beslutsprocesser som tar
längre tid. Exempelvis kan felaktig redovisning av fastighetsgränser i
värsta fall orsaka att beslutade byggrätter inte kan realiseras.

Samverkansprogram Smarta Städer - Digitalisering av planprocessen, 2017-01-06. Deltagande organisationer har varit KTH, SWECO, Chalmers, White Arkitekter, EON, Lantmäteriet, BonaCordi, Smart Built Environment samt IQ Samhällsbyggnad.
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Kommunen ska i arbetet med att ta fram en detaljplan samråda med bland
andra Lantmäteriet, se 5 kap. 11 § PBL. På uppdrag av regeringen redovisade Lantmäteriet 2013 en sammanställning av förekomsten av bristfälliga
planbestämmelser utifrån sin samrådsroll.23 Av sammanfattningen i rapporten framgår att 57 % av granskade planer innehåller en eller flera brister. Siffran motsvarar ca 832 detaljplaner år 2012 när rapporten skrevs. Efter
samrådet upptäcks ytterligare brister i ca 27 % av planerna. Totalt sett har
17 % av alla antagna planer kvarstående brister.
I rapporten konstateras att en grundorsak till problem med planbestämmelser beror på bristfälliga grundhandlingar. I enkätsvaren som låg till grund
för rapporten framgår att planarbetet i flera fall utgår från en bristfällig
grundkarta. Det förekommer till exempel att de befintliga fastighetsgränserna saknas, att rättigheter i form av servitut och gemensamhetsanläggningar inte redovisas och att fastighetsgränser som återges är oklara.
Exempel på effekter av de olika bristerna är att det kan vara oklart vilken
mark som ska lösas in och vem som ska lösa in marken. Bristfälliga planhandlingar begränsar sakägarnas möjlighet till insyn och inflytande. Sammantaget konstateras i rapporten att bristerna motverkar syftet med planprocessen och föranleder ökade kostnader och tidsåtgång.
En gemensam standard för kartans utseende (inklusive symbolsättning och
manér) samt en enhetlig process för grundkarta kan underlätta kvalitetsarbetet.
Boverket arbetar för närvarande med en förstudie ”Får jag lov” som ska utreda och skapa förutsättningar för automatiserade bygglov, där det kommer att krävas både detaljplaner i 3D och BIM-modeller24. Detta förutsätter
i sin tur en enhetlig utveckling av en grundkarta i 3D. I förstudierapporten
från Smart Built Environment från 2016 beskrivs utmaningarna inom området bland annat på följande sätt.
”Tolkning av geodata är en stor fråga inom samhällsbyggnadsprocessen
och även 3D som begrepp har olika innebörd för olika grupper. Från
CAD-världen kan 3D tolkas som endast geometrier utan attribut, som en
utvecklad 2D-ritning (linjer utan attribut). Från GIS-världen tolkas 3D
ofta som geometrier med attribut, som en utvecklad 2D karta (linjer och
ytor med information kopplade till objekten). Den varierande tolkningen av objekt blir även problematisk när geodata ska integreras med
BIM. BIM används primärt i faserna projektering och produktion och
modellerna innehåller ofta information som är detaljrik och i många fall
överflödig i andra skeden i samhällsbyggnadsprocessen. Problem och
merarbete uppstår när exempelvis visualisering eller bygglovshantering
inte kräver den höga detaljgraden och modellen behöver förenklas för
att passa deras ändamål.”25

Lantmäteriets rapport 2013:1, Samråd och olämpliga planbestämmelser.
BIM är en förkortning för byggnadsinformationsmodellering. BIM innebär att en 3D-modell skapas för visualisering
med målet att samla information om byggnader, processer och beslut kring byggnaden.
25 Smart Built Environment, Strategi för 3D-geodata - förstudierapport, s. 11.
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Att arbeta med standarder för grundkartans utseende och processer innebär ett proaktivt förhållningssätt utifrån utvecklingen och utmaningarna
inom digitaliseringen som beskrivs ovan. Sådan standard kan säkerställa
läsbarheten av grundkartan och underlätta övergången till 3D och automatiserade processer. Lantmäteriet bedömer därför att tvingande regler om
standarder behövs även för grundkartans utseende.

5.3 Behov av nya styrmedel
Hur styrs myndigheters utveckling av digital informationshantering inom
samhällsbyggnadsprocessen enligt gällande rätt? I uppdraget ingår att analysera behovet av nya styrmedel i form av en föreskriftsrätt för informationen i grundkartan. Detta innebär att avstamp behöver tas i hur det gällande styrmedlet ser ut. Målet utifrån ovan beskrivna behov är att standarder ska tas fram och implementeras och att detta ska ske samordnat. Vilket
stöd ges i gällande rätt för att uppnå detta mål?
För att kunna svara på denna fråga behöver följande delfrågor besvaras.
Dessa frågor motsvarar vad som behöver klargöras vid ett arbete med standarder för information.




Vilken information avses?
Vem ansvarar för informationen?
Vad innebär ansvaret?

I det följande redogörs översiktligt för gällande rätt i syfte att hitta svar på
ovanstående frågor, för att därefter analysera hur väl gällande rätt stödjer
digitaliseringen avseende informationen i grundkartan.
5.3.1

VILKEN INFORMATION?

Grundkartan regleras i 5 kap. 8 § PBL. Grundkartan är en sammanställning
av olika informationsmängder. Vilka informationsmängder som avses är
dock inte reglerat i någon författning eller föreskrift. Det en grundkarta
brukar innehålla kan generellt sett delas in i tre typer av information, nämligen administrativ information, information om geografiska och andra naturförhållanden och information om fysisk infrastruktur.
Administrativ information
Administrativ information är sådan som ska beslutas av myndigheter, exempelvis för att säkerställa eller avgränsa olika rättigheter. Den är i allmänhet ett resultat av ärendehandläggning. Med andra ord ingår det i det offentliga åtagandet att skapa informationen. Det innebär att informationen
är mer eller mindre författningsreglerad. Informationen kan vara uttryckligt angiven och definierad. Om informationen avser en större informationsmängd, kan denna vara särskild specificerad i lagstiftningen.
Grundkartan brukar i princip alltid innehålla information om gränser och
beteckningar för fastigheter och samfälligheter, belägenhetsadresser och
ortnamn, information om områden för servitut och nyttjanderätt samt områden för planer och markreglerande bestämmelser. Regler som anger att
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denna information ska beslutas och eventuellt hur informationen definieras
återfinns i följande författningar (listan är inte uttömmande).
-

Jordabalken
Miljöbalken
Plan- och bygglagen
Fastighetsbildningslagen
Lagen om enskilda vägar (1939:608)
Expropriationslagen (1972:719)
Anläggningslagen (1973:1149)
Väglagen (1971:948)
Kulturmiljölagen (1988:950)
Lagen om byggande av järnväg (1995:1649)
Minerallagen (1991:45)
Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899)

Information om natur- och geografiska förhållanden
Information som avser natur- och geografiska förhållanden och återges i
kartor är i princip helt oreglerad. Syftet med informationen är att åstadkomma en rimlig återgivning av verkligheten. Myndigheter fattar alltså
inga beslut om denna information, utan de samlar in den genom kartografiska och andra metoder. På grundkartan kan det behövas höjdinformation,
hydrografi, geologiska förhållanden, marktäcke med mera.
Information om fysisk infrastruktur
Information om fysisk infrastruktur kan ses som en blandning av de två kategorierna ovan. Den administrativa informationen kan exempelvis ange
att det finns en ledningsrätt inom ett område. Därmed är dock inte sagt att
ledningen faktiskt finns i marken. Denna information behöver samlas in separat. Myndigheter kan behöva besluta om utformningen av infrastrukturen, men det fattas inga beslut om informationen som sådan.
De informationsmängder om infrastrukturen som brukar finnas på grundkartan är information om byggnader, transport, anläggningar inklusive
ledningsinformation. Informationen kan vara olika detaljerad, allt från
övergripande bebyggelse till murar och stolpar.
Samma författningar som nämnts ovan är aktuella även i denna del.
5.3.2

VEM HAR ANSVARET?

Ansvaret för att det finns en grundkarta enligt 5 kap. 8 § PBL ligger på
kommunen. Som framgår ovan är grundkartan dock enbart en sammanställning av olika informationsmängder. Den innehåller inte någon information som i sig behöver beslutas, utan det sker först genom beslut om detaljplanen. Frågan är då vem som ansvarar för de olika informationsmängderna?
Vem som får besluta om information som är författningsreglerad enligt de
författningar som anges ovan, framgår av dessa författningar i kombination
med förordningar med instruktion för berörda statliga myndigheter. Sammantaget rör det sig bland annat om kommuner inklusive kommunala

25

lantmäterimyndigheter, Lantmäteriet, Trafikverket, länsstyrelserna, regeringen, Bergmästaren, Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet.
Flera av ovan nämnda statliga myndigheter, samt även Naturvårdsverket
och Sveriges geologiska undersökning, har dock ytterligare ett författningsreglerat ansvar för informationen. Detta ansvar inkluderar även information som myndigheten inte beslutar om själv samt information som inte är
författningsreglerad, exempelvis geografisk information. Syftet med detta
ansvar är att reglera ett nationellt ansvar för insamling och tillhandahållande av informationen utifrån samhällets behov, så kallat informationsförsörjning av grundläggande information. Här följer några exempel på sådana regleringar.
Enligt 2–5 §§ förordningen (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet ansvarar Lantmäteriet för en väl fungerande försörjning med grundläggande
geografisk information och fastighetsinformation. Naturvårdsverket ansvarar enligt 3 § förordningen (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket
för samordning av miljöinformationsförsörjning. Sveriges geologiska
undersökning ansvarar enligt 2 § förordningen (2008:1233) för tillhandahållande av geologisk information för samhällets behov.
Dessa regler medför att samma informationsmängd finns både hos den
myndighet som har beslutat om den och den myndighet som har ett nationellt ansvar för insamling och tillhandahållande av informationen.
Överlappen kan visualiseras genom följande tabell. Tabellen har dock avgränsats till några exempel på informationsmängder som beslutas av olika
myndigheter, registreras i olika nationella register och används som beslutsunderlag bland annat inom detaljplaneprocessen.26
Informationsmängd

Finns hos beslutande myndighet

Finns i fastighetsregistret

Finns i annat register

Informationsansvarig enligt miljölagstiftning

Naturreservat
(miljöbalken)

Länsstyrelsen eller kommunen

Lantmäteriet

Naturvårdsverket (Naturvårdsregistret)

Naturvårdsverket

Naturminne
(miljöbalken)

Länsstyrelsen eller kommunen

Lantmäteriet

Naturvårdsverket (Naturvårdsregistret)

Naturvårdsverket

Yt- och grundvattenskydd
(miljöbalken)

Länsstyrelsen eller kommunen

Lantmäteriet

Naturvårdsverket (Naturvårdsregistret)

Naturvårdsverket

Fornlämningar
(kulturmiljölagen)

Inga beslut

Lantmäteriet

Riksantikvarieämbetet (Fornminnesinformationssystemet)

Riksantikvarieämbetet

Kommunens ansvar för informationen i grundkartan kan alltså rättsligt sett
ses som begränsat till den information som kommunen annars har rätt att
besluta om eller som inte är författningsreglerad och kan samlas in vid behov. I de flesta fall överlappar dock detta ansvar med det nationella ansva-

En heltäckande tabell för fastighetsregistret finns i Lantmäteriets rapport Kvaliteten i fastighetsregistret, dnr 5192013/3481.
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ret för insamling och tillhandahållande av informationen. Överlappen tydliggörs genom så kallade registerförfattningar som finns på området. Ett
exempel är förordningen (2000:308) om fastighetsregister som specificerar
exakt vilken information som ska ingå i registret och därmed faller under
Lantmäteriets ansvar.
Överlappen innebär att det i dessa fall finns en slags referensversion av informationen som är den allmänna källan när olika organisationer behöver
ta del av den. Den digitala utformningen kring informationen bestäms då
av någon annan (på nationell nivå) än kommunen. I de fall informationen
inte behöver lagras särskilt hos den ansvarige nationellt, utan kan förmedlas direkt från kommunen, blir kommunens information att se som en referensversion.
5.3.3

INNEBÖRDEN AV ANSVARET?

Beslut som innebär att information skapas
Innebörden av beslutande myndigheters ansvar avseende digital informationshantering regleras inte i de verksamhetsspecifika författningarna som
diskuteras ovan. Exempelvis beslutas flera informationsmängder av kommunen enligt plan- och bygglagen. Lagens syfte är dock att reglera planläggning av mark och vatten samt byggande, se 1 kap. 1 § PBL. Syftet med
reglerna är inte att åstadkomma en effektiv informationshantering.
Samma sak gäller för statliga myndigheter. För statliga myndigheter finns
det dock en ramförordning som antyder att det finns ett ansvar att för
elektronisk informationshantering. Enligt 2 § förordningen (2003:770) om
statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte ska en myndighet i
sin verksamhet främja utvecklingen av ett säkert och effektivt elektroniskt
informationsutbyte inom den offentliga förvaltningen. Vad detta innebär
mer konkret avseende exempelvis specifikationer av information framgår
dock inte.
Nationellt ansvar för insamling och tillhandahållande
Det nationella ansvaret som regleras i olika myndigheters instruktioner är
utformat på olika sätt. Ansvaret kan bestå av att informationen ska samlas
in, förvaltas, uppdateras och tillhandahållas. Dessa processer kan också
omfattas av ett nationellt samordningsansvar för produktion, samverkan,
utveckling och tillhandahållande av informationen. Se exempelvis 4 § förordningen (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet, som reglerar ett sådant samordningsansvar för Lantmäteriet inom geodataområdet. Syftet
med dessa regler är visserligen att säkerställa en effektiv informationsförsörjning av viss grundläggande information i samhället. Det finns dock
inga utfyllande regler som anger generellt vad detta ansvar innebär utifrån
digitaliseringen. Det finns inte heller någon uppföljning av vilken effekt
dessa regler har på exempelvis digitaliseringsmålen.
Infrastrukturansvar och särskilt informationsansvar
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En särskild typ av regler som inte berörts ovan, men som bör uppmärksammas, är regler som syftar till att skapa en infrastruktur för information. Sådana författningar är ovanliga men finns till exempel på miljöinformationsområdet och rättsinformationsområdet. Syftet med dessa författningar är
att tillförsäkra åtkomst till viss information i elektronisk form, se 1 § lagen
(2010:1767) om geografisk miljöinformation och som jämförelse 1 § rättsinformationsförordningen (1999:175).
Dessa författningar innebär att utpekade aktörer har ett informationsansvar
och samordningsansvar.
Enligt 5 § lagen om geografisk miljöinformation ska myndigheter, kommuner och enskilda organ som fullgör offentliga uppgifter medverka i det
sammanhängande systemet för geografisk miljöinformation genom att
hålla sådan information och informationshanteringstjänster tillgängliga för
andra som medverkar i eller använder systemet. Detta förtydligas ytterligare i 4 kap. 1–3 §§ förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation.
Informationsansvaret innebär att den ansvarige ska se till att informationen
ska finnas tillgänglig och vara användbar. Detsamma gäller tjänster och
metadata för informationen. Informationen ska vara anpassad till kraven i
EU:s genomförandebestämmelser (tekniska och semantiska specifikationer).
Denna lagstiftning innebär att information om till exempel skyddade områden som kommunen beslutar om, omfattas av ett särskilt informationsansvar hos en myndighet (Naturvårdsverket eller länsstyrelserna) och ett annat särskilt nationellt informationsförsörjningsansvar och infrastrukturansvar hos en tredje myndighet (Lantmäteriet). Det förekommer också dubbletter av det nationella ansvaret för informationen mellan de statliga myndigheterna genom särskild registerlagstiftning.27
Samverkansskyldighet
Digitalisering kräver samarbete mellan berörda aktörer.
Enligt 6 § förvaltningslagen (1986:223) (FL) ska varje myndighet lämna
andra myndigheter hjälp inom ramen för den egna verksamheten (samverkansskyldighet). Uttrycket ”inom ramen för den egna verksamheten” innebär att samverkansmyndigheter måste ha klart för sig vad de ansvarar för
enligt författning och hur detta är avgränsat gentemot de samverkande aktörerna. Utrymmet för samverkan får inte ta sådana former att medverkande myndigheternas olika funktioner blandas samman och inte klart kan
urskiljas (se JO 1993/93 s. 458). I förarbetena till den nya förvaltningslagen
utvecklas detta ytterligare.
Myndigheternas verksamhet styrs enligt legalitetsprincipen av de föreskrifter om arbetsuppgifterna som lagstiftaren eller någon annan normgivare har meddelat. Det innebär bland annat att det inte får förekomma
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Se bilaga till Lantmäteriets rapport Kvaliteten i fastighetsregistret, dnr 519-2013/3481.
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nyskapelser i form av särskilda samarbetsorgan, som oberoende av tilllämpliga föreskrifter fattar beslut som inte kan härledas till någon av de
samverkande myndigheterna. Regeringen anser att begränsningen till
verksamhetsområdet är både lämplig och väl avvägd, bland annat eftersom en sådan huvudregel minskar risken för onödiga oklarheter och
felgrepp i fråga om myndigheternas kompetens och befogenhet. Detta
utesluter samtidigt inte att man i specialförfattningar eller i förordningarna med myndighetsinstruktioner även fortsättningsvis vid behov kan
ta in särskilda föreskrifter om samverkan som går längre eller annars avviker från förvaltningslagen.28
För förvaltningsmyndigheter under regeringen finns ytterligare regler om
samverkan i 6 § myndighetsförordningen (2007:515). Samarbete ska ske,
inte bara utifrån nytta för den egna verksamheten, utan även utifrån nytta
för enskilda och för staten som helhet.
Dessa regler innebär alltså att för att kunna starta en samverkan om information exempelvis att informationsflödet i detaljplaneprocessen där
grundkartan ingår ska ske obrutet digitalt, så krävs det att berörda myndigheter har klart för sig vem som ansvarar för vilken information och vad
detta ansvar går ut på kopplat till respektive verksamhetsområde.
Det finns inga närmare verkställighetsregler för den så kallade digitala
samverkan som E-delegationen har beskrivit i sina betänkanden.
5.3.4

ANALYS AV GÄLLANDE RÄTT - FRAGMENTERAT OCH ÖVERLAPPANDE REGELVERK MED ANNAT SYFTE ÄN DIGITALISERING

Frågan är vilket stöd som ges i gällande rätt, som beskrivits ovan, för att
underlätta digitaliseringen?
En grundläggande förutsättning för digitalisering är att det finns en fungerande samverkan mellan myndigheter. I nuvarande fall handlar samverkan
om framtagande och implementering av gemensamma standarder för informationen i grundkartan. Som framgår av avsnitt 4.5.3 behöver myndigheterna vara överens om innehållet i grundkartan (vilken information som
ingår, vilka begrepp som används, hur de definieras och hänger ihop), vilken kvalitet informationen ska ha och hur den ska presenteras.
Förvaltningslagen ställer tydliga krav på att samverkande myndigheter
måste ha klart för sig vilket verksamhetsansvar de har för den information
som samverkan avser. Beskrivningen ovan av gällande regler kring ansvaret visar dock att det kan vara svårt att få grepp om vad ansvaret för informationen egentligen innebär. De regler som innebär att information ska
skapas hos myndigheten har ett annat fokus än frågor om åtkomst till informationen i elektronisk form (informationshanteringsansvar). Frågan är
om myndigheten ens uppfattar att det finns ett ansvar för information, särskilt sådan som skapas med stöd av verksamhetsspecifika författningar.
Det finns inga generella regler för ansvar som rör informationshantering.
Däremot förekommer det sektorsspecifika regler som innehåller sådana be-
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En modern och rättssäker förvaltning, prop. 2016/17:180 s. 71.
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grepp, exempelvis inom miljöinformationslagstiftningen. När informationen finns förvarad både hos den som skapar den och den som har något
annat ansvar för den, uppstår dessutom en överlappande effekt som ytterligare försvårar gränsdragningen av ansvaret. Detta kan lösas i samverkan,
men tar tid.
Samverkansprogrammet ”Smarta Städer” poängterar i sin rapport ”Digitalisering av planprocessen” att implementeringen av de specifikationer som
tagits fram av Lantmäteriet i samarbete med kommunerna (Svensk geoprocess) kommer att ta tid eftersom standarden bygger på frivillig implementering. Därutöver saknar kommunerna resurser och kompetens för att
strukturera sina data enligt specifikationerna.29
Lantmäteriet delar alltså samverkansprogrammets uppfattning.
För att påskynda digitaliseringen krävs tydligare regler för ansvaret. Det
finns idag inget naturligt ramverk att tydliggöra dessa förhållanden för
både staten och kommuner när det gäller informationshantering och digitalisering. Det ligger inte heller i det förevarande uppdraget att lämna så
långtgående lösningar, men frågan diskuteras närmare i nästa avsnitt om
långsiktiga lösningar.
Ett sätt att skapa förutsättningar som tydliggör ansvaret vad gäller informationen i grundkartan är att införa nya styrmedel för den. Föreskriften kan
tydliggöra vilken information som avses och vilka standarder som gäller.
Genom föreskriften skapas också en tydligare utgångspunkt för uppstart
av en nationell samverkan kring grundkartan.
Sammanfattningsvis kan konstaterats att gällande rätt inte ger ett tillräckligt stöd för att påskynda digitaliseringen avseende grundkartan. Det finns
därmed behov av nya styrmedel som ger sådana förutsättningar.

5.4 Övriga identifierade behov eller hinder för digital överföring av informationen
I uppdraget ingår att Lantmäteriet redovisar övriga behov eller hinder för
digital överföring av information. Hindren och behoven kring digitalisering av detaljplaneprocesser är flera. De viktigaste som är relevanta att ta
upp i samband med detta uppdrag är:
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behovet av ett digitalt handläggningsstöd för detaljplaner (idag används ofta projektverktyg för skapande av planer och lagring av
dokument) som möjliggör ett digitalt arbetssätt där även aktörer
senare i kedjan involveras redan i detaljplaneskedet
behovet av stöd för digitalisering av detaljplaner
behovet att säkerställa tillgång till digitala beslutsunderlag, samt
återanvända utredningar som görs på uppdrag, inför beslut om detaljplan
behovet av ett samordnat tillgängliggörande av planinformation

Samverkansprogram Smarta städer – Digitalisering av planprocessen.
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5.4.1

behovet av känd och ökad kvalitet av informationen
HANDLÄGGNINGSSTÖD FÖR DIGITAL ÄRENDEHANTERING

Handläggningen i detaljplaneärenden försenas och försvåras idag på grund
av att det saknas effektiva och anpassade tekniska hjälpmedel eller med
andra ord ett enhetligt och användbart handläggningsstöd. Onödiga väntetider uppstår då tidplaner inte synkroniseras och pappershanteringen fortfarande härskar. Kompetenser och kunskap från senare i kedjan kommer
in för sent i hanteringen.
Konsekvenserna av dagens situation är att beslut av detaljplaner blir bristfälliga och hanteras ineffektivt. Detta slår inte sällan på möjligheten att genomföra tänkta byggnationer vilket i sin tur leder till kostsamma rättningar
i detaljplaner.
Riges-regionen30 bygger just nu ett stöd i form av e-tjänster, men detta blir
inte heltäckande för handläggningen.
Inom bygglovsprocessen finns det handläggningsstöd på marknaden som
erbjuder en handläggning som i princip kan bli heltpapperslös. Det görs
automatiska uppföljningar av granskningsförfaranden samt automatiska
mailutskick till sakägare och samrådsparter. Principerna i detta flöde borde
kunna återanvändas i ett detaljplaneflöde.
Behovet av ett handläggningsstöd omfattar även andra myndigheter som
deltar i planprocessen, bland annat länsstyrelserna.
Lantmäteriet föreslår att regeringen riktar särskilda medel motsvarande tre
miljoner kronor för uppbyggnaden av ett handläggningsstöd för en samordnad planprocess. Förslaget baseras på den projektansökan av Lund,
Malmö och Helsingborg som lämnats vid en utlysning under Smart Built
Environment, men som inte godkänts.31 Handläggningsstödet bör därefter
kunna avropas via ramavtal förslagsvis via SKL.
5.4.2

STÖD VID DIGITALISERING AV DETALJPLANER

Boverket har uppdraget att utreda om en föreskriftsrätt behövs för att standardisera detaljplaner. Oavsett om och när en sådan föreskriftsrätt eventuellt införs så finns idag varken kompetens eller kapacitet hos kommunerna
att implementera denna standard.
Lantmäteriet föreslår att Boverket får i uppdrag att ta fram utbildningar
och handledningar i samverkan med kommuner som redan påbörjat sin digitalisering, samt att SKL åtar sig att ta fram ett standardiserat upphandlingsunderlag av konsulter som kan stödja kommunerna i sin digitalisering
av detaljplaner.

Riges är en regional samverkan mellan fem kommuner Härnösand, Sundsvall, Timrå, Kramfors och Örnsköldsvik.
Utlysning 3 Smart Built Environment 2017, Digitalt Samhällsbyggande med innovationskraft: Projektbeskrivning
PLANeraren 3.0 – Verktyg för en samordnad, digital och effektiv kommunal planprocess 2017-04-04.
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Lantmäteriet föreslår vidare att utveckla uppdraget till Havs- och vattenmyndigheten till att skapa sina tre nationella havsplaner digitalt i samverkan med Boverket, SKL och Lantmäteriet. Detta för att skapa en ny digital
lösning från start, vilket ger stor möjlighet att tänka fritt.
5.4.3

UTREDNINGAR SOM BESLUTSUNDERLAG

I handläggningen av detaljplaneärenden tas det fram olika utredningar
som beslutsunderlag. Några av de vanligaste utredningarna är miljökonsekvensbeskrivningar, geotekniska underökningar, buller- och vibrationsutredningar, VA-utredningar och miljötekniska markundersökningar. Detta
är information som inte nödvändigtvis är kopplad till grundkartan, men
som behövs för handläggningen av detaljplaneärendet. Det ställs inga särskilda krav på dessa handlingar varken till innehåll eller till utformning,
förutom vad avser frågor om buller (se 4 kap. 33 och 33a §§ PBL).
Informationen sparas idag inte i någon central databas vilket leder till att
samma utredning kan göras om flera gånger under hela processen. Hindren för att åstadkomma ett digitalt informationsflöde består bland annat i
följande.


Det är oklart vilka utredningar som måste tas fram.



Det är svårt att ställa krav på utredningarna både då det gäller format och kvalitet.



Det råder oklarheter kring hur resultatet får användas och spridas.



Det saknas tydliga riktlinjer för hur informationen kan eller ska
hanteras, arkiveras och tillgängliggöras.

Oklarheterna leder till ineffektiva processer och onödiga kostnader på
grund av dubbelinsamling, dubbellagring och leverantörsberoende. Informationen blir svår att återanvända i ett senare skede både internt inom
kommunen men även för andra aktörer.
Behovet av tydligare riktlinjer har ökat eftersom trenden går mot att allt fler
utredningar krävs i detaljplaneprocessen. Kravet ökar då också på myndigheter att kunna ta emot, hantera och producera eller beställa standardiserad information.
Det finns ett gott exempel kopplat till detta behov. I Geoarkivet (Stockholms stad) finns det underlag för planarbete, geotekniska borrningar, med
mera. Upphandlingar sker på standardiserat sätt. Resultat visualiseras i en
gemensam tjänst som förvaltas av en konsult på uppdrag av Stockholms
stad.32
Lantmäteriet föreslår att Sveriges geologiska undersökning, SGU, ges uppdraget att anpassa och skala upp det standardiserade upphandlingsunderlaget till nationell nivå, samt övertar förvaltningen av dessa (såvida inte
annan tjänst anses vara mer passande). Faller detta väl ut, kan fler informationsslag/utredningsunderlag återanvända denna lösning.
32

Länk till Geoakrivet.
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5.4.4

ÅTKOMST TILL PLANINFORMATION

Statskontoret pekade i sin rapport 2014:3 på behovet av att förenkla åtkomsten till planinformation.33 Statskontorets förslag var att regeringen tar
initiativ till att etablera en nationell databas för detaljplanebestämmelser.
Detta skulle främja kommunernas tillämpning av enhetliga definitioner och
gränssnitt, men också underlätta övergången till en digital planprocess.
Boverket har inom ramen för sitt uppdrag om digitala detaljplaner genomfört en enkätundersökning avseende bland annat behovet av en nationell
databas för detaljplaner. Enkäten var riktad till utvalda kommuner, centrala myndigheter, programvaruleverantörer och andra aktörer med intresse av digitalisering. 40 av 42 svarande var positivt inställda till en nationell plandatabas utifrån Boverkets beskrivning.34
Lantmäteriet bedömer att behovet av att förenkla åtkomsten till planinformation fortfarande är aktuellt att utreda vidare. Utifrån samordningsrollen som Lantmäteriet har idag, bör Lantmäteriet få ett ansvar för ett nationellt tillhandahållande av planinformation i nämnda syfte.
Lantmäteriet föreslår att en utredning initieras där ett flertal aspekter hanteras, som till exempel tekniska, juridiska, ekonomiska samt utformning av
process för informationsförsörjning inklusive ansvarsfördelning mellan
kommuner och staten. Regeringen bör tillsätta en utredning alternativ ge
ett särskilt uppdrag om detta till Lantmäteriet.
De styrmedel som utvecklas i denna del bör möjliggöra såväl central som
distribuerad lagringslösning.
5.4.5

KVALITÉN I REDOVISNINGEN AV INFORMATION I PLANPROCESSEN

Det finns ett stort behov av kvalitetssäkring35 av informationen i grundkartan, dels utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv, dels ett digitaliseringsperspektiv.
Bristfällig information leder till att beslut om detaljplan fattas på felaktiga
grunder. Behovet av kvalitetsarbete påverkar digitaliseringen genom att
det förutsätter manuell hantering av informationen. Manuell hantering innebär att ett helt automatiserat informationsflöde inte kan uppnås.
Dagens manuella processer inom området utförs på olika sätt, involverar
många parter och tar ofta lång tid. Lantmäteriet bedömer att både det faktum att manuella processer är nödvändiga och att de utförs olika utgör ett
stort hinder för digital informationsöverföring och är viktigt att uppmärksamma. Särskilda satsningar behövs för att förättra kvalitén i redovisningen av informationen. Lantmäteriet avser att återkomma till denna fråga
i sin slutrapport inom huvuduppdraget.

Statskontoret, rapport 2014:3, Från analog till digital – Insatser för att främja en digital planprocess, s. 70 ff.
Boverket, Digitala detaljplaner – Reglering av hur detaljplaner ska utformas digitalt, avsnitt 4.3.1.
35 Kvalitetssäkringen kan avse lägesnoggrannhet (stämmer inmätningen?), fullständighet (är allt med?), aktualitet
(finns det nyare versioner av uppgiften?) och logisk struktur (exempelvis är alla ytor och volymer utformade utifrån
gällande databasprinciper?).
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Behov av en långsiktig lösning

Bedömning: Lantmäteriets bedömning är att föreskrifter för utpekade
beslutsunderlag, såsom grundkarta, kan fungera som en drivkraft för digitaliseringen. Det behövs dock en mer långsiktig juridisk lösning som
reglerar hela informationsförsörjningen i samhällsbyggnadsprocessen.
En möjlig sådan lösning skulle kunna vara att plan- och bygglagen utökas med ett nytt syfte som tar sikte på informationsförsörjning och informationsutbyte. Alternativt skulle sådana regler kunna införas i en särskild författning (jfr rättsinformationsförordningen). För att minska risken att det uppstår olika tvingande standarder mellan olika sektorer bedömer Lantmäteriet att det därutöver behövs tydliga gemensamma regler för grundläggande information exempelvis genom en övergripande
grunddatalag.
Lantmäteriet bedömer att det ligger utanför det nuvarande uppdraget att
utreda en sådan långsiktig lösning. Regeringen bör tillsätta en utredning
för dessa frågor.
Den föreslagna lösningen i denna rapport med föreskriftsrätt bedöms
kunna genomföras som ett första steg mot den långsiktiga lösningen.
Lantmäteriet avser att återkomma till frågan om den långsiktiga lösningen i sin slutrapport på huvuduppdraget.

6.1 Grundkartan är en pusselbit i samhällsbyggandsprocessen
Målet enligt uppdraget är att skapa förutsättningar för en helt digitaliserad
planprocess och att i samverkan med kommunsektorn implementera den
digitala processen i utvalda kommuner. Detta är i sig ett delmål i hela samhällsbyggnadsprocessen. Det innebär att samma behov av tydlighet för ansvar, samverkan och information uppstår varje gång en specifik informationsprodukt och processen kring den ska digitaliseras. I samhällsbyggnadsprocessen finns även andra typer av samhällsbyggnadskartor. Andra typer
av beslut behöver fattas mot bakgrund av den information som hämtas från
andra myndigheter.
Som konstaterats under avsnitt 5.3.4 finns det idag inget naturligt ramverk
för att tydliggöra förutsättningarna för både staten och kommuner när det
gäller informationshantering och digitalisering. De lösningar som finns att
tillgå blir därmed i sig fragmenterade. Risken är stor att styrningen av lösningarna också kommer att spreta, med olika föreskriftsrätter som kommer
att behöva samordnas.
Det bör tas ett helhetsgrepp avseende styrmedel för informationen i hela
samhällsbyggnadsprocessen. Den gemensamma nämnaren för processerna
för samhällsbyggnad är att de har ett återkommande behov av tillgång till
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senaste version av olika informationsmängder, så kallad grundläggande information.
Inom ramen för den nationella Geodatastrategin pågår ett arbete som bland
annat syftar till att utreda vilka data som behövs för samhällsbyggnadsprocessen utifrån ett infrastruktur- och öppnadata perspektiv.36 Fokus ligger
alltså på informationsmängden som sådan och inte på produkten den ska
ingå i. Utvecklingen genom standarden Svensk geoprocess har också skett
mot bakgrund av det övergripande behovet, snarare än behovet för ett särskilt beslutsunderlag.
Geodatastrategin fokuserar på grundläggande geodata. Det finns dock
även andra typer av grundläggande information, bland annat avseende
personer, fordon och företag. Ett övergripande fokus för de viktigaste typerna av grundläggande information ingår i arbetsplanen för samverkansprogrammet eSam37.
Det är viktigt att utvecklingen av styrmedel för digitalisering sker utifrån
ett helhetsperspektiv. Annars finns det en risk att nya styrmedel krånglar
till den befintliga regelkartan som redan är svår att överblicka.

6.2 Behov av ramlagstiftning för gemensam information i
samhällsbyggnadsprocessen
Behovet av nya styrmedel för den grundläggande informationen lyftes för
många år sedan, men resulterade då inte i några nya regler. År 1997 lämnade Grunddatabasutredningen förslag till en ny lag om grunddata, se
SOU 1997:146.38 Den föreslagna lagens syfte var att tillgodose samhällets
behov av grunddata. Vilka data som utgör grunddata och vem som ansvarar för dessa skulle framgå av en förordning. Ansvaret för grunddata definierades i förslaget som bland annat var en skyldighet att skapa god tillgänglighet till informationen. Lagen innehöll ett bemyndigande om ytterligare verkställighetsföreskrifter.
Tio år senare fick IT-standardiseringsutredningen i uppdrag att föreslå hur
IT-standardiseringen i den offentliga förvaltningen kan samordnas bättre.
Utredningen lämnade förslag till olika nya samlade ansvarsområden och
vilka organisationer som skulle tilldelas dessa.39
Tjugo år senare är behovet av tydligare ansvar för grundläggande information lika stort. I delbetänkandet ”digitalförvaltning.nu” föreslås att det ska
finnas ett samlat myndighetsansvar för förvaltning av nationella digitala
tjänster. I förvaltningsansvaret ingår att bereda frågor som vilka komponenter som ska anses vara statliga uppgifter. Regeringen ska besluta om
vilka dessa ska vara och vad som ska vara statliga principiella åtaganden.

Länk till geodata.se.
eSam är ett medlemsdrivet program för samverkan mellan myndigheter och Sveriges Kommuner och Landsting om
digitaliseringen av det offentliga Sverige.
38 SOU 1997:146, Grunddata – i samhällets tjänst.
39 SOU 2007:47, Den osynliga infrastrukturen – om förbättrad samordning av offentlig IT-standardisering.
36
37
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Gemensamma grunddata anges som en av de kvalificerade komponenterna
som ingår i en nationell digital infrastruktur.40
Under dessa år har nya lagar om informationsinfrastruktur uppkommit
inom olika sektorsområden. Dessa har samma syfte som förslaget om
grunddatalag från 1997, men är avgränsade till den information som är intressant för den särskilda sektorn. De är dessutom mer detaljerade avseende vad ansvaret innebär och innehåller regler om tjänster, metadata och
standarder. Inom miljöområdet finns lagen om geografisk miljöinformation. Enligt 1 § denna lag är syftet att det i Sverige ska finnas ett sammanhängande system (en infrastruktur) för tillgång till och utbyte av geografisk
information som har elektronisk form. Informationen ska vara användbar
för verksamheter och åtgärder som kan påverka människors hälsa eller miljön (geografisk miljöinformation). Detta kan jämföras med rättsinformationsförordningen (1999:175) som enligt 1 § syftar att tillförsäkra den offentliga förvaltningen och enskilda tillgång till grundläggande rättsinformation
i elektronisk form. För detta ska det finnas ett rättsinformationssystem.
Rättsinformationsförordningen reglerar bland annat vilken information
som ingår i systemet, vem som har informationsansvaret och vem som ska
samordna systemet. På samma sätt finns det redan ett system för information inom samhällsbyggandsprocessen och andra samhällsprocesser. Det
finns dock inga motsvarande författningar för dessa som syftar till att reglera infrastrukturen kring informationen.
Inom ramen för det nu aktuella uppdraget har flera workshopar med olika
kommuner och myndigheter genomförts. Vid dessa tillfällen har det lyfts
från kommuner att miljöinformationslagstiftningen är ett gott exempel på
tydlig reglering av informationsansvar. Kommunerna upplever att åtkomsten till informationen och förutsättningar för detta är tydligare i dessa fall
än i övrigt.
Rättsliga förutsättningar för en digitalt samverkande förvaltning utreds för
närvarande av Digitaliseringsrättsutredningen.41 Utredningen ska bland
annat kartlägga juridiska hinder och oklarheter samt föreslå författningsändringar som är till nytta för alla myndigheter. Av kommittédirektivet
framgår att regeringens målsättning är att uppgifter, i de fall det är möjligt
och lämpligt, bara ska behöva lämnas en gång.42 Utredaren ska särskilt analysera och föreslå vilket författningsstöd som krävs för att tillvarata den
fulla potentialen i regeringens satsning Digitalt först.
Lantmäteriets bedömning är att det finns behov av styrmedel som tar ett
helhetsgrepp för informationen inom samhällsbyggnadsområdet (jämför
miljöinformations- och rättsinformationsområdet). Detta behöver dock ske
med större fokus på styrning av gemensamma informationsresurser än på
enstaka beslutsunderlag i processen. De förslag som lämnas i denna rapport bör ses mot bakgrund av det övergripande behovet som återstår att utreda vidare.
SOU 2017:23, digitalforvaltning.nu, s. 115.
Dir. 2016:98.
42 Dir. 2016:98 s. 7 och prop. 2016/17:1 utgiftsområde 22 avsnitt 4.5.1.
40
41
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En möjlig långsiktig lösning skulle kunna vara att plan- och bygglagen utökas med ett nytt syfte som tar sikte på informationsförsörjning och informationsutbyte. Alternativt skulle sådana regler kunna reglas i en särskild författning (jfr rättsinformationsförordningen). Frågor som bör regleras i en
sådan författning är vilken information som ska vara tillgänglig för vilka
beslut och vilka som ska hålla informationen tillgänglig. Eventuella föreskriftsrätter kring detaljerna för informationen, såsom standard för informationsutbyte, kan därefter knytas till relevant informationsmängd och ansvarig aktör.
För att minska risken att det uppstår olika tvingande standarder mellan
olika sektorer bedömer Lantmäteriet att det därutöver behövs tydliga gemensamma regler för grundläggande information såsom föreslogs 1997 av
Grunddatabasutredningen.
Lantmäteriet bedömer att det ligger utanför det nuvarande uppdraget att
utreda en sådan långsiktig lösning. Regeringen bör tillsätta en utredning
för dessa frågor.
Den föreslagna lösningen i denna rapport med föreskriftsrätt bedöms
kunna genomföras som ett första steg mot den långsiktiga lösningen.
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7

Överväganden och förslag om föreskriftsrätt

7.1 Förslag till bemyndigande om föreskriftsrätt för informationen i grundkartan
Förslag: Lantmäteriet föreslår att plan- och bygglagen samt plan- och
byggförordningen kompletteras med ett bemyndigande för regeringen
att ge Lantmäteriet en föreskriftsrätt till 5 kap. 8 § plan- och bygglagen
(2010:900) i fråga om innehållet i grundkartan, standarder eller liknande
krav för informationen i grundkartan samt grundkartans utseende.
Eftersom föreskrifterna kommer att baseras på nämnda bestämmelse,
kommer de att gälla dem som tillämpar denna, det vill säga kommuner.
En standard som rör specifikationer för information behöver implementeras både hos den som tillhandahåller och den som ska använda informationen. Kommunen har ofta båda dessa roller, men agerar i vissa fall enbart som användare av information som beslutas eller samlas in av en
annan aktör, till exempel en statlig myndighet. Att ställa krav enbart på
kommunens informationshantering är utifrån ett digitaliseringsperspektiv inte en optimal lösning. Denna kan dock hanteras genom skapande
av en nationell samverkan mellan berörda aktörer.

7.1.1

FÖRESKRIFTSRÄTTENS OMFATTNING

I avsnitt 5.3.4 konstateras att det finns behov av nya styrmedel som ger förutsättningar för att påskynda arbetet med gemensamma standarder för informationen i grundkartan. De gemensamma standarder som behövs rör
främst tre områden (se även avsnitt 4.5.3). Dessa är följande.
Innehållet i grundkartan
Vilka informationsmängder som ingår i grundkartan är idag inte reglerat,
men behöver fastställas inför arbetet med standarder för informationen.
Vilken information som brukar ingå i en grundkarta beskrivs i avsnitten 4.3
och 5.3.1.
Den minsta gemensamma nämnaren för alla grundkartor är att de innehåller information om gränser för fastigheter och samfälligheter, områden för
servitut, nyttjanderätt, planer och områden för markreglerande bestämmelser. Denna information bör vara obligatorisk i en grundkarta dels av kvalitetsskäl, dels eftersom den är av grundläggande betydelse för prövningen
och beslutet om detaljplanen inklusive bedömningen av kretsen av berörda
sakägare. Den är även viktig för realiseringen av byggrätterna. Därmed är
dock inte sagt att alla informationsmängder måste finnas i samma grundkarta, utan redovisningen kan precis som idag ske i olika deloriginal.
Vilka informationsmängder en kommun i övrigt väljer att lägga in i grundkartan ska även fortsättningsvis vara beroende av behovet och ändamålet i
det enskilda ärendet. I denna del är det lämpligt att en föreskrift anger
vilka informationsmängder som en grundkarta får innehålla. Exakt vilka
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informationsmängder som är relevanta eller har betydelse för ändamålet,
och som ska finnas med på listan, behöver arbetas fram i samverkan i samband med framtagande av föreskriften. Flera av informationsmängderna är
redan identifierade inom ramen för arbetet med ”Svensk geoprocess”.
Specifikationer för informationen
En förutsättning för ett enhetligt informationsutbyte är att det finns en gemensam standard för specifikationer av information. En reglering av denna
standard genom en myndighetsföreskrift bedöms underlätta och påskynda
digitaliseringen av detaljplaneprocessen.
En påbörjad sådan informell standard som är aktuell för föreskriften är
”Svensk geoprocess”. Denna behöver utvecklas så att den omfattar alla relevanta informationsmängder som kan ingå i grundkartan enligt ovan.
Det finns olika sätt att hänvisa till standarder i en föreskrift.43 Svensk geoprocess är inte någon formell standard vilket innebär att någon hänvisning
till denna inte är aktuell. De alternativ som bör övervägas är om standarden bör antas av ett formellt standardiseringsorgan och därefter hänvisas
till i myndighetsföreskriften eller om befintliga överenskomna krav kan inkorporeras eller transformeras direkt i författningstexten. Lantmäteriet bedömer att denna fråga kan utredas i samband med framtagande av föreskriften.
Grundkartans utseende
Presentationen av informationen på kartan är en förutsättning för läsbarheten av kartan och för att åstadkomma en harmoniserad informationshantering.
De frågor som kan behöva regleras i denna del är kartans symboler, färgsättning, textsättning, kartdeklaration och kartbeteckningar men även frågor som rör kartans kvalitet (bland annat krav på så kallade basnivåer avseende lägesnoggrannhet, fullständighet och aktualitet). Behovet av regler
för presentation av informationen i 3D behöver också beaktas. I framtiden
kan även krav på en ”intelligent” presentation utformas, så att kartunderlaget är anpassat till ett interaktivt handläggningsstöd för enklare maskinella
prövningar av planbestämmelser.
En utveckling av den här typen av standarder för informationen skapar en
långsiktig förutsättning för en modern och effektiv detaljplaneprocess och
föreslås därför ingå i den nu aktuella föreskriftsrätten.
7.1.2

VEM SKA TILLÄMPA FÖRESKRIFTEN?

Grundkarta ska enligt 5 kap. 8 § PBL tas fram om det inte är uppenbart
onödigt. Enligt 1 kap. 2 § PBL är det en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten. Av kommentaren till bestämmelsen förklaras att kommunerna har ensamrätt att anta planer enligt planoch bygglagen. Däremot kan arbetet med att ta fram underlag för planen
Principerna för hänvisningar till standarder i myndighetsföreskrifter beskrivs i Ds 1998:43 ”Myndigheternas föreskrifter”, s. 203 ff. Jfr även med Boverkets rapport 2015:42 ”En strategi för hänvisning till standarder”.
43
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uppdras åt någon utomstående exempelvis en konsult eller en fastighetsägare.44 Det är dock kommunernas ansvar att se till att underlaget finns.
En föreskriftsrätt som baseras på 5 kap. 8 § PBL innebär att tillämpningsområdet för föreskriften blir avgränsat till kommuner (samt indirekt även
kommunens uppdragstagare avseende framtagande av grundkarta). Denna
avgränsning för föreskriften kan vara något problematisk.
En standard som rör specifikationer för information behöver implementeras både hos den som tillhandahåller och den som ska använda informationen. Kommunen har ofta båda dessa roller, men agerar i vissa fall enbart
som användare av information som beslutas eller samlas in av en annan aktör, till exempel en statlig myndighet. Att ställa krav enbart på kommunens
informationshantering är utifrån ett digitaliseringsperspektiv inte en optimal lösning.
En huvudprincip för digital informationshantering är att kravställning ska
innefatta referensversionen av informationen, så att alla som behöver informationen får tillgång till samma version.45 Grundkartan är enbart ett beslutsunderlag, och används inte som referensversion för andra processer.
Specifikationerna för informationen blir alltså tvingande för vissa men frivilliga för andra, i en och samma samverkan. En mer långsiktig lösning för
denna fråga är dock beroende av ett helhetsgrepp om hur ansvaret är fördelat för grundläggande information som behövs i samhällsbyggandsprocessen, vilket inte ingår i detta uppdrag. Frågan utvecklas dock närmare i
kapitel 6.
Den föreslagna lösningen kommer att ställa höga krav på att det finns en
samverkan och samordning på nationell nivå kring implementeringen.
7.1.3

VILKEN MYNDIGHET SKA BEMYNDIGAS?

Frågan i uppdragsbeskrivningen rör specialreglering av 5 kap. 8 § PBL. Syftet med specialregleringen är att ställa krav på informationen som ingår i
grundkartan för att säkerställa ett enhetligt och effektivt informationsflöde
i ärendeprocessen. Kraven avser informationens semantiska specifikation,
dess kvalitet och struktur med mera. Kraven rör med andra ord i första
hand informationsförsörjningsprocessen för grundkartan som kan ses som
en stödprocess till själva detaljplaneprocessen. Detta syfte behöver jämföras
med Lantmäteriet och Boverkets verksamhetsområde.
Enligt 1 § förordningen (2012:546) med instruktion för Boverket är Boverket
förvaltningsmyndighet för frågor om bland annat fysisk planering. Boverket ska inom sitt verksamhetsområde bland annat verka för en ökad kunskap hos kommuner, statliga myndigheter och andra berörda. Myndigheten ska också verka för samordning av de statliga myndigheternas arbete
med att ta fram underlag för tillämpningen av plan- och bygglagen, se 2 §
nämnda förordning.

44
45

Blomberg, Gunnarsson, Plan- och bygglag (2010:900) 1 kap. 2 §, Karnov 2017-04-01.
E-delegationen, Vägledande principer för digital samverkan, version 1.3, avsnitt 4.2.4.
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Lantmäteriet är förvaltningsmyndighet för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation. Enligt 3 § förordningen (2009:946)
med instruktion för Lantmäteriet ska Lantmäteriet verka för en väl fungerande försörjning med nämnda information av sådan omfattning, kvalitet
och aktualitet att samhällets behov tillgodoses. Enligt 4 § har Lantmäteriet
ett nationellt samordningsansvar för produktion, samverkan, tillhandahållande och utveckling inom området för geografisk information och fastighetsinformation (geodataområdet). I verksamhetsområdet ingår att Lantmäteriet ska ansvara för uppbyggnad, drift, uppdatering och tillhandahållande av nämnda information.
Enligt 5 § ska Lantmäteriet verka för enhetlighet, samordning och kvalitet
inom mätningsområdet och inom det karttekniska området.
Som stöd för Lantmäteriet finns ett Geodataråd som ger råd om samordningsrollen. Enligt 19 § ska rådet bland annat bidra till utvecklingen av den
nationella och internationella infrastrukturen inom geodataområdet genom
att exempelvis stödja tillämpningen av standarder.
I 12 § regleras vilka uppgifter kopplat till plan- och bygglagen som Lantmäteriet får bedriva som uppdragsverksamhet.
Mot bakgrund av dessa bestämmelser bedömer Lantmäteriet att berörda
informationsmängder faller under Lantmäteriets verksamhetsområde. Föreskrifterna bör beslutas först efter att Boverket getts möjlighet att yttra sig
över dessa.
7.1.4

RÄTTSLIG PLACERING AV BEMYNDIGANDET

Det kommunalrättsliga området omfattas av riksdagens primära lagområde men får i de allra flesta fall delegeras till regeringen, se 8 kap. 3 § RF.
När riksdagen delegerar normgivningsmakt till regeringen enligt nämnda
bestämmelse kan det finnas ett praktiskt behov av att möjliggöra för regeringen att delegera denna makt vidare till en förvaltningsmyndighet. Riksdagen kan därför medge att regeringen bemyndigar en förvaltningsmyndighet eller en kommun att meddela föreskrifter i ämnet, så kallad subdelegation, se 8 kap. 10 § RF.
Regeringen kan, utan bemyndigande från riksdagen, besluta om föreskrifter om verkställighet av lag. Regeringen kan även besluta om föreskrifter
som inte enligt grundlag ska meddelas av riksdagen inom den s.k. restkompetensen. Regeringen får självständigt delegera rätten att meddela sådana föreskrifter till en myndighet under regeringen, se 8 kap. 7 och 11 §§
RF.
Verkställighetsföreskrifter kan fylla ut eller precisera en lagbestämmelse
och tillföra vad som behövs för att en lag ska kunna tillämpas i praktiken.
Med föreskrifter om verkställighet av lag förstås i första hand tillämpningsföreskrifter av rent administrativ karaktär. I viss utsträckning torde det
dock vara möjligt för regeringen att besluta om verkställighetsföreskrifter
som fyller ut en lag i materiellt hänseende. En förutsättning för detta är
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dock att den lagbestämmelse som ska kompletteras är så detaljerad att regleringen inte tillförs något väsentlig nytt. Nya skyldigheter kan inte regleras genom verkställighetsföreskrifter. 46
Nuvarande bestämmelse om grundkarta regleras i lag och hör till det kommunalrättsliga området. Denna bestämmelse behöver fyllas ut med föreskrifter som preciserar vilken standard som ska gälla för informationen i
grundkartan. Detta kan ses som rent administrativa föreskrifter. Den praktiska innebörden av föreskriften blir dock att kommunen inte längre kan
bestämma själv hur informationen ska hanteras utan måste anpassa sin informationshantering utifrån den föreskrivna standarden. Detta torde kunna
ses om en ny skyldighet i materiellt hänseende.
Den nuvarande bestämmelsen 5 kap. 8 § PBL innehåller i sig inga konkreta
detaljer om vilken information som berörs och vilka krav som uppställs på
informationshanteringen.
Utformningen av dagens regler samt synen på vad som utgör en ny skyldighet i digital informationshantering talar för att ett bemyndigande om ytterligare föreskrifter bör ges av riksdagen. I sammanhanget bör också framhävas att föreskrifter om en standard för informationen kommer att innebära en investering för kommuner vilket i sig utgör ett principiellt skäl till
att bemyndigandet bör ges i lag.
Mot bakgrund av detta bedömer Lantmäteriet att beslut om preciserande
föreskrifter avseende grundkarta ska regleras som en subdelegation. Lantmäteriet föreslår därför att en ny bestämmelse införs i plan- och bygglagen
respektive plan- och byggförordningen (2011:338).

46

Ds 2014:10 s. 13 och Förslag till ny regeringsform, prop. 1973:90 s. 211.
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8

Förslagets konsekvenser och ikraftträdande

Sammanfattning: Lantmäteriet bedömer att det är nödvändigt med
tvingande styrmedel i form av en föreskriftsrätt för standarder för att påskynda standardiseringsarbetet. Genom att föreskriften bland annat pekar ut vilka informationsmängder som berörs blir det lättare att reda ut
hur ansvaret för informationen ser ut och vilka samverkansparter som
behöver arbeta tillsammans för att implementera standarden.
Lantmäteriet bedömer dock att förslaget kan få för snäv effekt om det enbart tar sikte på beslutsunderlaget till detaljplan som uppdraget är avgränsat till. Ett möjligt alternativ är att miljöinformationslagstiftningen
och rättsinformationslagstiftningen utvärderas och analyseras om den
kan fungera som modell för den rättsliga regleringen av ansvar och skyldigheter avseende informationsförsörjning i samhällsbyggnadsprocessen. Regeringen bör tillsätta en utredning för en sådan rättsutveckling.
Lantmäteriet avser att återkomma till vilka informationsmängder som
bör ingå i sådan reglering, i redovisningen av huvuduppdraget ”Digitalt
först – för en smartare samhällsbyggnadsprocess”. Regeringen bör därutöver tillsätta en utredning för framtagande av författningsförslag för Sveriges grunddata; detta för att säkerställa att standardarbete med information i olika sektorer sker på ett harmoniserat sätt.
Lantmäteriet bedömer att det krävs incitament för att påskynda standardiseringsarbetet. Förslaget föreslås därför finansieras genom särskilda
medel till kommunerna och Lantmäteriet.
Lantmäteriet bedömer att förslaget om föreskriftsrätt inte ändrar på de
grundläggande förhållandena om kommuners beslutsrätt om markanvändning och fysisk planering.
Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

8.1 Övergripande konsekvenser
Vad är problemet och vad ska uppnås med förslaget?
Problemet är att standardiseringsarbetet avseende informationen i detaljplaneprocessen tar alltför lång tid. Enligt Lantmäteriets bedömning beror
detta främst på att den samverkan som behöver driva arbetet är svår att
starta upp. Detta torde i sin tur bero på att det krävs en nationell samordning av sådan samverkan, med andra ord en aktör som ansvarar för att sådan samverkan finns och drivs. Ansvaret för sådan samordning är inte tydligt utpekat idag för vare sig detaljplaneprocessen eller samhällsbyggnadsprocessen i stort. Befintliga regler inom området tar nämligen inte sikte på
ansvarsfrågor kring informationsförsörjning inom sektorn.
Problemet innebär försämrade förutsättningar för att uppnå målet om en
helt digitaliserad detaljplaneprocess. Många kommuner är redan i färd
med att utveckla digitala lösningar och riskerar dessutom att behöva göra
anpassningar av dessa när gemensamma standarder införs nationellt.
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Frågan har därför uppstått om standardiseringsarbetet kan påskyndas genom tvingande styrmedel kring standarder för informationen i grundkartan. Lantmäteriet bedömer att tvingande styrmedel i form av en föreskriftsrätt för standarder är nödvändig för att påskynda standardiseringsarbetet.
Det som ska uppnås genom föreskrifterna är ett tydligt författningsstöd för
arbetet med standarder. Genom att föreskriften bland annat pekar ut vilka
informationsmängder som berörs, blir det lättare att reda ut hur ansvaret
för informationen ser ut och vilka samverkansparter som behöver arbeta
tillsammans för att implementera standarden.
Lantmäteriet bedömer dock att förslaget kan få för snäv effekt om det enbart tar sikte på beslutsunderlaget till detaljplan som uppdraget är avgränsat till. Samtliga informationsmängder som används i samhällsbyggnadsprocessen behöver identifieras och regleras i syfte att säkerställa förutsättningarna för en effektiv och digital informationsförsörjning för kommuners
handläggning inom området. Lantmäteriet bedömer att förslaget om föreskriftsrätt ligger i linje med en sådan utveckling av befintliga styrmedel,
men anser att den övergripande regleringen bör tas fram i en särskild utredning. Det bör i sammanhanget observeras att sådan reglering redan
finns för samma informationsmängder inom exempelvis miljöområdet.
Detta väcker behov av ytterligare samordning av styrmedel för informationsförsörjning mellan olika sektorer, så att det inte uppstår motstridiga eller dubbletter av tvingande krav på standarder på samma information. Ett
möjligt alternativ är att miljöinformationslagstiftningen utvärderas och
analyseras om den kan fungera som modell för den rättliga regleringen av
ansvar och skyldigheter avseende informationsförsörjning. Dessa frågor
bör utredas utifrån behovet av gemensamma grunddata oavsett sektor.
Eftersom frågorna är av principiell betydelse och handlar om utveckling av
grundläggande styrmedel för digitalisering, rekommenderar Lantmäteriet
att regeringen tillsätter utredningar för framtagande av författningsförslag
för informationsförsörjning inom samhällsbyggnadsområdet samt inom
grunddataområdet.
Lantmäteriet avser att återkomma till vilka informationsmängder som bör
ingå i en sådan reglering, i redovisningen av huvuduppdraget ”Digitalt
först – för en smartare samhällsbyggnadsprocess”.

8.2 Vilka alternativa lösningar finns och vad blir effekterna
om någon reglering inte kommer till stånd?
Informationen i grundkartan kan standardiseras utan tvingande föreskrifter och kan istället baseras på frivillig samverkan. Frivillig samverkan är
dock oerhört tidskrävande när den ska ske på nationell nivå. Behovet av
standarder inom detaljplaneprocessen har beskrivits i flera rapporter under
många år. Någon nationell samverkan har trots detta ännu inte skapats.
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Lantmäteriet bedömer att uppstarten av en nationell samverkan kring
grundkartan kan underlättas genom tvingande styrmedel. Alternativet
med föreskriftsrätt för informationen i grundkartan är därmed att föredra.
Om standardiseringsarbetet sker fortsatt baserat på frivillighet och utan
övergripande styrning genom tvingande rättsregler, är risken stor att utvecklingen inom området tar fortsatt lång tid samt att den kommer att
spreta och göra det ännu svårare att i framtiden harmonisera informationshanteringen.
Ett annat alternativ till förslaget är att istället ta ett helhetsgrepp om informationsförsörjningen i samhällsbyggnadsprocessen och skapa tydliga
styrmedel kring denna information, så som nämnts i föregående avsnitt.
Lantmäteriet anser att detta alternativ är att föredra, men menar att det nuvarande förslaget inte hindrar sådan utveckling utan snarare underlättar
denna.

8.3 Vilka berörs av förslaget?
Förslaget innebär att det ställs krav på användning av vissa standarder för
relevant information hos kommuner. Syftet med kraven är att skapa förutsättningar för enhetlig informationsöverföring så att målet om en helt digitaliserad detaljplaneprocess kan uppnås. En digital detaljplaneprocess ger
bättre möjligheter för sökande, sakägare och samrådsparter att bland annat
vara delaktiga i ärendeprocessen. Tydliga och transparenta krav på informationen ger större möjligheter för olika systemleverantörer att utforma behovsanpassade produkter för kommuner.
Förslaget påverkar Lantmäteriet dels utifrån ett normgivningsperspektiv
dels utifrån myndighetens ansvar att tillhandahålla och samordna tillgång
till informationsmängder som utgörs av grundläggande fastighetsinformation eller geografisk information. Även om förslaget är rättsligt sett inriktat
gentemot kommuner, kommer det i praktiken att innebära krav även på
Lantmäteriets informationsmängder inklusive de informationsmängder
som levereras till Lantmäteriet från olika informationsproducenter (bland annat Länsstyrelser). Förslaget innebär att Lantmäteriets ansvarsområde får ett
tydligt fokusområde.
Förslaget påverkar även Boverket utifrån myndighetens befintliga och kommande normgivningsperspektiv inom samhällsbyggnadsområdet. Det
praktiska resultatet av standardiseringsarbetet och de mål som detta ska bidra till bedöms skapa nya förutsättningar för Boverkets arbete med de sakfrågor som myndigheten ansvarar för.
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8.4 Övergripande bedömning av ekonomiska effekter
8.4.1

EFFEKTER FÖR KOMMUNER

Tvingande standarder för information kan få inte oväsentliga ekonomiska
konsekvenser för kommuner i form av kostnader för anpassning av befintliga data, inköp av programvara, anpassning av systemmiljö, utbildning
och driftsättning. Det handlar alltså om en investeringskostnad, men viss
ökad årlig driftkostnad bedöms också uppstå. Hur stora kostnaderna kan
bli är dock svårt att utröna såväl för enskilda kommuner som för alla kommuner sammantagna. Lantmäteriet bedömer att staten kommer att behöva
rikta ett särskilt stöd till kommunerna för att göra omställningen inom rimlig tid.
8.4.2

EFFEKTER FÖR LANTMÄTERIET

På motsvarande sätt som beskrivs ovan bedöms det uppstå betydande ekonomiska effekter av förslaget även för Lantmäteriet. Hur stora kostnaderna
blir beror bland annat på hur omfattande dataanpassning som behöver göras och hur detta förhåller sig till utveckling av befintlig IT-miljö. Som
nämnts tidigare behöver standarden implementeras både hos den som levererar informationen (särskilt hos den aktör som har referensversionen)
och användaren av den. Lantmäteriet har genom sitt myndighetsuppdrag
en central roll i fråga om informationsförsörjning och berörs därmed av förslaget även om föreskriften är riktad mot kommuner. Om implementeringen av standarden inte kan ske hos Lantmäteriet, kommer föreskriften
om standard i praktiken inte att kunna uppfyllas hos kommunerna.
Lantmäteriet bedömer att det behövs incitament för att åstadkomma förändring. För att underlätta kommunernas omställning kommer det därför
att behövas ett särskilt stöd för de ekonomiska effekterna även hos Lantmäteriet.
För närvarande pågår det en utredning inom Lantmäteriet om alternativ
och konsekvenser för genomförande av Lantmäteriets standardiseringsarbete. Lantmäteriet avser att återkomma till denna fråga i sin slutrapport
inom huvuduppdraget.

8.5 Konsekvenser för det kommunala självstyret
Plan- och bygglagen reglerar bland annat de processer som kommunerna
har att följa för arbetet med planer. Däremot ställer lagen, med några få undantag, inga precisa krav på det slutliga innehållet eller beslutsunderlaget,
utan lämnar ett betydande utrymme för kommunerna att själva bestämma
detta.
Förslaget om föreskriftsrätt syftar till att påverka denna möjlighet så att resultatet av tillämpningen blir enhetligt och användbart digitalt. Detta innebär statlig regelstyrning av kommuners informationshantering. Det kan
också innebära att staten tar en större roll i den praktiska samordningen av
kommunernas standardiseringsarbete.
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En effekt av förslaget bedöms vara att den enskildes möjlighet att utöva inflytande över processen ökar. Standardiserad information är grunden för
enklare åtkomst till information genom e-tjänster.
Ju tidigare i processen den enskilde kan ta del av information som läggs till
grund för beslutet, exempelvis genom en enklare karttjänst vid en elektronisk ansökan, desto bättre är också förutsättningarna för att beslutet blir
korrekt och hållbart. Standardarbete kring information bedöms ha en positiv effekt på informationskvalitet, vilket ur den enskildes perspektiv handlar om rättssäkerhet.
Förslaget bedöms också ha en positiv effekt på processen som sådan, genom att den kan automatiseras i högre utsträckning. Automatisering av delar eller hela processer ökar transparensen och likabehandlingen i ärenden.
På lång sikt bedöms detta förslag bidra till det övergripande målet om ökat
bostadsbyggande.
Lantmäteriet bedömer att förslaget om föreskriftsrätt inte ändrar på de
grundläggande förhållandena om kommuners beslutsrätt om markanvändning och fysisk planering. Däremot påverkar förslaget informationshanteringen vid utövandet av denna beslutsrätt (genom en skyldighet att följa
viss standard) vilket ger indirekta effekter på nämnda beslutsrätt. Dessa effekter bedöms dock som övervägande positiva utifrån de intressen som det
kommunala självstyret är satt att värna vilket är till fördel för förslaget.

8.6 Överensstämmelse med EU-lagstiftning
Förslaget om föreskriftsrätt för informationen i grundkartan påverkas av
standarder inom EU:s miljölagstiftning. Grundläggande information ingår
ofta i olika samhällsprocesser och träffas då av berörd lagstiftning.
Informationsstandarder för bland annat geografisk information som behövs inom miljöområdet regleras i kommissionens förordning (EU) nr
1089/2010 den 23 november 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG vad gäller interoperabilitet för rumsliga
datamängder och datatjänster.
Kommuner påverkas i dagsläget inte av dessa regler eftersom de inte är utpekade som informationsansvariga enligt svensk lagstiftning. Enbart de
som är utpekade i 3 kap. förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation är skyldiga att följa nämnda EU-förordning. Den standard som
föreskriftsrätten förväntas reglera behöver dock utformas så att den är i
överensstämmelse med informationskraven i miljöinformationslagstiftningen. Risken är annars att informationen inte harmoniserar mellan olika
sektorer.
Svensk geoprocess som behandlas i denna rapport utgör den standard som
bör gälla för samhällsbyggnadsprocessen är utformad mot bakgrund av
kraven i nämnda EU-förordning och innehåller i övrigt inte något som strider mot EU-förordningen eller mot EU-rätten i övrigt.
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8.7 Konsekvenser för företag
Förslaget har en indirekt påverkan på främst de företag som agerar som
systemleverantörer eller liknande. Denna påverkan bedöms bli positiv utifrån ett konkurrens- och tillväxtperspektiv eftersom leverantörerna får
bättre förutsättningar att erbjuda en standardiserad produkt till alla kommuner. Initialt kan dock även dessa företag behöva göra anpassningar av
befintliga produkter. Det är därför viktigt att företagen får möjlighet att
delta vid myndigheternas standardiseringsarbete. Lantmäteriet har initierat
en dialog med flera berörda företag och kommer att fortsatta arbeta för en
bred förankring.
Förslaget bedöms inte påverka företagen i andra avseenden.

8.8 Ikraftträdande och genomförande
Lantmäteriet föreslår att förslaget träder i kraft den 1 juli 2018. Framtagande och implementering av relevanta standarder kommer att behöva ske
stegvis mot bakgrund av de ekonomiska förutsättningar som ges för arbetet. Själva föreskriften som gör standarden tvingande bör tas fram först en
tid efter att standarden har testats för att minska risken för ökade kostnader
vid implementering av standarden.
Det kommer att uppstå en övergångsperiod innan alla kommuner och
Lantmäteriet har implementerat standarden. Hur lång tid denna ska vara
bör bestämmas vid arbetet med föreskrifterna och utifrån relevanta handlingsplaner som tas fram i samband med detta.

48

9

Författningskommentar

9.1 Förslag till ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
16 kap. Bemyndiganden
1 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter till 5 kap. 8 § plan- och bygglagen (2010:900) i fråga om innehållet i
grundkartan, standarder eller liknande krav för informationen i grundkartan samt
grundkartans utseende.
Paragrafen ger ett bemyndigande till regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer att meddela närmare föreskrifter till 5 kap. 8 § PBL.
Föreskrifterna avser detaljreglering av informationen i grundkartan med
avseende på standarder och andra krav på informationen samt grundkartans utseende.
Syftet med bemyndigandet är att skapa bättre förutsättningar för en enhetlig digital informationshantering vid handläggning av detaljplaneärenden.

9.2 Förslag till ändring i plan- och byggförordningen
(2011:338)
10 kap. Bemyndiganden
8 § Lantmäteriet får efter att ha hört Boverket meddela föreskrifter till 5 kap. 8 §
plan- och bygglagen (2010:900) i fråga om innehållet i grundkartan, standarder eller liknande krav för informationen i grundkartan samt grundkartans utseende.
Paragrafen innebär att regeringen överlåter sin befogenhet att utfärda föreskrifter enligt den nya 16 kap. 1 a § PBL till Lantmäteriet. Vid framtagande
av föreskrifter enligt denna paragraf ska Boverket ges tillfälle att yttra sig
om förslag till dessa.
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Sammanfattning
I denna rapport utreder Boverket behovet av att reglera den tekniska
utformningen av nya detaljplaner, hur en sådan författningsreglering kan
se ut och inom vilken tidsram kommuner och berörda företag kan
genomföra en omställning av sitt arbetssätt.


Boverket anser att det behövs en reglering av den tekniska
utformningen av nya detaljplaner. En digital planprocess ställer
krav på att enhetliga definitioner och gränssnitt utvecklas och
används. Boverket anser att digital enhetlig
detaljplaneinformation är helt nödvändig för att andra delar av
samhällsbyggnadsprocessen ska kunna digitaliseras.



Det är Boverkets uppfattning att en reglering kommer att kunna
baseras på principerna i den gällande standarden om
överföringsformat för planinformation och den
planbestämmelsekatalog Boverket presenterar på sin webbplats
som öppen data.



Boverket föreslår att det införs krav i plan- och bygglagen
(2010:900) om att informationen som hör till nya detaljplaner och
planbeskrivningar ska finnas i elektronisk form. Boverket
föreslår också att bemyndiganden bör införas i plan- och
bygglagen och i plan- och byggförordningen (2011:338) som
innebär att Boverket ges rätt att meddela föreskrifter om hur den
elektroniska informationen ska vara utformad.



Boverket menar att en anpassning till ett nytt arbetssätt kan vara
genomfört under år 2021 om kommunerna får nödvändigt stöd
från staten.



För att underlätta samhällsplaneringsprocessen och utveckling av
digitala tjänster förordar Boverket att en nationell plandatabas
upprättas. Boverket anser att Lantmäteriet är den centrala
myndighet som bör få ansvar för detta. Boverket är positivt till att
samarbeta med Lantmäteriet i denna fråga.

I rapporten konstaterar Boverket att det finns några frågor som behöver
klarläggas i samband med att föreskrifterna utformas.
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En ”mappning” av den gällande detaljplanestandarden mot de
krav som ställs i förordning (2010:1770) om geografisk
miljöinformation behöver genomföras.



Det måste också utredas på vilket sätt informationen ska vara
tillgänglig elektroniskt och för vem. Denna utredning behöver
bland annat beakta frågan om vilket slags tillgängliggörande av
planinformation som är lämpligt ur säkerhetssynpunkt. I detta
arbete bör det ingå att utreda hur nationell åtkomst till
planinformation kan lösas.

I rapporten lyfter Boverket några viktiga frågor som utgör grundläggande
förutsättningar för en digital planprocess. Boverket menar att dessa
behöver uppmärksammas och få en praktisk lösning som ett nästa steg i
utvecklingen av en digital planprocess.


Det är nödvändigt att det ställs krav på att även befintliga
gällande detaljplaner och planbeskrivningar ska finnas i
elektronisk form.



En författningsreglering som innebär att statliga myndigheter ska
lämna planeringsunderlag i elektronisk strukturerad och enhetlig
form bör utredas.



Vidare anser Boverket att det med författningsreglering behöver
klarläggas hur handlingar ska skickas elektroniskt och hur övrigt
lagstadgad kommunikation under planprocessen mellan
kommunerna och andra myndigheter ska ske elektroniskt.

Under arbetet har Boverket samrått med Lantmäteriet, Sveriges
Kommuner och Landsting, Trafikverket samt Länsstyrelserna.
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Abstract
The Swedish National Board of Housing, Building and Planning has been
commissioned by the government to evaluate the need to regulate the
technical framework of new detailed development plans, how a statutory
regulation could be formulated and within what timeframe municipalities
and affected enterprises will be able to implement such a change.
The Board deems it necessary to regulate of the technical framework of
new detailed development plans. A digital planning process requires that
uniform definitions and interfaces are developed and used. The Board
deems that digital and harmonized detailed development plan information
is absolutely necessary for other parts of the societal building process to
be digitized.
The Board estimates that there are prerequisites for such regulation, but
that there are several issues that still need to be evaluated. In addition to
regulation of the technical framework of the detailed development plan it
is also necessary to regulate how the information will be received and
handled by different actors.
This report presents the following suggestions


The Planning and Building Act (2010:900) should be changed to
include a requirement that information belonging to plan
specifications and new detailed development plans shall be digital.



The Planning and Building Ordinance (2011:388) should authorize
the Board the right to regulate how the digital information in detailed
development plans shall be designed and structured.

The report also includes a list of issues that should be evaluated further,
alongside the development of the regulation.
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Structure and design of the digital information needs to be
investigated with the current standard for digital transfer of plan
specifications as a starting point. This investigation should, among
other things, ensure the fulfillment of national regulation concerning
geographical environmental information based on the Inspire
directive.



In which way shall the detailed development plan information shall
be digitally accessible? And what actors are the main stakeholders?
This investigation needs to, among other things, take into
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consideration suitable levels of information safety of detailed
development plans. This investigation should also include how
nationally accessible planning information can be solved.
The report also raises additional important issues that form the
foundational prerequisites for a digital planning process. It is the opinion
of The Board that these need to be taken into consideration in further
investigations to reach a practical solution in the development of a digital
planning process.


Investigate if there should be requirements on digitalizing existing
detailed development plans and plan specifications.



Investigate a regulation that will ensure structured and unified
methods for handling digital planning information from national
authorities.



Investigate a regulation with the purpose to describe how digital
communication during the planning process between municipalities
and relevant national boards shall be conducted.



Investigate a regulation of a general interface to follow the planning
process.

Further, the report also includes a discussion on principles of how the
Board could design a more detailed regulation, with support of the
authorization suggested in this report.
The report has been prepared in consultation with Lantmäteriet, the
Swedish Association of Local Authorities and Regions, the Swedish
Transport Administration and the Swedish County Administrative
Boards.
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Läsanvisningar
Rapporten inleds med två avsnitt som redogör för de författningsförslag
som Boverket föreslår. Avsnitt 3 beskriver dels uppdragets avgränsning
och bakgrunden till att uppdraget har formulerats, förutom detta beskrivs
också hur Boverket har valt att genomföra uppdraget.
Avsnitt 4 beskriver närmare Boverkets överväganden kring de förslag till
ändringar i plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) och plan- och
byggförordningen (2011:338) (PBF) som redovisas i avsnitten ett och två
och principerna för hur föreskrifter om vilka tekniska krav som ska ställas
på detaljplaner och planbeskrivningar kan formuleras.
I avsnitt 5 formulerar Boverket sin syn på förutsättningarna att genomföra
den föreslagna regleringen och de följder en reglering bedöms få. Avsnitt
6 ägnas ett antal frågor som Boverket bedömt ligger utanför detta
utredningsuppdrag, men som naturligt behöver lyftas i detta
sammanhang.
I avsnitt 7 redogörs för den enkätundersökning Boverket låtit göra för att
låta olika berörda aktörer komma till tals och lämna sina synpunkter i
frågan. Rapporten avslutas med avsnitt 8 som är en konsekvensutredning.
I bilaga ett kan du läsa uppdraget såsom regeringskansliet utformat det.
Slutrapporten från den konsult Boverket anlitat till uppdraget återfinns i
bilaga två.

Begreppet elektronisk form
Begreppet elektronisk form används i författningsförslaget. Det finns
ingen allmän definition av begreppet vad Boverket känner till. Det är ett
generellt begrepp som här betyder att något, en handling eller en viss
informationsmängd, finns i en binär form och att det därmed finns
förutsättningar för en dator att läsa och hantera materialet. Närmare
precisering av vilken form som avses behöver anges på föreskriftsnivå.
För att två olika datorer eller IT-system ska kunna kommunicera krävs
det att den information som ska överföras finns i ett format som är läsbart
för båda parter. Antingen genom att samma programvara används eller att
parterna använder ett gemensamt gränssnitt. Den gällande
detaljplanestandarden, SS 637040:2106, anger ett format som är ett
exempel på ett sådant gränssnitt.
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Begreppet digital
Begreppet ”digital” har flera likheter med begreppet ”elektronisk”. I
rapporten har Boverket valt att skriva antingen ”digital” för att allmänt
diskutera ämnet och begreppet ”elektronisk form” enligt ovan.

Begreppet digitalisering
Detta begrepp betyder olika saker i olika sammanhang och olika för olika
personer. Digitalisering kan illustreras på flera sätt, exempelvis i olika
nivåer där, relaterat till ämnet i fråga, textbaserade pdf-dokument utgör
den första nivån ända upp till att planinformationen är georefererad i
vektorformat i 3D med mera.
Kraven på teknisk utformning av detaljplaner, i denna rapport, tar sikte på
att uppnå en digital mognadsnivå som bland annat innebär att hela
plankartan och planbestämmelserna är georefererade i vektorformat i två
dimensioner. Vidare att informationen är objektorienterad med
nödvändiga attribut angivna exempelvis för datakvalitet och läge i
livscykeln. I ett nästa steg behöver också frågan om vilka krav som ska
ställas för att redovisa planinformationen i tre dimensioner tas om hand.
Olika typer av information lämpar sig bättre i vissa digitala format än
andra. Viktigt är att sträva efter en nivå som ger ett bra mervärde och är
kostnadsmässigt försvarbar.
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1 Författningsförslag
1.1 Förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen
(2010:900)
Enligt riksdagens beslut föreskrivs att det i plan- och bygglagen
(2010:900) ska införas två nya paragrafer, 4 kap. 31 a § och 16 kap. 1 a §,
av följande lydelse.
4 kap.
31 a § Informationen som hör till detaljplanen och planbeskrivningen ska
finnas i elektronisk form.

16 kap.
1 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om formen för den elektroniska information som hör
till detaljplanen och planbeskrivningen enligt 4 kap 31 a §.
____________________
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
2. Bestämmelsen i 4 kap. 31 a § behöver inte tillämpas på detaljplaner
som vinner laga kraft före den 1 juli 2021 och för planbeskrivningar
som hör till sådana detaljplaner.
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1.2 Förslag till förordning om ändring i plan- och
byggförordningen (2011:338)
Regeringen föreskriver i fråga om plan- och byggförordningen
(2011:338) att det ska införas en ny paragraf, 10 kap. 29 §, och närmast
före 10 kap. 29 § en ny rubrik av följande lydelse.
10 kap.
Detaljplaner och planbeskrivningar
29 § Boverket får, efter att ha gett Lantmäteriet tillfälle att yttra sig,
meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av 4 kap 31 a §
plan- och bygglagen (2010:900) om formen för den elektroniska
information som hör till detaljplanen och planbeskrivningen.
____________________
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.
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2 Författningskommentar
2.1 Plan- och bygglagen (2010:900)
2.1.1 4 kap. 31 a §
Bestämmelsen innefattar ett krav på att information som tillhör en
detaljplan och planbeskrivning ska finnas i elektronisk form. Med
informationen menas inte bara den faktiska regleringen i detaljplanen och
formen för planbeskrivningen utan även de data som är nödvändiga för
att skapa överförbar information om detaljplanen och planbeskrivningen.
Bestämmelsen är tillämplig såväl på detaljplaner enligt 4 kap. 30 §, det
vill säga plankartor med planbestämmelser, som på planbeskrivningar
enligt 4 kap. 31 §.
2.1.2 16 kap. 1 a §
Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, ges rätt att
meddela föreskrifter om formen för den elektroniska information som hör
till detaljplanen och planbeskrivningen. I detta ingår att föreskriva om hur
och i vilken form informationen ska finnas. Föreskrifterna ska kunna
ange den tekniska information som behövs för att få till stånd en enhetlig
teknik för att skapa överförbar information om detaljplanen och
planbeskrivningen.
Bemyndigandet innefattar inte någon rätt att utfärda bestämmelser
avseende detaljplanen eller planbeskrivningen utöver den elektroniska
formen, till exempel om vad som i sak får regleras i en detaljplan eller
vilka planbestämmelser som ska användas.
2.1.3 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2018. För kravet i 4 kap. 31 a §
införs en särskild övergångsbestämmelse som innebär att det inte behöver
tillämpas på detaljplaner som vinner laga kraft före den 1 juli 2021 och
för de planbeskrivningar som hör till sådana detaljplaner.

2.2 Plan- och byggförordningen (2011:338)
2.2.1 10 kap. 29 §
Regeringen ger Boverket rätt att meddela föreskrifter om formen för den
elektroniska information som hör till detaljplanen och planbeskrivningen.
Boverket måste enligt bemyndigandet ge Lantmäteriet tillfälle att yttra
sig.
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Bemyndigandet innefattar enbart den elektroniska formen för detaljplaner
och planbeskrivningar. Bemyndigandet avser exempelvis inte vad som i
sak ska eller får regleras i en detaljplan eller vilka planbestämmelser som
ska användas.
2.2.2 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2018. Några särskilda
övergångsbestämmelser behövs inte.
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3 Boverkets uppdrag
3.1 Uppdragsbeskrivning
Regeringen har gett Boverket i uppdrag1 att utreda om det finns ett behov
av att genom föreskrifter reglera vilken standard som ska gälla för hur
nya detaljplaner utformas tekniskt och därmed göra det enklare att utbyta
information om detaljplaner elektroniskt. Boverket ska även redovisa hur
en författningsreglering av sådana krav kan utformas.
Boverket ska också redovisa förutsättningarna för att införa en reglering,
bland annat när det gäller behov av övergångstid för att berörda aktörer
ska kunna anpassa sina system till nya föreskrifter. Boverket ska redovisa
konsekvenserna för berörda aktörer om förslagen genomförs.
Uppdraget omfattar inte hur informationen i grundkartan ska utformas.
Lantmäteriet har parallellt fått i uppdrag att utreda behovet av att genom
föreskrifter reglera vilken standard som ska gälla för information i en
grundkarta till detaljplan.

3.2 Samhällsbyggnadsprocessen behöver
effektiviseras
Uppdraget till Boverket är att utreda behovet av att reglera hur nya
detaljplaner ska utformas tekniskt för att göra det enklare att utbyta
information om planbestämmelser digitalt. Inriktningen är att ett digitalt
utbyte ska kunna ske såväl under som efter den formella
detaljplaneprocessen enligt plan- och bygglagen, PBL.
I rapporten tar Boverket upp ett antal frågor som, förutom detaljplanernas
tekniska utformning, behöver regleras eller där beslut om vägval behöver
fattas. Detta är alltså frågor som Boverket på olika sätt anser är
grundläggande och förutsättningar för att skapa en digital
samhällsbyggnadsprocess. För att skilja ut dessa från vad som omfattas
av detta uppdrag nämns dessa som att de tillhör ett nästa steg i den
utvecklingskedja som påbörjas med detaljplanernas tekniska utformning.
Vissa av dessa frågor skulle kunna ges en lösning samtidigt som det ställs
krav på hur nya detaljplaner ska utformas tekniskt.
3.2.1 Planers tekniska utformning
I uppdraget ingår att utreda om det finns ett behov av att genom
föreskrifter reglera vilken standard som ska gälla för hur nya detaljplaner
1
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utformas tekniskt. Alla utredningar Boverket känner till som behandlat
förutsättningarna för att införa en digital samhällsbyggnadsprocess och
alla de aktiviteter Boverket deltagit i under de senaste åren har entydigt
pekat på att grundläggande principer för informationsutbyte måste
regleras med tvingande bestämmelser. Det räcker inte med
rekommendationer att följa givna standarder.
Även om i stort sett alla kommuner i dag tar fram detaljplaner med stöd
av särskilda datorprogram och många kommuner visar aktuella
detaljplaneärenden och gällande planer på webben så är inte alltid
planerna vektoriserade eller georefererade. I de fall planinformation finns
digitalt är den inte alltid tillgänglig i ett enhetligt format och är därmed
inte heller maskinellt läsbar.
Detaljplaneinformationen används i flera delar av
samhällsbyggnadsprocessen och av många olika aktörer. Tillgång till
maskinellt läsbar digital planinformation skapar självklart förutsättningar
för en effektivare samhällsbyggnadsprocess.
Avsikten med en reglering av planers tekniska utformning är dels att
detaljplaneprocessen ska kunna drivas digitalt, dels att planinformationen
ska finnas i elektronisk form i enhetliga format och med enhetliga
definitioner. Detta är en första förutsättning för att skapa en enhetlig
hantering. Det saknas även föreskrifter som anger hur information i
detaljplaner ska göras tillgänglig i elektronisk form. För att i nästa steg
förverkliga en digital samhällsbyggnadsprocess krävs reglering av detta.
3.2.2 Befintliga gällande detaljplaner
Så som uppdraget är formulerat gäller det den tekniska utformningen av
detaljplaner som upprättas efter en viss tidpunkt då
författningsregleringen träder i kraft, det vill säga nya detaljplaner. De
förslag till regleringar som Boverket lämnar gäller därför enbart nya
detaljplaner. Boverket anser dock att nästa naturliga steg är att
motsvarande krav även ställs på de befintliga detaljplanerna, att befintliga
detaljplaner digitaliseras.

3.3 Samråd och synpunkter
Enligt uppdragsbeskrivningen till Boverket ska genomförandet av
uppdraget ske i nära samarbete med Lantmäteriet. Det uttrycks också
särskilt att Boverket ska säkerställa samordningen med Lantmäteriets
uppdrag om föreskriftsrätt om gemensamma standarder för information i
grundkartor.
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Boverket och Lantmäteriet har utbytt erfarenheter och synpunkter under
arbetets gång både vad gäller frågor om utformning av
författningsförslag, beskrivning av dagens situation och beskrivning av
behovet av ytterligare nödvändiga förändringar, som exempelvis behovet
av nya styrmedel för den grundläggande informationen i
samhällsbyggnadsprocessen. Båda myndigheterna anser att det behövs en
övergripande lösning där det skapas nya regler om vilka de gemensamma
informationsresurserna är i samhällsbyggnadsprocessen och vem som
ansvarar för att definiera och standardisera dessa.
Boverkets uppdrag ska också utföras efter samråd med länsstyrelserna,
Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting och andra berörda
aktörer. Boverket har bjudit in till diskussionsmöten med de särskilt
utpekade samrådsparterna och har gett samrådsparterna möjlighet att
lämna synpunkter på innehållet i rapporten.
Övriga berörda aktörer har Boverket inhämtat synpunkter från genom en
riktad enkät som genomförts av ett konsultföretag i form av
telefonintervjuer med representanter från myndigheter, kommuner,
intresseorganisationer, företag som utvecklar programvara för att rita
detaljplaner och andra företag som berörs av eller använder
planinformation som större konsultföretag inom samhällsbyggande,
byggföretag, husföretag och bostadsföretag.
För att få en uppfattning om hur kommunerna, berörda myndigheter och
organisationer och företag ser på de frågor som Boverket ska svara på har
en riktad enkät med frågor ställts om:


behovet av reglering,



kommunernas förutsättningar att införa ett delvis nytt arbetssätt, och



behov av övergångstid för att berörda aktörer ska kunna anpassa sina
system med mera.

En sammanfattning av enkätresultatet redovisas i kapitel 5. Hela
enkätmaterialet redovisas i bilaga 2.
.
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4 Förslag till reglering av
detaljplaners tekniska utformning
Boverket ska utreda hur en reglering av nya detaljplaner ska utformas
tekniskt för att göra det enklare att utbyta information om detaljplaner
digitalt såväl under som efter den formella detaljplaneprocessen enligt
PBL.
I avsnitt 4.1 nedan följer Boverkets överväganden kring de förslag till
ändringar i PBL och PBF som redovisas i avsnitten 1 och 2 ovan.

4.1 Behov av ändringar i PBL och PBF
4.1.1 Elektronisk form
PBL bör kompletteras med ett krav på att information som tillhör en
detaljplan och planbeskrivning ska finnas i elektronisk form. Med
informationen menas inte bara den faktiska regleringen i detaljplanen och
formen för planbeskrivningen utan även de data som är nödvändiga för
att skapa överförbar information om detaljplanen och planbeskrivningen.
Idag finns inget krav på kommunen att presentera en detaljplan i
elektronisk form. Införandet av ett krav på att detaljplanen ska finnas
tillgänglig i elektronisk form avser inte att ändra själva formen för
planbeslutet. Det finns inte heller någon avsikt att ändra planprocessen
som sådan. Förslaget syftar till att skapa förutsättningar för ett effektivare
planarbete och en effektivare samhällsbyggnadsprocess. Genom att krav
ställs på att en detaljplan ska finnas i elektronisk form så blir det möjligt
att återanvända plandata och att utveckla nya e-tjänster.
4.1.1.1

Sekretessbelagd planinformation

Att det införs krav på att planinformation ska finnas i elektronisk form
innebär inte att kommunerna ska offentliggöra sådana uppgifter som inte
bör göras allmänt tillgängliga. Det kan exempelvis röra sig om
information om skyddsobjekt enligt skyddslagen (2010:305) eller
anläggningar som av annat skäl är av betydelse för rikets säkerhet. Det
gäller sådana uppgifter i planer som avses i bestämmelsen om
försvarssekretess i 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) men är generellt tillämpligt i alla situationer då sekretess kan
antas föreligga för uppgifter i en detaljplan eller en planbeskrivning.
Syftet med den förslagna regleringen är att i ett första steg bana väg för
att ett tillhandahållande ska kunna ske digitalt. Krav på att informationen
ska finnas i elektronisk form avser formen för informationen. Att
informationen ska finnas i elektronisk form ska därför inte ses som att
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informationen ska överföras eller vara elektroniskt tillgänglig för
allmänheten. Kravet innebär endast att informationen ska digitaliseras.
Bestämmelser om sekretess ska gälla på samma sätt som idag. Detta
innebär att kommunerna hanterar frågan om sekretess i varje enskilt
ärende.
4.1.1.2

Reglering av hur informationen ska tillhandahållas bör utredas
vidare

Förslaget som Boverket lämnar är formulerat så att planinformation ska
”finnas i elektronisk form”. Detta innebär att Boverket inte tar ställning
till på vilket sätt informationen bör göras tillgänglig. Orsaken till den
valda formuleringen är att det av säkerhetsskäl kan vara olämpligt att
planinformation görs allmänt tillgänglig elektroniskt. Förslag måste tas
fram om hur informationen ska vara tillgänglig och hur den ska
tillhandahållas i elektronisk form. Detaljerade regler om hur
informationen ska göras tillgänglig och på vilket sätt informationen ska
vara tillgänglig elektroniskt och i vilken elektronisk form bör utarbetas.
Några förslag om detta lämnas inte i denna rapport.
Reglering av att planinformation ska tillhandahållas i elektronisk
formmåste även omfatta särskilda bestämmelser om sekretess. Om en
sekretessreglerad uppgift lämnas från en myndighet till en annan är
huvudregeln att sekretessen inte följer med till den mottagande
myndigheten enligt 7 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) (OSL).
4.1.2 Bemyndiganden till regeringen och Boverket
Enligt Boverket bör regeringen, eller den myndighet som regeringen
bestämmer, ges rätt att meddela föreskrifter om formen för och strukturen
i den elektroniska information som hör till detaljplanen och
planbeskrivningen. I detta ingår att föreskriva om hur, det vill säga i
vilken form, informationen ska finnas i elektronisk form. Föreskrifterna
ska kunna ange den tekniska information som behövs för att få till stånd
en enhetlig teknik för att skapa överförbar information om detaljplanen
och planbeskrivningen.
Även utan bemyndigande i lag får regeringen med stöd av 8 kap. 7 §
regeringsformen meddela föreskrifter om verkställighet av lag. Boverket
finner dock att föreskrifter om att ställa krav på kommunerna att
detaljplaner och planbeskrivningar tekniskt ska utformas på ett särskilt
sätt inte bör betraktas som sådana föreskrifter om verkställighet av lag.
Därför behöver riksdagen ge regeringen ett särskilt bemyndigande i PBL
för detta.
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Vidare anser Boverket att regeringen bör ge Boverket rätt att meddela
föreskrifter om formen för den elektroniska information som hör till
detaljplanen och planbeskrivningen. I detta ingår att föreskriva om hur,
det vill säga i vilken form, informationen ska finnas.
Enligt 1 § förordningen (2012:546) med instruktion för Boverket är
Boverket förvaltningsmyndighet för frågor om bland annat byggd miljö,
fysisk planering och byggande och förvaltning av bebyggelse. Boverket
är alltså landets expertmyndighet för bland annat frågor som gäller
detaljplaner. Det är därför naturligt att regeringen bemyndigar Boverket
att meddela föreskrifter som närmare anger kraven för detta.
Boverket måste enligt bemyndigandet ge Lantmäteriet tillfälle att yttra
sig. Orsaken är dels att Boverkets föreskifter kommer att vara beroende
av Lantmäteriets krav på grundkartan som underlag till detaljplanen, dels
att digital planinformation omfattas av lagen (2010:1767) om geografisk
miljöinformation och förordningen (2010:1770) om geografisk
miljöinformation där Lantmäteriet anges som samordnande myndighet.
Förslaget om bemyndigandena för regeringen och för Boverket innebär
inte någon rätt att utfärda bestämmelser om mer än den elektroniska
formen för detaljplaner och planbeskrivningar. Bemyndigandena avser
exempelvis inte vad som i sak ska eller får regleras i en detaljplan eller
vilka planbestämmelser som ska användas.
4.1.3 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
Ändringarna i lag och förordning enligt ovan bör träda i kraft den 1 juli
2018. För att kommunerna ska ges rimlig tid för att förbereda sig på det
nya kravet på att planinformation ska finnas i elektronisk form, bör det
även införas en övergångsbestämmelse med innebörden att kravet
behöver uppfyllas endast i fråga om detaljplaner som vinner laga kraft
efter den 1 juli 2021. En sådan övergångsbestämmelse är motiverad av
den tid för omställning till digital teknik som kommuner och företag har
bedömts ha och som behandlas i avsnitt 5.4 nedan.
I övrigt föreligger inga behov av övergångsbestämmelser.

4.2 Principerna för hur Boverkets föreskrifter kan
formuleras
4.2.1 Allmän princip
I uppdraget ingår att ge förslag till en reglering om att nya detaljplaner
ska finnas elektroniskt. Tillämpningsområdet för regelverket som
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beskrivs nedan rör alltså det elektroniska innehållet i nya lagakraftvunna
detaljplaner.
Arbetet med att ta fram en detaljplan är en process med många delar som
är reglerad. Det måste finnas olika underlag som bullerutredningar,
miljöbedömningar, ibland miljökonsekvensbeskrivningar,
dagvattenutredningar med mera. Processen leder fram till antagandet av
detaljplanen som består av en detaljplanekarta med bestämmelser samt en
tillhörande planbeskrivning. Det är kartan med bestämmelser som är
styrande för den efterföljande prövningen och planbeskrivningen kan
vara till stöd för tolkning av syftet med planen och beskriver
genomförandet i övrigt.
Övriga handlingar som utarbetas under processen har i princip tjänat ut
sitt syfte när planen vinner laga kraft. De utgör främst underlag för
bedömningar av kommunen och överprövande instanser. Delar av dessa
handlingar kan ibland bli en del av planen i de delar planbestämmelserna
eller planbeskrivningen tydligt hänvisar till delar i dessa handlingar.
I huvudsak är det alltså plankartan med dess bestämmelser som används
för efterföljande ärenden som bygglov. Det är därmed den informationen
som behöver finnas elektroniskt på ett enhetligt sätt och det är också den
informationsmängden som Boverkets förslag till föreskrifter träffar.
Om man ska ha någon verklig nytta av underlagen är det klokt – och en
normal följd – att aktörerna under planprocessen använder
programvarorna som senare ska användas vid publiceringen av planen
digitalt.
4.2.2 Förslaget omfattar detaljplanen och planbeskrivning
Boverket föreslår föreskrifter om formen för den elektroniska information
som hör till detaljplanen och planbeskrivningen.
En detaljplan ska bestå av en plankarta, samt de bestämmelser i övrigt
som behövs. Detta regleras i 4 kap. 30 § PBL. Av plankartan ska det
framgå hur planområdet delas upp för skilda ändamål och vilka
bestämmelser som gäller för olika områden. Om det behövs för att planen
ska bli tydlig får regleringen av vissa fastighetsrättliga frågor redovisas
på en särskild karta.
Lagen ställer krav på planbeskrivningen vad gäller dess innehåll. I 4 kap.
31 § anges: ”En beskrivning av hur planen ska förstås och genomföras
(planbeskrivning) ska finnas tillsammans med planen”.
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För att förstå syftet med planen räcker det inte med plankarta. Boverket
menar att det därför behövs en reglering av elektronisk planinformation
som träffar både plankarta, planbestämmelserna och planbeskrivningen.
4.2.3 Informationen i elektronisk form
Boverket föreslår att krav införs i PBL om att informationen som hör till
detaljplanen och planbeskrivningen ska finnas i elektronisk form.
4.2.3.1

Syftet är att skapa ett enhetligt system

Att reglera den elektroniska utformningen av detaljplaner handlar om att
skapa ett enhetligt system för de arbetssätt, de gränssnitt och de tjänster
som ska användas. Avsikten är att informationen ska finnas, och i nästa
steg kunna göras tillgänglig, elektroniskt på ett enhetligt sätt i varje led av
samhällsbyggnadsprocessen. Informationen ska kunna återanvändas och
vidareanvändas.
4.2.4 Lagakraftvunna detaljplaner från den 1 juli 2021
Enligt uppdraget ska regleringen av den tekniska utformningen av
detaljplaner enbart gälla för lagakraftvunna detaljplaner från den 1 juli år
2021. I fokus för denna rapport är därför detaljplaner som tas fram efter
lagens ikraftträdande.
Om det finns krav på att lagakraftvunna detaljplaner ska finnas i
elektronisk form så kommer det också sannolikt att redan under
detaljplaneprocessen finnas anledning att digitalisera informationen i
enlighet med de krav som sedan ställs på informationen i det
lagakraftvunna beslutet.
4.2.5 Standard för digital överföring
Boverket har initierat och driver sedan flera år tillbaka ett
standardiseringsarbete inom ramen för SIS i en teknisk kommitté, TK
501 Fysisk planering2, tillsammans med Lantmäteriet, Trafikverket,
Sveriges Kommuner och Landsting med utsedda representanter från
Sollentuna och Sundsvalls kommun, Stockholm stad, S-GROUP
Solutions AB och Digpro Solutions AB.
TK 501 har arbetat fram den gällande standarden som regeringen
refererar till i uppdragsbeskrivningen, SS 637040:20163.

2

Fysisk planering. https://sis.se/standardutveckling/tksidor/tk500599/sistk501/. Senaste
uppdaterad: Framgår inte. [Hämtad 2017-07-04].
3
SVENSK STANDARD· SS 637040:2016. Geografisk information - Detaljplan Applikationsschema för planbestämmelser. https://sis.se/produkter/naturvetenskapoch-tillampad-vetenskap/astronomi-geodesi-geografi/ss6370402016/. Senaste uppdaterad:
Framgår inte. [Hämtad 2017-07-04]
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Boverkets författningsförslag innebär att Boverket kommer att föreskriva
vilka tekniska krav som ska ställas på informationen som ingår i ett
lagakraftvunnet beslut om en detaljplan. Boverkets förslag är att utgå från
de krav som anges i standarden. Bland dessa krav finns dels hur olika
variabler ska formuleras, dels krav på hur enskilda planbestämmelser ska
identifieras. Däremot omfattas inte vilka planbestämmelser som kan
användas i regleringen.
4.2.5.1

Standardens användningsområde

Standarden är tillämplig för detaljplaner, ändring av detaljplan, ändring
av planbestämmelser i dessa samt för upphävt planområde. Den är också
tillämplig vid överföring av enstaka eller en samling planer, såväl under
planarbetet som när planerna är kompletta.
4.2.5.2

Tekniskt överföringsformat

Standarden beskriver ett tekniskt överföringsformat av planinformation
och innehåller krav på uppgifter om detaljplanen, gränser, områden och
planbestämmelser. Alltså principerna för kodning av planbestämmelser
och för kodning av uppgifter om detaljplanen och planområdet.
Standarden anger även hur ett XML-schema för kodningen ska
konstrueras.
Det är viktigt att poängtera att standarden enbart beskriver villkor för ett
tekniskt överföringsformat. Den innehåller överhuvudtaget inga delar
som kan begränsa det utrymme som PBL lämnar att forma
planbestämmelser.
Standarden omfattar inte vilka användningsbestämmelser,
egenskapsbestämmelser eller administrativa bestämmelser som kan
förekomma i detaljplaner. Den omfattar inte heller information som
beskriver underlag för fysisk planering. Standarden omfattar inte
kartografiska markeringar, regler eller beteckningar för användning i
plankartor och den omfattar inte metodik för digitalisering och tolkning
av befintliga detaljplaner. Standarden är inte avsedd att användas som en
instruktion för planarbetet. Den följer PBL men tar inte specifikt upp
regler för vad som är lämpligt eller lagligt att uttrycka i en detaljplan.
Standarden förutsätter att det finns en katalog med planbestämmelser som
har en struktur avpassad för de krav standarden ställer. Boverket har tagit
fram en sådan katalog.
4.2.5.3

Boverkets planbestämmelsekatalog

Boverkets planbestämmelsekatalog innehåller dels exempel på
planbestämmelser som Boverket anser har stöd i dagens lagstiftning och i
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Boverkets allmänna råd om planbestämmelser för detaljplan4, dels
samtliga planbestämmelser som Boverket och motsvarande myndigheter,
tidigare har presenterat i allmänna råd eller vägledningar från år 1949 och
framåt.
Bestämmelserna är kategoriserade och beskrivs enligt
rekommendationerna i de allmänna råden. Variabler och unika
identifierare anges enligt kraven i standarden.
Boverkets planbestämmelsekatalog kommer att även fortsättningsvis vara
nödvändig för en enhetlig hantering av planbestämmelser. Anledning till
detta är främst att varje enskild bestämmelse måste vara unik och
beskriven på ett precist sätt för att kunna hanteras maskinellt. I praktiken
innebär detta att strukturen i planbestämmelsekatalogen blir en del av
regleringen.
Boverkets allmänna råd om planbestämmelser5 är inte anpassade för
digitala planer. Vid en författningsreglering av den tekniska utformningen
av och den digitala formen för information som hör till detaljplaner och
planbeskrivningar är det därför nödvändigt att också se över och anpassa
dessa.
4.2.5.4

Anpassning till kraven i lagen om miljöinformation

Inspire-direktivet är ett miljödirektiv, som infördes för att möjliggöra
gränsöverskridande analyser inom EU. Direktivet syftar till att göra
geografisk information tillgänglig för analyser. Det innebär att det bland
annat ställs krav på hur informationen utformas och tillgängliggörs.
Direktivet specificerar riktlinjer för att utforma attribut för rumsliga
datamängder och riktlinjer för hur dessa ska publiceras som
geodatatjänster. Lantmäteriet ansvarar för att samordna och ge stöd vid
det nationella genomförandet av direktivet. Direktivet innehåller
bestämmelser för hur man kan få tillgång, byta och använda offentliga
geodata som kan påverka miljöpolitik och miljöarbete och definierar
olika tjänster för att ta del av informationen.
Information som avser ett visst geografiskt område, som finns i
elektronisk form och som ägs eller förvaltas en offentlig myndighet
omfattas av Inspire-direktivet (2007/2/EG). Sådana uppgifter som
Sverige har bedömt ska hanteras enligt direktivets krav regleras av lagen
om geografisk miljöinformation och förordningen för geografisk
miljöinformation.

4
5

BFS 2014:5 - DPB - Boverkets allmänna råd om planbestämmelser för detaljplan.
BFS 2014:5
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Mark- och vattenanvändning är ett tema som omfattas av direktivet och
då ingår både nuvarande och framtida planerad användning. Idag
omfattas inte detaljplaneinformationen av lagen om miljöinformation,
utan enbart jordbruksmark som ger rätt till stöd som finansieras av EU
och mark- och vattenområden som används för renskötsel.
När detaljplaneinformationen görs tillgänglig i elektronisk form och i ett
enhetligt format kommer den att omfattas av Inspire-direktivet. Det
innebär att frågan om informationsansvar behöver tydliggöras samtidigt
som eventuella föreskrifter träder i kraft. Informationsansvaret regleras i
förordningen om geografisk miljöinformation.
Inspire ställer inga krav på att medlemsländerna ska ändra några
nationella standarder. Men för att kunna uppfylla direktivets krav ställs
det krav på att informationen som omfattas av lagen om miljöinformation
kan tillgängliggöras och kommuniceras enligt direktivets specifikation.
Det innebär att det kan behövas en översättningsnyckel, att det görs en
mappning, av specifikationer i en nationell standard, som den gällande
standarden för detaljplaneinformation, mot det som föreskrivs i
direktivet. Motsvarande mappning kan också krävas för Boverkets
planbestämmelsekatalog.
En sådan genomgång får göras inför och i samband med att lagen om
geografisk miljöinformation ändras för att också omfatta
detaljplaneinformation.
4.2.6 Hänvisning till standarden i Boverkets föreskrifter
Vid utformningen av Boverkets föreskrifter med stöd av det nu föreslagna bemyndigandet i 10 kap. 29 § PBF måste närmare överväganden göras
om hur dessa föreskrifter kopplas till standarden för digital överföring av
planinformation, särskilt om i vad mån det är möjligt och lämpligt att
upphöja standardens innehåll till föreskriftskrav.
Enligt Boverket ska hänvisningar till standarder i författningar genom
allmänna råd vara exemplifierande, det vill säga att standarden är frivillig
att följa. Exklusiva hänvisningar i föreskrifter, det vill säga hänvisningar
som gör standardens innehåll till bindande krav, ska användas endast i de
fall en exemplifierande hänvisning inte bedöms vara ändamålsenlig.6
Vid frågan om utformningen av en eventuell hänvisning till standarden
finns det anledning för Boverket att beakta vad Kommittén för modernare
byggregler (N 2017:05) kommer fram till i det delbetänkande som ska
6

Boverket

En strategi för hänvisning till standarder, Boverkets rapport 2015:42, s. 27 ff.
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presenteras i december 2017 och som bland annat kommer att behandla
näraliggande frågor om samverkan mellan byggregelverkets
funktionskrav och standarder.
Särskilt angeläget är det, bland annat mot bakgrund av praxis från Högsta
domstolen7, att beakta eventuella komplikationer som skulle kunna
uppstå med hänsyn till legalitetsprincipen om hänvisning i bindande
regler görs till en standard som inte är fritt tillgänglig.
Standarden för digital överföring av planinformation är visserligen för
närvarande tillgänglig utan kostnad för företag, myndigheter och
organisationer som är verksamma inom Sverige sedan Lantmäteriet i sin
samordningsroll sett till att geodatastandarder har tillgängliggjorts för alla
verksamma i landet.8 Det finns dock inte någon garanti för att denna
möjlighet kommer att finnas kvar i framtiden.
4.2.7 Reglering av metadata med mera
Boverkets författningsförslag ska underlätta ordnandet och
upprätthållandet av informationen elektroniskt så att informationen kan
utbytas mellan olika aktörer. Regleringen kan därför behöva omfatta
metadata, databasstruktur, krav på kvalitet och validitet samt hur
informationen ska förvaltas, underhållas och distribueras. Hur detta ska
ske behöver utredas vidare i samband med att föreskrifter tas fram.

7

Högsta domstolens beslut den 15 mars 2017 i mål Ö 4833-16.
Geodatastandarder tillgängliggörs kostnadsfritt
https://www.sis.se/standarder/prenumererapstandarderenav/geodatastandardertillgngliggrs
kostnadsfritt/. Hämtad 170725
8
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5 Förutsättningar för och följder av
en reglering
5.1 Boverket föreslår reglering av det tekniska
utförandet av detaljplaner
Boverket föreslår att det tekniska utförandet av detaljplaner ska regleras
så att kommunernas planinformation blir enhetlig så att det i nästa steg
kan göras möjligt att få tillgång till planinformation på ett enhetligt sätt.
Det är inte avsikten att Boverkets föreskrifter ska bestämma vad som i
sak ska eller får regleras i en detaljplan eller vilka planbestämmelser som
ska användas.
5.1.1 Plan- och bygglagen stöder en analog process
De nuvarande reglerna om planläggning av användningen av mark och
vatten enligt PBL är utformade för att stödja en analog process och
hantering där plankartan och planhandlingarna är fysiska handlingar
avsedda att dokumentera förutsättningarna för ett beslut.
Reglerna hindrar inte att planhandlingarna tas fram i ett digitalt format
eller att delar av planprocessen kan drivas digitalt. Reglerna hindrar inte
heller att plankartan med planbestämmelser produceras digitalt enligt
gällande standard. Det finns emellertid inte heller något som hindrar det
motsatta, att plankarta och planbestämmelser produceras och lagras i en
databas helt utan koppling till vad den gällande standarden
rekommenderar. Originalet är, oavsett vilken metod och ordning som
väljs, fortfarande en analog handling eller en digital bild av en analog
handling som uppfyller kraven på arkivbeständighet och som förvaras i
ett arkiv.
Lagen lämnar också en i det närmaste total frihet till kommunerna att
själva välja hur man vill utforma en detaljplan. Här ställs egentligen
enbart krav på att handlingarna ska finnas, att de är tydligt utformade och
att de är anpassade efter kraven på arkivbeständighet.
De nuvarande reglerna är alltså inte avsedda för och är inte heller
tillräckliga för att skapa förutsättningar för en enhetlig digital produktion
och en enhetlig digital hantering med krav på att informationen ska kunna
återanvändas och kommuniceras mellan olika IT-system. Därför anser
Boverket att en reglering är nödvändig för att uppnå en digital
samhällsbyggnadsprocess. Boverket vill särskilt understryka att det
förutom en reglering av detaljplanernas tekniska utformning också
kommer att behövas en ny syn på vilka krav som ställs på den
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informationsmängd som ska utgöra ett original. Därför bör också, i ett
nästa utvecklingssteg mot en digital samhällsbyggnadsprocess, den
informationsmängd som lagras återfinnas i databasen som elektronisk
information.

5.2 Arkiverade handlingar
Omständigheterna gör att man idag tydligt måste skilja på
dokumentationen av själva ärendet från informationen som ingår i
ärendet. Vid osäkerheter och behov av tolkning är det fortfarande de
arkiverade planhandlingarna som är ”originalen” och den källa man får
gå tillbaka till.
Boverkets författningsförslag ändrar inte det förhållande att det även
fortsättningsvis är de arkiverade planhandlingarna som är originalen.
Förslagen gör det dock möjligt att utveckla digitalisering och utveckling
av e-tjänster i och med att informationen ska finnas i elektronisk form.

5.3 Plankostnadsavgift och tillgång till
planinformation
Enligt PBL har kommunen rätt att, enligt taxa som är beslutad av
kommunfullmäktige, ta ut den genomsnittliga plankostnaden. Kommunen
och exploatören väljer ofta att fördela kostnaderna i plankostnadsavtal
som följer samma principer. Boverket menar att det taxesystem som
kommunerna använder är teknikneutralt. Kommunerna bör alltså kunna ta
ut den genomsnittliga kostnaden även om ett krav på att detaljplanens
tekniska utformning under en övergångsperiod skulle medföra en högre
kostnad. Idag jobbar inte alla kommuner med system för utbytbar data i
processen utan konverterar materialet efter det att planen har vunnit laga
kraft. Boverket menar att även om detta sker i efterhand bör det rymmas
inom taxesystemet.

5.4 Omställning kan genomföras inom två till tre år
För att närmare kunna svara på frågan om inom vilken tidsram
kommunerna och berörda företag kan genomföra en omställning av sitt
arbete enligt de föreslagna kraven har Boverket genomfört en riktad
enkät.
Av de svar Boverket har fått i enkäten är det rimligt att kommunerna och
företagen kan genomföra omställningen inom två till tre år från det att
kraven har tydliggjorts och bestämts. Detta då under förutsättning att
staten lämnar nödvändigt stöd.

Boverket

30

Digitala detaljplaner

5.4.1 Kommuner behöver stöd för implementering
De kommunrepresentanter som svarat på enkäten arbetar på olika sätt och
med olika förutsättningar med digitaliseringsutvecklingsfrågor. Det är
viktigt att särskilt poängtera att landets kommuner har helt olika
förutsättningar att aktivt arbeta med digital utveckling och att göra större
förändringar av sitt arbetssätt på kort tid. Särskilt de små och mellanstora
kommunerna är begränsade i detta avseende.
Kommunerna pekar särskilt på att en förändring kommer att ställa krav på
att staten på olika sätt lämnar ett aktivt stöd. Det handlar om
kompetensutveckling och aktiv vägledning i förändringsprocessen. För de
mindre kommunerna handlar det också om ekonomiskt stöd för att
uppdatera eller skaffa programvara som klarar de ställda kraven och
ekonomiskt stöd för att bygga upp databaser.
5.4.2

Leverantörer har i stort sett implementerat den nu
gällande standarden
De tillfrågade företagen som utvecklar programvara för att producera
detaljplaner är i stort sett eniga om att det är positivt att det görs en
reglering. Som Boverket har uppfattat det så har företagen implementerat
den gällande standarden redan eller håller på med ett sådant
utvecklingsarbete.
Boverkets bedömning är därför att det på kort sikt, något eller några år,
kommer att finnas flera olika programvaror som klarar de krav som den
föreslagna regleringen kommer att innebära.
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6 Övriga områden som behöver
utredas för att uppnå syftet
För att uppnå syftet med en digital samhällsbyggnadsprocess räcker det
inte att reglera det tekniska utförandet av detaljplaner.

6.1 Tillgång till planinformation nationellt
För att underlätta samhällsplaneringsprocessen och utveckling av digitala
tjänster behöver olika aktörer få tillgång till planinformation nationellt.
Det finns olika sätt att uppnå detta: att staten erbjuder en databaslösning
till de kommuner som har behov av det. Staten kan sedan sätta upp en
tjänst som avropar information från de kommunala databaserna och som
kan utnyttjas för informationsinsamling på regional och nationell nivå
(i förlängningen kan en sådan databas också innehålla annan
planinformation än för detaljplaner), en nationell tjänst för hämtning av
planinformation hos kommuner, exempelvis via geodataportalen med
flera lösningar.
Statskontoret framförde i rapporten ”Från analog till digital” att det
behövs en databas för att lagra informationen i en digital planprocess9. En
nationell databas skulle dels främja kommunernas tillämpning av
enhetliga definitioner och gränssnitt, dels underlätta övergången till en
digital planprocess i mindre kommuner. Vidare skulle nationell
information göras tillgänglig, också sådan som i dag inte finns att tillgå
samlad. En nationell databas skulle sannolikt både underlätta och
påskynda övergången till en digital planprocess.
Det som främst talar för en nationell databas är att det kan minimera
kraven på övrig reglering (kommunerna får ett krav att leverera och att
det ska ske enligt en kravspecifikation som bestäms av den som ansvarar
för databasen) och att en sådan lösning enklare kan tidsbestämmas när
den ska finnas på plats. Se även avsnitt 5.1.1 om vilken
informationsmängd som bör anses vara original. Dessutom bedömer
Boverket att kravställningen blir tydligare och det blir möjligt att;


följa upp hur kraven följs,



förutsättningen för enhetlighet blir bättre,



det underlättar och är kanske till och med en förutsättning för
uppbyggnad av nationella tjänster,

9

I Statskontoret (2014) Från analog till digital. Insatser för att främja en digital
planprocess. Rapport 2014:3. Fortsättningsvis kallad ”Från analog till digital”. sid. 71

Boverket

32

Digitala detaljplaner



det underlättar regionala och nationella analyser,



det underlättar arbetet i samhällsbyggnadsprocessen för alla parter,
och



det ger en enhetlig förvaltning med en hög säkerhet.

Boverket ställde i enkäten till denna rapport frågan om hur de
intervjuande ser på framtagande av en nationell databas. Av 48 svar var
46 positiva, en var negativ men inte till databasen i sig utan menade att
det var onödigt om kommuner bara följer standarden, och en ansåg att det
varken var positivt eller negativt.
Boverket anser att Lantmäteriet är den centrala myndighet som bör få ett
ansvar för en nationell databas. Boverket är positivt inställt till att bidra
med sin expertkompetens i ett sådant utvecklingsarbete.
Idag har kommunerna enligt 5 kap. 32 § 2 stycket PBL en skyldighet att
bland annat skicka detaljplanen, planbeskrivningen och
fastighetsförteckningen till Lantmäteriet. Lantmäteriet har sedan enligt
lag (2006:224) om fastighetsregister ansvar för att registrera information
om detaljplaner i en del av fastighetsregistret.

6.2 Följder för befintliga gällande detaljplaner
För att kunna skapa en digital hantering med förutsättningar för
kommunikation mellan olika IT-system och återanvändning av
detaljplaneinformation är det flera olika typer av frågor som måste lösas.
Boverket anser att det finns många goda skäl att i ett nästa steg i
förberedelserna med att övergå till en digital samhällsbyggnadsprocess
också lösa digitaliseringen av de befintliga gällande detaljplaner som
behövs som underlag i samhällsbyggnadsprocessen.
6.2.1

En digital samhällsbyggnadsprocess kräver tillgång
digital information
Det finns behov av enhetliga tillgängliga bestämmelsedata om tillåten
markanvändning som är nödvändig vid analyser, simulering och
visualiseringar av olika förslag i samband med strategisk stadsplanering i
de tidiga skedena i planeringsprocessen. Det gäller såväl översiktsplaner
som detaljplaner.
En digital samhällsbyggnadsprocess förutsätter digital
detaljplaneinformation och det gäller givetvis också befintliga gällande
detaljplaner.
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6.2.2 Många befintliga gällande detaljplaner
Kommunerna producerar mellan 1 500 och 2 000 detaljplaner per år,
vilket ska jämföras med de dryga 100 000 gällande detaljplaner vi har i
landet idag. Den takt som nya detaljplaner ersätter befintliga gällande
planer är låg. En digitalisering på enhetligt sätt som enbart gäller nya
detaljplaner skapar inte de nyttor som är önskvärda och som efterfrågas
av regeringen. Söker vi inte en praktisk lösning på att digitalisera
befintliga gällande planer enligt samma krav som ska ställas på nya
planer kommer vi inte heller att inom överskådlig tid kunna få en digital
samhällsbyggnadsprocess.
För att åstadkomma detta behöver kommunernas översiktsplaner och alla
detaljplaner – nya som gamla – digitaliseras enhetligt.
6.2.3 Krav när befintliga gällande detaljplaner digitaliseras
Det är enligt Boverkets uppfattning rimligt att det i nästa steg därför
också ställs krav på att befintliga gällande detaljplaner som digitaliseras
ska följa samma krav som ställs på nya detaljplaner så att också
informationen i dessa planer blir tillgänglig och återanvändbar. Denna
fråga bör utredas vidare.

6.3 Tekniska krav på digitala planeringsunderlag
Regeringen har tagit initiativ till att utreda förutsättningarna för att
myndigheter inte ska behöva betala för geodata men regeringen kan även
ta initiativ till att utreda förutsättningarna för att all geodata görs
tillgängliga kostnadsfritt. Fri tillgång till geodata skulle stimulera
användandet i planprocessen men också i samhällsbyggnadsprocessen.
Digital hantering av planinformation innebär att även planeringsunderlag
från statliga myndigheter samt andra underlag i form av olika utredningar
kommuniceras så att de kan användas i den miljö som den digitala
detaljplanen produceras och presenteras. Myndigheter som lämnar
underlag till kommuner bör lämna den information kommunen behöver i
sådan form så att den kan användas utan att behöva kodas om.
Om digital samhällsplaneringsprocess ska vara möjlig krävs enligt
Boverkets uppfattning, en författningsreglering som innebär att statliga
myndigheter ska lämna planeringsunderlag i digital strukturerad och
enhetlig form.
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6.4 Digital kommunikation av planärenden
En digital planprocess ställer krav på att det är möjligt att kommunicera
de handlingar och den information som tillhör ett ärende.
Kommunikationen kan ske genom att handlingar och information skickas
digitalt mellan olika IT-system eller att handlingar och information
tillgängliggörs så att de som behöver ta del av dem kan göra det i den
utsträckning som behövs. När det gäller detaljplaneprocessen krävs det
att båda typerna av kommunikation är möjlig.
6.4.1 Kommunikation med berörda parter
PBL ställer krav på att kommunen under planprocessen ska kommunicera
ärendet med berörda myndigheter, organisationer, berörda fastighetsägare
och rättighetshavare och med allmänheten. Formerna för denna
kommunikation är idag endast till viss del reglerad och sker därför på
olika sätt i olika kommuner.
Boverket anser att kommunikationen under planprocessen mellan
kommunen och andra myndigheter enbart ska ske digitalt. För detta krävs
reglering på lagnivå. Kravet kan då gälla att ärendets handlingar ska
kunna skickas och tas emot i PDF-format eller att handlingarna ska
tillgängliggöras via webben. Se även ovan under avsnitt 6.3.
Kommunikationen med den bredare samrådskretsen sker lämpligen via
tjänsten Mina meddelanden. Men innan denna tjänst tillåter
tvåvägskommunikation och innan alla organisationer och medborgare är
anslutna kommer denna kanal inte att vara effektiv nog att använda i
någon större utsträckning.
6.4.2 Kommunikation av handlingar
Kommunikation av handlingar ställer krav på att ärendena ges en
identitet, att handlingstyperna (plankarta, planbeskrivning, tekniska
utredningar och så vidare) ges en identitet och att dessa kan
versionshanteras så att ärendet kan följas genom processen, det vill säga
att det går att skilja på samrådshandlingar, granskningshandlingar,
antagandehandlingar och handlingar som ingår i ett ärende där beslutet
har vunnit laga kraft. TK 501 (teknisk kommitté för fysisk planering
inom SIS) har utarbetat ett förslag till standard för att följa ett planärende.
Detta förslag behöver utvecklas för att kunna vara underlag för en
framtida reglering av ett generellt gränssnitt för att följa ett planärende.
Boverket menar att en sådan reglering bör följa efter det att krav införs
för hur digitala detaljplaner ska utformas tekniskt.
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7 Enkätundersökning för uppdraget
Boverket lät konsultföretaget Markör genomföra en enkätundersökning
riktad till utvalda kommuner, centrala myndigheter,
programvaruleverantörer och andra organisationer med intresse och
erfarenhet av digitalisering. Målsättningen var att få en bild av hur
välkända standarden SS 637040:2016, Boverkets allmänna råd och
planbestämmelsekatalog är och synen på en reglering av de samma men
även vilket stöd som skulle behövas om en reglering införs.
Totalt genomförde Markör 42 intervjuer. Även om det är ett begränsat
urval ger svaren en fingervisning om vilken uppfattning som råder om
digitalisering av detaljplaner. Rapporten redovisas i sin helhet i bilaga 2.
Målgruppen för undersökningen var kommuner, företag och andra
organisationer som har arbetat med implementering av standarden och
eller inlett arbete med digitalisering. Anledningen till urvalet var att vi
ville få en så realistisk bild som möjligt av vilka insatser som krävs för en
standardisering/digitalisering av detaljplanerna och vilka eventuella
svårigheter som kan uppstå i denna process. Svaren visar att det urval
som gjordes träffade rätt målgrupp. Av de 42 som svarat kände
majoriteten till Boverkets allmänna råd (37 av 42) och
planbestämmelsekatalog (32 av 42) samt standarden SS 637040:2016 (28
av 42).
Centrala frågeställningar i enkäten var:


Vilka för- och nackdelar har en reglering som ställer tekniska krav på
hur detaljplaner ska utformas?



Finns behov för ytterligare reglering utöver tekniskt
överföringsformat och planbestämmelsernas innehåll?



Vilka för- och nackdelar finns med att digitalisera även befintliga
gällande planer?



Vilket stöd behöver kommuner och leverantörer i denna process?

För att sätta frågorna i ett sammanhang inleddes enkäten med ett scenario
som vi också ställde frågor kring:
”För att svara upp mot regeringens önskemål tänker sig Boverket att det
byggs upp en nationell databas för planbestämmelser och planområden.
Till denna databas laddar kommunerna upp antagna detaljplaner, som när
de registreras också vinner laga kraft. För att detta ska fungera måste
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detaljplanerna följa fastställda standarder och regler för utformning av
planbestämmelser.”

7.1 Resultat från de som svarat
40 av 42 svarande var positivt inställda till en nationell databas enligt
Boverkets beskrivning. En leverantör var negativ men inte till databasen i
sig utan menade att det var onödigt om kommuner bara följer standarden.
Flera såg fördelar med nationell databas för att uppnå enhetlighet och
effektivitet men även för att det skulle underlätta att utveckling av
e-tjänster. Några uttryckte behov av att planinformation blir öppen data
och fri tillgänglig för de som behöver den.
De fördelar som de som svarat ser med en reglering som ställer tekniska
krav på detaljplaner är bland annat ökad rättsäkerhet, effektivisering,
underlättar utveckling av dels programvaror för att ta fram detaljplan,
dels e-tjänster för exempelvis bygglov.
Den oro som utrycks är framför allt oro för kostnad och tid för
implementering samt att det skulle innebära minskat utrymmet för
flexibilitet i stadsutvecklingen.
Oron över minskad flexibilitet och att staten ska styra vad kommuner
planlägger är vanligt förekommande och har sin grund i
missuppfattningen i vad krav på tekniskt utförande av digital
planinformation innebär. Krav på tekniskt utförande innebär att samma
typ av planbestämmelse hanteras likadant i hela landet, exempelvis om en
kommun vill styra utformningen av bostäder i en detaljplan till en viss
färg på fasad ska det anges på ett visst sätt. Det innebär dock inte att alla
kommuner alltid måste reglera utformning av fasad till en viss färg.
Enkäten innehöll även frågor som rör digitalisering av befintliga gällande
detaljplaner. Intressant nog var 4010 av 42 positivt inställda till att även
befintliga gällande planer digitaliseras. De som svarade framförde bland
annat att det skulle bli svårt med olika system för olika planer och att alla
aktuella planer behövs för att man ska kunna bygga tjänster och använda
dem i stadsbyggnadsprocessen. Några tog upp behovet att en prioritering
behöver göras så att de mest aktuella planerna digitaliseras först. Den oro
som framfördes rörde framför allt kostnad, tolkning av befintliga gällande
planbestämmelser och prioritering.

10

Här ingår de som skrivit i fritext att de är positivt inställda även om de inte markerat
kryssalternativet positiv.
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Enkäten gav även de tillfrågade möjlighet att svara på om de ansåg att det
behövs ytterligare reglering. Det som framfördes var bland annat
reglering av grundkarta, byggnadsdata, serietillverkade hus,
planbeskrivning samt planprocessen (hur och vilken information som
lämnas vid överlämningspunkter).
Kommunerna fick möjlighet att svara på vilket stöd de anser behövs ifall
en reglering införs. Det som framfördes var utbildning, erfarenhetsutbyte
mellan andra kommuner, kontakt med både Boverket och Länsstyrelsen,
stöd från programvaruleverantörer och att de uppdaterar programvarorna.
När det gäller digitalisering av befintliga gällande planer framfördes
utöver ovanstående även stöd för tolkning av befintliga gällande planer
samt resurser att digitalisera befintliga gällande planer.
Kommunerna fick även möjligheten att uppskatta hur lång tid det skulle
ta för dem att ställa om ifall reglering införs. Tio kommuner anser att det
går att göra på mindre än tre år. När det gäller digitalisering av befintliga
gällande planer framfördes att det troligen kräver mer tid än att införa
digital teknik för nya planer.
De flesta som tar fram detaljplaner använder särskild programvara för
detta som de upphandlat av leverantör och majoriteten har då ställt krav
på att programvaran ska stödja standarden och
planbestämmelsekatalogen.
Av de fyra leverantörer som besvarat enkäten och som säljer programvara
för detaljplan har två stöd för standarden nu och en håller på med den
utvecklingen.
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8 Konsekvensutredning
Denna konsekvensutredning är utformad för att ge en allmän bild av de
konsekvenser Boverket uppfattar att de lämnade författningsförslagen kan
komma att medföra. I det fall författningsförslagen genomförs och när
Boverket ska arbeta fram nya föreskrifter om hur digitala detaljplaner ska
utformas tekniskt kommer en konsekvensutredning enligt förordning
(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning att närmare
beskriva konsekvenserna av dessa. Konsekvensutredningen innehåller tre
delar. En sammanfattande bedömning av konsekvenserna vid ett
genomförande av författningsförslagen, ett avsnitt strukturerat enligt
förordningen om konsekvensutredning och avslutningsvis ett avsnitt om
konskevenser för de frågor Boverket tar upp i rapporten, men som ligger
utanför detta uppdrag och utgör ett nästa steg i utvecklingen mot en
effektiv digital samhällsbyggnadsprocess.

8.1 Sammanfattande bedömning
Genom att ställa krav på den tekniska utformningen av detaljplaner,
plankartan och planbeskrivningen, tas ett viktigt steg för att möjliggöra
att staten tillsammans med kommunerna kan utveckla en mer effektiv
detaljplaneprocess. Den föreslagna regleringen löser långt ifrån alla de
frågor som behöver lösas, men det är ändå ett mycket viktigt första steg.
I nästa steg bör bland annat reglering ske av hur informationen ska göras
tillgänglig och tillhandahållas i elektronisk form. Elektroniskt överförbar
planinformation i enhetligt format är helt nödvändigt för att exempelvis
kunna bygga e-tjänster riktade mot planerings-, bygg- och
fastighetsfrågor. Det är också helt nödvändigt för att kunna göra analyser
oberoende av administrativa gränser.
8.1.1
8.1.1.1

Bedömning inom vissa områden
Stat, kommun, företag och medborgare

På kortare sikt ligger nyttorna främst i att det blir tydligt att det ställs
samma grundläggande krav från samhällets sida gentemot företagen som
utvecklar och levererar programvara för att producera detaljplaner. Detta
är i sig på många sätt en fördel eftersom varje enskild kommun nu
kommer att formulera gemensamma krav vid upphandling, vilket ger
programleverantörerna en större säkerhet att investera pengar i
programutveckling.
8.1.1.2

Programvaror som används

Den föreslagna regleringen förutsätter att det finns programleverantörer
som kan anpassa sin programvara till de krav som ställs, det vill säga de
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krav som en framtida reglering ställer på planinformationen. Av de svar
Boverket har fått från programvaruleverantörerna framgår att i stort sett
alla företag som levererar program för detaljplaneproduktion antingen
redan har implementerat gällande standard eller att man håller på med ett
sådant utvecklingsarbete. Bedömningen är därför att det på kort sikt,
något eller några år, kommer att finnas flera olika programvaror som
klarar de krav som den föreslagna regleringen kommer att innebära.
För kommunernas del kommer det alltså att finnas programvara att tillgå.
För de kommuner som redan har upphandlat en programvara där den nya
eller den kommande versionen uppfyller kraven handlar det om en
kostnad för uppdateringen av programvaran. Boverket bedömer att detta
gäller absoluta merparten av de kommuner som producerar mer än
enstaka planer per år.
För de kommuner som har en programvara som inte kommer att
utvecklas för att klara de nya kraven handlar det om en kostnad för
upphandling av ny programvara, alternativt att man köper in tjänsten att
utforma detaljplan av en konsult. Det senare kan säkert vara ett alternativ
för många av de mindre kommunerna som endast gör någon plan per år
eller ännu färre än så.
8.1.1.3

Databas

De kommuner som producerar fler än enstaka detaljplaner per år lagrar
planerna i en databas. De nya tekniska kraven kan ställa krav på att
databasen måste struktureras om. Detta medför en kostnad. För många
mindre kommuner innebär de nya kraven att en databas antingen måste
köpas och förvaltas om inte exempelvis staten erbjuder en nationell
lösning.
8.1.1.4

Organisation och arbetssätt

Alla omställningar i arbetssätt ställer krav på översyn av organisation och
ansvar. Ofta ställs det nya krav på kompetens och antingen omfördelning
av resurser eller att det tillförs nya resurser. Kommunernas
förutsättningar ser väldigt olika ut. En stor grupp kommuner driver idag
ett aktivt digitaliseringsarbete och har hunnit skaffa sig ett nätverk för att
utbyta erfarenheter och nödvändig egen kompetens för att anpassa sin
planproduktion till de krav som regleringen medför. Likväl är det rimligt
att även dessa kommuner kommer att behöva visst stöd med vägledning
från exempelvis Boverket och Lantmäteriet. De större kommunerna och
många av de medelstora kommunerna bedöms med nuvarande resurser
kunna upprätta digitala detaljplaner enligt gällande standard. De mindre
kommunerna kommer däremot att behöva särskilt stöd för att klara av en
omställning för att uppfylla de nya kraven inom rimlig tid. Boverket vill
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särskilt poängtera att behovet av stöd och vägledning inte får
underskattas.
8.1.1.5

Samhällsekonomiska kostnader

De samhällsekonomiska kostnaderna är precis som motsvarande nyttor
svåra att närmare bestämma. En särskild kompetenssatsning för att ge
digitaliseringen en skjuts, resurser för att skapa en nödvändig
förvaltningsorganisation, omställning i planproduktionen, uppgradering
av programvaror, vidareutveckling av standarder och kravspecifikationer,
databasutveckling och så vidare. Kostnaderna kommer att bero på vilken
lösning som väljs, vilka krav som kommer att ställas och beroende på i
vilken takt omställningen ska genomföras. En del av kostnaderna
kommer oavsett val att hamna hos kommunerna.

8.2 Konsekvenser för olika organisationer
Enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning
ska en förvaltningsmyndighet under regeringen innan den beslutar om
föreskrifter så tidigt som möjligt utreda föreskrifternas kostnadsmässiga
och andra konsekvenser i den omfattning som behövs i det enskilda fallet
och dokumentera detta i en konsekvensutredning.
I Boverkets uppdrag ingår att beskriva behovet av föreskrifter för hur
detaljplaner ska utformas tekniskt och hur principerna för dessa skulle
kunna se ut. Det ingår däremot inte i uppdraget att närmare formulera
sådana föreskrifter. Därför har Boverket här inte heller gjort någon mer
djuplodande konsekvensutredning. Men författningsförslagens eventuella
konsekvenser beskrivs översiktligt på så sätt att de olika konsekvenserna,
positiva nyttor såväl som olika typer av kostnader som bedöms kan bli
följden, beskrivs i allmänna ordalag.
Texten nedan är formulerad på så sätt att varje stycke inleds med en
mening som motsvarar de krav på innehållet i en konsekvensutredning
som ställs i ovan nämnda förordning 6 – 8 §§. Boverkets svar följer efter
varje fråga.
8.2.1 6 §
”En konsekvensutredning ska innehålla följande:”
8.2.1.1

En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

Detaljplaneprocessen behöver effektiviseras och
detaljplaneinformationen behöver regleras så att den blir återanvändbar.
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8.2.1.2

En beskrivning av vilka alternativa lösningar som finns för det
man vill uppnå och vilka effekterna blir om någon reglering inte
kommer till stånd.

Det finns en gällande standard, men den är frivillig att använda. Endast
ett fåtal kommuner producerar detaljplaner enligt standard. Eftersom en
enhetlig hantering är önskvärd och eftersom en omställning bör göras
inom relativt kort tid är en författningsreglering av detaljplanernas
tekniska utformning en lösning. Alternativet, att med vägledning
informera och övertala kommunerna att använda standarden ses inte som
en framkomlig väg. Bland annat därför att en omställning ställer vissa
krav på ett nytt arbetssätt och är förenligt med vissa kostnader.
Om inget krav ställs är det Boverkets bedömning att omställningen till en
digital detaljplaneprocess och en digital samhällsbyggnadsprocess
kommer att ta lång tid om ens vara möjlig.
8.2.1.3

Uppgifter om vilka som berörs av regleringen

En reglering enligt det förslag som Boverket presenterar kommer främst
att beröra kommunerna och de företag som utvecklar programvara.
8.2.1.4

Uppgifter om de bemyndiganden som myndighetens
beslutanderätt grundar sig på

Boverket har idag inget bemyndigande att reglera den tekniska
utformningen av detaljplaner. Boverket menar också att regeringen idag
saknar bemyndigande att reglera hur kommunerna ska utforma
detaljplaner tekniskt. Därför innehåller förslaget nya bemyndiganden i 16
kap. 1 a § PBL och i 10 kap. 29 § PBF för att möjliggöra för Boverket att
meddela föreskrifter om formen för den elektroniska information som hör
till detaljplanen och planbeskrivningen.
8.2.1.5

Uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser
regleringen medför och en jämförelse av konsekvenserna för de
övervägda regleringsalternativen

För statens del innebär regleringen bland annat att ett viktigt steg tas mot
att genomföra en digital samhällsbyggnadsprocess, vilket är en del i den
nationella strategin. Det innebär vidare att staten på ett tydligare sätt
anger en utvecklingsriktning.
För kommunernas del bedöms nyttorna vara att förutsättningarna för att
driva en effektivare digital planprocess blir bättre, planinformationen
kommer att bli återanvändbar, vilket dels skapar nyttor direkt i den egna
organisationen och dels ger möjlighet att bygga e-tjänster, vilket också
kommer medborgarna/kunderna till nytta vid exempelvis ansökan om
bygglov.
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För företagen som utvecklar programvara för att producera detaljplaner
innebär en reglering att det blir tydligt vilka krav som ställs, vilket är en
fördel vid produktutvecklingen och i kundkontakterna.
Som nämnts ovan i avsnitt 8.1.1.5 är de samhällsekonomiska kostnaderna
precis som motsvarande nyttor svåra att närmare bestämma och har inte
kunnat utredas inom ramen för detta uppdrag.
Länsstyrelserna lyfter under samrådet att det behöver förtydligas i vilket
skede av genomförandet av de digitala förändringarna som exempelvis
länsstyrelserna berörs. När detaljplaner produceras digitalt finns det
självklart ett omedelbart behov av att använda dessa i processen med
staten. Länsstyrelserna behöver redan då vara beredda på och kunna
hantera den digitala informationen i processen. Men länsstyrelsernas
diariesystem klarar inte av de digitala planerna i nuläget. Hänsyn behöver
tas till detta i ett tidigt skede så att detta inte blir ett problem när
regleringen införs.
Kommunernas kostnader är svåra att närmare beräkna och har inte utretts
närmare inom ramen för detta uppdrag. Uppdraget sträcker sig inte längre
än att ange principerna för en författningsreglering. Men det är Boverkets
uppfattning att de föreslagna förändringarna innebär en högre
ambitionsnivå både vad gäller utformning och arbetssätt. Det är inte
Boverkets sak att avgöra om den så kallade finansieringsprincipen, avtal
mellan Sveriges Riksdag och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL),
är tillämplig, men som samrådspart har SKL under arbetet med
utredningen framfört att man anser det.
De kostnader som i dessa sammanhang oftast talas om är kostnaderna för
själva teknikomställningen och hur dessa kommer att se ut för en enskild
kommun. Svaret är att – det beror på. Kommunernas förutsättningar ser
helt olika ut. Bland annat beroende på vilken IT-lösning den enskilda
kommunen har valt. Det finns kommuner som redan har gjort en
omställning och som troligtvis mycket marginellt kommer att påverkas
kostnadsmässigt av ett genomförande av en reglering. Men för de flesta
kommunerna kommer det att medföra nya kostnader för att göra
omställningen. För många mindre kommuner kan det vara mer eller
mindre omöjligt att inom rimlig tid själv klara av en omställning.
När det gäller programmoduler för att producera detaljplaner beror
kostnaden sedan bland annat på kommunstorlek och vilka funktionaliteter
som behövs. Enligt de erfarenheter Boverket har kan det för en medelstor
kommun i runda tal handla om 100 000 kr i programinköp och 40 00050 000 kr i årligt underhåll. Till detta kommer också kostnader för
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installationer, utbildning, eventuell datakonvertering. Omfattningen beror
på förkunskaper och datamängder. Beroende på hur vi räknar
arbetskostnaden för en kommunaltjänsteman, låt oss säga 500 kr/timme,
blir den årliga avgiften kostnadsneutralt om systemet effektiviserar cirka
100 timmar i bara bygglovsprocessen under ett år. 11 Och då får vi
samtidigt också en ökad kvalitet och högre servicegrad.
Kommunerna kommer att behöva göra vissa omställningar av sitt sätt att
producera detaljplaner. Detta kommer att kräva kompetensutveckling och
det kommer att uppstå ett behov av att staten aktivt genomför sådana
insatser. Kommunerna kommer också att ha behov av vägledning från
staten.
Det är Boverkets bedömning att staten kommer att behöva rikta ett
särskilt stöd till kommunera för att göra omställningen inom rimlig tid.
Alternativa lösningar för en reglering har inte utretts.
8.2.1.6

En bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går
utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till
Europeiska unionen

Den föreslagna regleringen bedöms inte påverka de skyldigheter som
följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.
8.2.1.7

En bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller
tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov av speciella
informationsinsatser.

Bedömningen är att det kommer att krävas speciella informations- och
kompetensinsatser för att ett genomförande av förslaget till reglering
också ska kunna omsättas praktiskt av dem som direkt berörs. Eftersom
det handlar om en omställning av arbetssätt, investeringsbehov och behov
av utveckling av datorprogram som berör kommunerna och de företag
som utvecklar programmoduler för att producera detaljplaner behöver
särskild hänsyn tas när det gäller tidpunkten för ett ikraftträdande. Enligt
de uppgifter Boverket har kunnat samla in så är denna tid delvis beroende
av vilket ansvar staten väljer att ta för att den praktiska hanteringen ska
kunna vara på plats. En av de avgörande frågorna gäller hur särskilt de
mindre kommunerna ska klara av de nya kraven.
8.2.2 7 §
”Kan regleringen få effekter av betydelse för företags
arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt ska
konsekvensutredningen, utöver vad som följer av 6 § och i den
omfattning som är möjlig, innehålla en beskrivning av följande:”
11

Baserat på information från en programvaruleverantör
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8.2.2.1

Antalet företag som berörs, vilka branscher företagen är
verksamma i samt storleken på företagen

Antalet programleverantörer som direkt berörs är cirka tio. För dessa
företag är en reglering både att se som en nytta och en kostnad. För något
enstaka företag kan de föreslagna kraven vara svåra att klara av att
uppfylla.
8.2.2.2

Vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig för företagen och
vad regleringen innebär för företagens administrativa kostnader

För de programleverantörer Boverket har haft kontakt med är
bedömningen att omställningen kan ske inom tre år. För flera av dem
gäller kortare tid. För övriga företag som deltar i planprocessen, eller som
har behov av att återanvända planinformationen, bör tidsåtgången kunna
motsvara den tidsåtgång kommunerna behöver.
8.2.2.3

Vilka andra kostnader den föreslagna regleringen medför för
företagen och vilka förändringar i verksamheten som företagen
kan behöva vidta till följd av den föreslagna regleringen

Förändringen bedöms inte ställa andra direkta krav på i övrigt på
företagen.
8.2.2.4

I vilken utsträckning regleringen kan komma att påverka
konkurrensförhållandena för företagen.

En reglering öppnar för att också mindre företag ska kunna utveckla
motsvarande programvara då det på marknaden ställs gemensamma
grundläggande krav. Något enstaka företag som idag levererar
programmodul för att rita detaljplaner kan ha svårt att utveckla befintlig
programvara.
8.2.2.5

Hur regleringen i andra avseenden kan komma att påverka
företagen

Boverket bedömer att regleringen inte kommer att påverka företagen i
några andra avseenden.
8.2.2.6

Om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid reglernas
utformning

Boverket bedömer att särskilda hänsyn inte behöver tas till små företag.
8.2.3
8.2.3.1

8§
Inskränkning i den kommunala självstyrelsen

”Kan föreskrifter få effekter för kommuner eller landsting, ska
konsekvensutredningen, utöver vad som följer av 6 §, innehålla en
redogörelse för de överväganden som myndigheten gjort enligt 14 kap. 3
§ regeringsformen.”12

12

3 § En inskränkning i den kommunala självstyrelsen bör inte gå utöver vad som är
nödvändigt med hänsyn till de ändamål som har föranlett den. Lag (2010:1408).
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Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark
och vatten enligt 1 kap. 2 § PBL. Det är kommunen som avgör om och
när en detaljplan ska tas fram.
De förslag som Boverket lägger fram påverkar inte detta. Bemyndigandet
innefattar inte någon rätt att utfärda bestämmelser avseende detaljplanen
eller planbeskrivningen utöver den digitala formen, till exempel om vad
som i sak får regleras i en detaljplan eller vilka planbestämmelser som
ska användas.
8.2.3.2

Förändringar av kommunala befogenheter eller skyldigheter

”Om föreskrifterna innebär förändringar av kommunala befogenheter
eller skyldigheter, respektive grunderna för kommunernas eller
landstingens organisation eller verksamhetsformer, ska en beräkning
göras av de kostnader och intäkter som följer av förändringarna. ”
Det ställs idag inga motsvarande krav på detaljplaners tekniska
utformning. Förslaget innebär att kommunernas arbete med att producera
detaljplaner till vissa delar förändras och att ambitionsnivån både vad
gäller arbetssätt och utformning av detaljplaner höjs.
Förslaget bedöms dock inte innebära att kommuneras befogenhet över sin
beslutanderätt om detaljplaner ändras. Förslaget tar enbart fasta på att
ställa krav på den tekniska utformningen av planinformation så att det
görs på ett enhetligt sätt. Förslaget bedöms inte påverka kommunerna i
några andra avseenden.

8.3 Konsekvenserna av ett nödvändigt nästa steg
Boverket tar i rapporten upp ett antal frågor som ligger utanför detta
uppdrag, men som behöver lösas i ett nästa steg för att möjliggöra en
effektiv och digital planprocess.
8.3.1 Planeringsunderlag från statliga myndigheter
När det föreskrivs att informationen som hör till detaljplanen ska finnas
tillgänglig digitalt blir en följd av detta att planeringsunderlag från
statliga myndigheter samt andra underlag i form av olika utredningar
kommuniceras så att de kan användas i den miljö som den digitala
detaljplanen produceras och presenteras.
Om digital samhällsplaneringsprocess ska vara möjlig krävs enligt
Boverkets uppfattning, en författningsreglering som innebär att statliga
myndigheter ska lämna planeringsunderlag i digital strukturerad och
enhetlig form.
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8.3.2 Digital kommunikation av planärenden
Om all kommunikationen under planprocessen mellan kommunen och
andra myndigheter ska ske digitalt, så som Boverket beskriver i kap.6.3,
bör detta regleras i författning. Kravet kan då gälla att ärendets
handlingar ska kunna skickas och tas emot i PDF-format eller att
handlingarna ska tillgängliggöras via webben.
Boverket föreslår att kommunikationen med den bredare samrådskretsen
lämpligen sker via tjänsten Mina meddelanden. Denna tjänst tillåter idag
inte tvåvägskommunikation, vilket innebär att en utveckling måste göras.
Enhetlig planinformation som i nästa steg kan göras tillgänglig kan
förväntas påverka planprocessen och andra delar av
samhällsbyggnadsprocessen positivt och det gäller för alla inblandade
organisationer. Tillgänglig planinformation i enhetligt format kommer
dessutom att kunna nyttiggöras i andra sammanhang i olika nationella
tjänster och det kommer att innebära att statistikinsamling och analyser
underlättas.
Antalet företag som indirekt berörs har inte uppskattats, men det är
hundratals. För dessa företag är en digitalisering av planprocessen och
reglering av planinformationen endast att betrakta som nyttor.
För företag som deltar i planprocessen, eller använder planinformation,
bedöms att en reglering medför att konkurrensförhållandena mellan stora
och små företag kan utjämnas. En reglering av digital överföring av
planinformation innebär även att företag kan få tillgång till
planinformation utan att ha just den programvara kommunen använt för
att framställa informationen. Aktörerna blir alltså friare att använda olika
programvaror.
När en reglering görs av hur informationen ska göras tillgänglig
möjliggörs nationella nyttor som e-tjänster, statistikinsamling och
analyser i en ny omfattning. För exempelvis Lantmäteriet och
Trafikverket, som på olika sätt är beroende av att använda
detaljplaneinformation betyder en reglering att tillgången till
planinformation kommer att bli bättre. För länsstyrelserna och
domstolarna (och Lantmäteriet), som deltar i planprocessen innebär det
att arbetet kan effektiviseras. På kostnadssidan ligger behov av
kompetensinsatser, uppbyggnad av en förvaltningsorganisation (beroende
på vilka val av praktiska lösningar som görs) och direkt finansiellt stöd
till kommunerna (också beroende på vilka praktiska lösningar som väljs).
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8.3.3

Inspire-direktivet och ett kommunalt
informationsansvar
I ett nästa steg, när detaljplaneinformationen finns tillgänglig i
elektronisk form och i ett enhetligt format, kommer den att omfattas av
Inspire-direktivet. Lagen om geografisk miljöinformation behöver då
ändras för att också omfatta denna information och vilken organisation
som har informationsansvaret. Detta kan innebära att kommunerna
kommer att pekas ut som informationsansvariga myndigheter.
Planerad markanvändning faller under ”Mark- och vattenanvändning” i
förordningen om geografisk miljöinformation.13
Enligt 5 § lagen om geografisk miljöinformation ska myndigheter,
kommuner och enskilda organ som fullgör offentliga
förvaltningsuppgifter medverka i det sammanhängande systemet för
geografisk miljöinformation genom att hålla sådan information och
informationshanteringstjänster tillgängliga för andra som medverkar i
eller använder systemet (informationsansvar).
Enligt samma paragraf går det att föreskriva kommuner ett
informationsansvar om de har en skyldighet att samla in eller informera
om uppgifter enligt annan lag eller föreskrifter som har meddelats med
stöd av annan lag eller till följd av Sveriges medlemskap i Europeiska
unionen.
I förordningen om geografisk miljöinformation pekas
informationsansvariga myndigheter ut för de olika teman som ingår i
direktivet.
Vad detta ansvar för kommuner innebär har inte Boverket haft utrymme
att utreda inom ramen för denna rapport.
Inspire ställer inga krav på att medlemsländerna ska ändra några
nationella standarder. Men för att kunna uppfylla direktivets krav ställs
det krav på att informationen kan tillgängliggöras och kommuniceras
enligt direktivets specifikation. Det innebär att det kan behövas en
översättningsnyckel, att det görs en ”mappning”, av specifikationer i en
nationell standard, som den gällande standarden för
detaljplaneinformation, mot det som föreskrivs i direktivet. Motsvarande
”mappning” kan också krävas för Boverkets planbestämmelsekatalog.

13

Förordning (2010:1770) om geografisk miljöinformation. Ingår i bilaga III, punkt 4 i
Inspiredirektivet: ”Markanvändning. Territorium indelat efter nuvarande och framtida
planerade funktion (...)”
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I samband med att föreskrifter om detaljplaners tekniska utformning
utarbetas bör Lantmäteriet ges i uppdrag att tillsammans med Boverket
utreda hur Sveriges skyldigheter vad gäller digital planinformation ska
uppfyllas.
8.3.4 Befintliga gällande detaljplaner
Planinformationen kommer att kunna utnyttjas som underlag i olika
e-tjänster på ett helt nytt sätt också i e-tjänster som täcker större områden,
över administrativa gränser, och i hela landet. Regleringen gäller
visserligen endast nya detaljplaner, men skulle också i ett nästa steg
kunna gälla vid digitalisering av befintliga gällande planer så att denna
nytta fullt ut kan utnyttjas. Denna fråga skulle sannolikt kunna lösas utan
en direkt reglering genom att staten erbjuder en ekonomisk ersättning till
kommunerna tillsammans med en möjlighet att ladda upp dessa planer i
en nationell databas.
8.3.5 Arbetssätt och organisation
Boverket menar att en reform enligt det skisserade förslaget i ett nästa
steg, då också ett digitalt tillhandahållande av planinformation regleras,
kommer att medföra stora nyttor både vad gäller effektivitet inom
samhällsbyggnadsprocessen, innovationsdrivande vad gäller e-tjänster
och bättre möjligheter att göra efterfrågade analyser. Boverket anser
också att det är tydligt att det för samhällets del, framförallt på nationell
nivå, kommer att betyda kostnadsnedskärningar. De monetära nyttorna är
svåra att precisera. Men som exempel kan nämnas att enbart det faktum
att en enstaka kommun effektiviserat den interna handläggningen av
bygglovärenden med hjälp av ett digitalt stöd har medfört en direkt nytta
motsvarande 2,5 miljoner kronor redan det första året för den berörda
förvaltningen (Norrtälje kommun). Handläggningstiderna har minskats
och avgifterna för medborgarna har kunnat minskas. Resultaten var långt
över förväntan och är ett exempel på hur svårt det är att uppskatta hur
stora nyttorna kan bli nationellt. Om motsvarande lokal nytta skulle antas
bli den samma i varje kommun skulle en öppen lösning fri att använda av
alla kommuner kunna utvecklas och betala sig inom några månader.
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Bilaga 1 Boverkets uppdrag Uppdrag att utreda en reglering av
hur detaljplaner ska utformas digitalt
Regeringens beslut
Regeringen uppdrar åt Boverket att, i enlighet med vad som anges under
rubriken ”Närmare om uppdraget”, utreda behovet av att genom
föreskrifter reglera vilken standard som ska gälla för hur detaljplaner ska
utformas tekniskt och därmed göra det enklare att utbyta information om
detaljplaner digitalt. Boverket ska även redovisa hur en
författningsreglering av sådana krav kan utformas. Uppdraget omfattar
inte hur informationen i grundkartan ska utformas. Uppdraget ska
genomföras i nära samarbete med Lantmäteriet.
Uppdraget ska redovisas i form även skriftlig rapport till
Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 augusti 2017.
Redovisningen ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.
Bakgrund
Förslag till detaljplaner utarbetas ofta med stöd av ett s.k. GIS- eller
CAD-program, där GIS står för geografiskt informationssystem och CAD
står för Computer-Aided Design. Den information som redovisas på
plankartan, t.ex. information inom vilket område en viss planbestämmelse
är tillämplig, är vanligtvis georefererad. Det innebär att informationen
förhållandevis enkelt kan överföras till andra IT-system och återanvändas
för t.ex. digital kartproduktion, fastighetsbildning, som underlag för
bygglovshandlingar och statistiska analyser m.m. Möjligheten att utbyta
information mellan olika aktörer försvåras dock av att kommuner och
konsulter med flera arbetar med olika tekniska lösningar, t.ex. att den
digitala informationen ordnas och lagras på olika sätt.
Regeringen uppdrog den 18 februari 2016 åt Lantmäteriet att vara
utvecklingsmyndighet för den digitala samhällsbyggnadsprocessen (dm
N2016/01419 /EF). Målsättningen med uppdraget var att verka för en
enklare, öppnare och mer effektiv planerings- och byggprocess m.m. I
uppdraget ingick att främja tillämpningen och utvecklingen av standarder
och gemensamma digitala lösningar inom processerna kring planering,
byggande och fastighetsrättsligt genomförande, för att förbättra
förutsättningarna för de inblandade aktörerna, inklusive enskilda, att
utbyta och använda digital information.
Bakgrunden till Lantmäteriets uppdrag var bl.a. att Statskontoret i
rapporten Från analog till digital- Insatser för att främja en digital

planprocess (2014:3) visat att varken kommuner eller exploatörer driver
utvecklingen mot en digital planprocess. Staten har därmed en viktig
funktion att fylla för att sätta fokus på frågan och skapa förutsättningar
för enhetlighet och samordning.
I dag saknas föreskrifter som anger att information om detaljplaner ska
vara tillgänglig digitalt. Däremot ska uppgifter om detaljplaner och
bestämmelser som kommunerna beslutar om registreras i
fastighetsregistret. Det finns visserligen en svensk standard som erbjuder
ett digitalt överföringsformat för att göra det möjligt att utbyta
information mellan IT-system (SS 637040:2016), men det är frivilligt för
berörda aktörer att tillämpa standarden.
Regeringen beslutade den 22 december 2016 (dm Fi2016/04700/EF) om
ett kompletterande uppdrag till Lantmäteriet. Uppdraget innebär att
Lantmäteriet även, som en del av uppdraget att verka för en smartare
samhällsbyggnadsprocess, ska utreda behovet av att genom föreskrifter
reglera vilken standard som ska gälla för informationen i grundkartan till
en detaljplan och därmed göra det enklare att utbyta information digitalt.
Om ett sådant behov bedöms föreligga ska Lantmäteriet lämna förslag på
nödvändiga författningsändringar.
Lantmäteriets uppdrag avser enbart informationen i grundkartan och inte
hur övrig lägesbunden information i en detaljplan bör utformas för att
säkerställa tillgången till en gemensam standard för digital samverkan
mellan myndigheter, kommuner och andra aktörer.
Skälen för regeringens beslut
För att förverkliga en digital samhällsbyggnadsprocess är det inte
tillräckligt att detaljplaner finns digitalt i form av exempelvis skannade
plankartor. Det är inte heller tillräckligt att planinformation kan utbytas
mellan berörda aktörer under tiden som planen växer fram. Informationen
måste också kunna återanvändas när detaljplanen vunnit laga kraft,
exempelvis i samband med plangenomförandet. Kommuner och andra
aktörer kan genom att säkerställa att detaljplaner är tillgängliga digitalt
bidra till att möjliggöra smarta tjänster för medborgare och företag och
effektivisera informationsförsörjningen mellan offentliga aktörer.
Lantmäteriets uppdrag avser hur en författningsreglering skulle kunna
utformas för att reglera vilken standard som ska gälla för informationen i
detaljplanens grundkarta i syfte att göra det enklare att utbyta den
informationen digitalt. Regeringen konstaterar dock att det även finns ett
behov av att kunna utbyta övrig information i detaljplanen digitalt, t.ex.
var olika planbestämmelser är tillämpliga, såsom information om
användnings- och egenskapsgränser.

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om fysisk planering. Det
innebär att Boverket är den myndighet som har bäst förutsättningar för att
utreda hur en detaljplan bör utformas digitalt i fråga om sådan
information som inte utgörs av grundkartan. Boverket bör således ges i
uppdrag att utreda behovet av föreskrifter avseende hur detaljplaner ska
utformas tekniskt för att göra det enklare att utbyta information om
detaljplaner digitalt.
Närmare om uppdraget
Boverket ska utreda behovet av att reglera hur nya detaljplaner ska
utformas tekniskt för att göra det enklare att utbyta information om
planbestämmelser digitalt. Inriktningen bör vara att ett digitalt utbyte kan
ske såväl under som efter den formella detaljplaneprocessen enligt planoch bygglagen (2010:900).
Boverket ska även redovisa hur en författningsreglering kan utformas. En
möjlig ordning kan vara att den närmare regleringen genomförs med
myndighetsföreskrifter med stöd av ett bemyndigande i plan- och
bygglagen respektive plan- och byggförordningen (2011:338). Boverkets
redovisning ska även omfatta principerna för hur en reglering skulle
kunna utformas på föreskriftsnivå.
Eventuella föreskrifter som medför att kommuner och andra berörda
måste arbeta på ett annat sätt i framtiden behöver aviseras med god
framförhållning för att aktörerna ska ges tillräcklig tid att anpassa sina
system med mera. Boverket ska därför redovisa förutsättningarna för att
införa en eventuell reglering, bl.a. när det gäller behov av övergångstid
för att berörda aktörer ska kunna anpassa sina system med mera, till nya
föreskrifter. Boverket ska redovisa konsekvenserna för berörda aktörer
om förslagen genomförs.
Genomförandet av uppdraget behöver samordnas med det uppdrag som
Lantmäteriet fick den 22 december 2016. Genomförandet ska därför ske i
nära samarbete med Lantmäteriet. För att säkerställa samordningen med
Lantmäteriet uppdrag ska Boverkets förslag inte omfatta hur
informationen i grundkartan kan standardiseras.
Övrigt
Uppdraget ska utföras efter samråd med länsstyrelserna, Trafikverket och
Sveriges Kommuner och Landsting och andra berörda aktörer.
På regeringens vägnar

Peter Eriksson

Johan Hjalmarsson

Bilaga 2 Enkätundersökning, Markör

Innehåll





Om undersökningen
- Bakgrund och syfte
- Målgrupp och urval
- Genomförande och metod
Resultat per fråga
Markörs reflektioner

Om undersökningen
Bakgrund och syfte
Boverket har fått i uppdrag av regeringen att
utreda behovet av föreskrifter för hur
detaljplaner ska utformas tekniskt och för att
göra det enklare att utbyta information om
detaljplaner digitalt. Denna undersökning
syftar till att svara upp mot detta behov. En
del i detta är att kartlägga användningen av
standarden SS 637040:2016 och synen på en
reglering av densamma samt vilket stöd som
kommer att behövas vid införandet av en
gemensam standard.

Centrala frågeställningar:





Vilka för- och nackdelar har en reglering som ställer tekniska krav på hur detaljplaner ska
utformas?
Vilka för- och nackdelar finns med att digitalisera även äldre/befintliga planer?
Finns behov för ytterligare reglering utöver tekniskt överföringsformat och
planbestämmelsernas innehåll?
Vilket stöd behöver kommuner och leverantörer i denna process?

Målgrupp och urval


Målgrupp för undersökningen är de olika intressentgrupper som direkt eller som
representanter för andra grupper berörs av standarden och som har behov av att utbyta
information om detaljplaner digitalt. Grupperna är följande: Kommuner (större
kommuner samt kommuner som Boverket vet är långt gångna i digitaliseringen),
Konsulter (som ritar detaljplaner), Leverantörer, Samrådsparter samt andra organisationer
med intresse i frågan (som stora byggföretag, intresseorganisationer, utvecklingsprojekt,
universitet och hustillverkare).



Boverket har tagit fram kontaktuppgifter inom de olika grupperna, totalt 60 kontakter.
Dessa har valts ut utifrån vilken erfarenhet och kunskap de har i ämnet, för att Boverket
ska få en mer komplett bild av vilken insats som krävs för en
standardisering/digitalisering av detaljplanerna och vilka eventuella svårigheter som kan
uppstå i denna process.

Genomförande och metod


Intervjuerna har genomförts per telefon med Markörs egna intervjuare. Intervjun har
föregåtts av ett mailutskick med information om undersökningen. Intervjuperioden
sträcker sig från 24 maj till 8 juni.



Totalt har 42 intervjuer genomförts med följande fördelning:
- Kommuner (samt ett kommunalförbund): 18
- Konsulter: 6
- Leverantörer: 6
- Samrådsparter: 4
- Andra organisationer: 8

Bortfallsstatistik

Resultat per fråga, totalt och per målgrupp
Samtliga fasta frågor redovisas i diagramform och öppna svar redovisas i sammanfattande
punkter. Redovisningen av de öppna svaren är gjord för att ge en heltäckande bild av alla svar
som förekommer. Om ett svar förekommer flera gånger så redovisas det bara en gång. Svaren är i
stor utsträckning redovisade utifrån respondenternas formulering och ordval.

1. Hur ser du på framtagande av en nationell databas enligt denna
beskrivning?
(Bas: Totalt (42), Kommuner (18), Konsulter (6), Leverantörer (6), Samrådsparter (4), Andra
organisationer (8))
Totalt

95

2 2

Kommuner

100

0

Konsulter

100

0

Leverantörer

67

17

17

Samrådsparter

100

0

Andra organisationer

100

0

50%

100%

0%
Positiv

Endast en
person
(leverantör) är
negativt inställd.

Varken eller

Negativ

Hur ser du på framtagande av en nationell databas?
Bas: alla






Positiva:
- Underlättar länsstyrelsens arbete. Länsstyrelsen granskar mot kommunernas
detaljplaner. En gemensam standard och digitalisering skulle underlätta och
effektivisera arbetet, samt ge en snabbare och mera rättssäker handläggning.
- Det är en förutsättning för en generell utveckling, byggande av nationella etjänster, delning/utbyte av information, en bredare användning av detaljplaner,
analyser och sammanställningar över kommungränser på regional och nationell
nivå.
- Möjlighet att analysera plansituation, planberedskap och markanvändning.
Underlättar översiktsplanering.
- Effektiviserar planering på nationell nivå och regionsnivå.
- Underlättar för programvaruleverantörer, som har fått försvara katalogen och
standarden för användarna, vilket inte kommer att behövas om det blir en
nationell standard som alla måste följa.
- Från näringslivets sida är man intresserade av att ha alla detaljplaner samlade på
ett och samma ställe.*
- 290 kommuner med olika arbetssätt blir ineffektivt. En gemensam standard gör
det lättare för kommunerna att samarbeta.
- Lättare för alla berörda aktörer och medborgare att följa, hitta och förstå hur det
är uppbyggt.
- Bra för transparensen genom att det blir tillgängligt för fler.
- En enhetlig standard underlättar utbyte av detaljplaner med konsulter
oberoende av var i Sverige de sitter.
- Det bör finnas en portal som gör det möjligt att söka bland kommunerna.
- Databasen bör ha en hög säkerhet.
Oroad (kommun):
- Oro för att systemet inte blir flexibelt. Tycker det är viktigt att standardiseringen
inte konkurrerar med möjligheterna att kunna ge en god stadsmiljö.
Negativ (leverantör):
- Det är en jättestor kostnad. Vem finansierar?

2. Hur väl känner du till...?
(Bas: Totalt (42), Kommuner (18), Konsulter (6), Leverantörer (6), Samrådsparter (4), Andra
organisationer (8))
Boverkets allmänna råd
för planbestämmelser

Totalt

33

Kommuner

21

22

Konsulter

33

Leverantörer

33

Totalt
Kommuner

33

Leverantörer

50

Samrådsparter

50

Totalt
Konsulter 0

19
33

Leverantörer

25

25
17

13

22

0

33
17

25

17

0

38

0

17

17
33

0%
4

38

3

0

25

50%
5 - Mycket väl

Samrådsparter och
leverantörer har
generellt sett bäst
kännedom

0

50
13

0
25

33

33

Andra organisationer

33
25

33

0

17

0

29

11

Samrådsparter

17
17

17

0
7

28

13

19
17

17

17

38

Kommuner

0
13

21

33

0

25

50
24

17

Andra organisationer
En standard för tekniskt
överföringsformat av
planinformation

0

22

Konsulter

0
17

0

31

0

33
50

38

0

17

75

Andra organisationer

12

39

33

Samrådsparter

Boverkets
planbestämmelsekatalog

33

22

0
100%

2

1 - Inte alls

Vilka fördelar ser du med att det införs en reglering som
ställer tekniska krav på hur detaljplaner ska utformas
digitalt?
Bas: alla












Större rättsäkerhet med lika hantering/standardiserat arbetssätt i hela landet. Färre lokala
avvikelser.
Med samlad information och en gemensam standard kan man utveckla nya tjänster.
Underlättar samverkan mellan aktörer. Mindre kommuner kan lättare ta hjälp av andra
resurser om standarden är gemensam.
Underlättar för konsulter, leverantörer av IT-stöd och byggherrar om alla kommuner
arbetar på samma sätt.
Effektiviserar arbetet. Lättare att föra information vidare och att återanvända information.
Underlättar för allmänheten att förstå detaljplanerna när de blir enhetliga.
En förutsättning för att bygga en programvara. De programvaror som används för att ta
fram detaljplaner kan följa standarden.
Lättare för kommuner att upphandla digitala verktyg.
Underlättar i projekt som är på ett övergripande nivå. Lättare med regional och nationell
planering samt infrastrukturprojekt.
En förutsättning för att få en överblick över det planerade och byggda.

Vilka nackdelar ser du med att det införs en reglering
som ställer tekniska krav på hur detaljplaner ska
utformas digitalt?
Bas: alla



Minskad flexibilitet
- Planfattare kan uppleva att de blir styrda och inte har någon flexibilitet. Men för
leverantörer är det bara en enorm fördel om alla planer ser likadana ut.
- Det finns en risk att standarden blir stelbent och därmed hämmande för
utvecklingen.
- Begränsar möjligheten att hantera olika detaljplaner utifrån platsens
förutsättningar och minskar därmed flexibiliteten i stadsutvecklingen.
bra balans på omfattningen, så att man inte reglerar för hårt.



Höga kostnader och tidskrävande
- Kommer att kosta tid och resurser. Blir kännbart inte minst för de små
kommunerna. De måste köpa in programvaror som de inte har idag.
- Det kommer att kräva enorma informationsinsatser från Boverket för att få
acceptans och förståelse från berörda aktörer.
- Processen kommer att ta tid samtidigt som den tekniska utvecklingen går fort.
De tekniska kraven får inte hinna bli inaktuella, utan måste hålla över tid/på lång
sikt.



Minskat inflytande för kommuner och arkitekter
- En risk att vi får en debatt om att detta begränsar kommunernas
framhålla att standarden ska styra utformningen men inte innehållet.

5. Vad är din uppfattning om att även digitalisera äldre/befintliga planer på
samma sätt som nya?
(Bas: Totalt (42), Kommuner (18), Konsulter (6), Leverantörer (6), Samrådsparter (4), Andra
organisationer (8))
Totalt

95

Kommuner

94

2 2

6 0

Konsulter

100

0

Leverantörer

100

0

Samrådsparter

75

Andra organisationer

0%

Endast en person
(kommun) är negativ
till att digitalisera
äldre/befintliga planer

Positiv

0

25

100

0

50%

100%

Negativ

Vet ej

Vad är din uppfattning om att digitalisera äldre/befintliga
planer på samma sätt som nya?
Bas: alla








Positiva
- Det ger en ännu bättre överblick, men det kommer att ta tid.
- En förutsättning för att få en heltäckande nationell planbestämmelsedatabas, som
kommer att underlätta för exploatörer och den generella utvecklingen, med
möjlighet att bygga e-tjänster.
- Lättare att bygga bra tjänster om alla planer är digitala.
- Ska man kunna bygga tjänster och använda det i stadsbyggnadsprocessen måste
alla gällande planer vara med, annars får man två arbetssätt. Byggherrar och
allmänheten måste hålla reda på om det är en ny plan med en ny standard eller om
det är gammal plan. Det blir dyrt i längden att ha två arbetssätt.
- De som bygger vill ha samma hantering oavsett om det är en ny eller gammal
plan.
- Man får bättre kontroll på vad som har byggts och vad som ska byggas i
framtiden.
- Det är en förutsättning, vi har planlagt nya områden under lång tid, utan de gamla
saknas det 50% av alla detaljplaner.
Negativa
- Det är inte kostnadseffektivt att digitalisera det som är gammalt.
Svårigheter
- Jag tror det är svårare än många vill inse. Många gamla planer är gjorda enligt
gammal praxis. En digitalisering av äldre planer kommer att bli både tidskrävande
och avancerat.
- Äldre planer som tas fram idag kräver ett tolkningsutrymme som kan bli svårt att
hantera i en teknisk miljö.
- Det finns planer från 1800-talet, så det kan bli svårt, men man bör gå så långt
tillbaka som man kan.
Viktigt att prioritera
- Det är viktigt med en prioritering. Aktuella detaljplaner är viktigare att
digitalisera först än gamla planer.
- Det första primära är att föra över de analoga planerna till ett digitalt format.
- Alla äldre detaljplaner som inte är utförda måste finnas med i den digitaliserade
basen.
- Viktigt att prioritera tillväxtkommuner.
- Viktigt att prioritera de nya och lägga vår kraft på de aktuella, max 2 år tillbaka,
och framför allt de som pågår nu och det som är framåt. De gamla har inte samma
behov.

6. Boverket menar att både tekniskt överföringsformat och
planbestämmelsernas innehåll måste regleras. Ser du ytterligare behov av
reglering för att digital hantering ska fungera?
(Bas: Totalt (42), Kommuner (18), Konsulter (6), Leverantörer (6), Samrådsparter (4),
Andra organisationer (8))
100

Totalt

Kommuner

Konsulter

Leverantörer

Samrådsparter

Andra organisationer

56
% 50

50

50

50

50

50

50

50

50

43
38

33

7

13

11

0
Ja

Nej

Vet ej

Vilket ytterligare behov av reglering behövs för att digital
hantering ska fungera?
Bas: de som svarat att det finns ytterligare behov av reglering
(18)














Det kommer att kräva gemensamma och effektiva system som håller över tid.
Boverket måste få förskrivningsrätt som tvingar kommunerna till ett bestämt arbetssätt.
Ärendehanteringsprocessen kan också behöva regleras
En standardisering av planbeskrivningen som tillhör en detaljplan och där man beskriver
syftet med planen.
Planprocessen
Processen i stort, hur vi lämnar data mellan varandra hela vägen; i samtal, när det gäller
bygglov, överlämningspunkter, start- och slutbesked etc.
Presentationsytorna kopplade till planbestämmelserna. I en digital värld kan det vara bra
om det finns en typ av standard för det, med utgångpunkt i GIF.
En teknisk standard för annan viktig information, som upplysningar, som ska kunna
hänga med.
Planbestämmelser måste synkas med hur annan data, byggnadsdata, framställs allmänt.
Behöver synkas med planprocessarbeten och med öppna data, SMHI etc.
Hållbarhetsfrågor och sanitära gränser bör också adresseras.
Reglering av grundkartan.
Tror man behöver titta på certifiering av serietillverkade hus för att kunna digitalisera
ännu bättre.

Om det blir en sådan reglering, vilket stöd behöver din
kommun?
Bas: kommuner (17)


Kompetensstöd och kompetensutveckling. Utbildningar och resurser i form av
exempelvis utlåning av personal.
 Ekonomiskt stöd.
 Erfarenhetsutbyte mellan kommuner och relevanta myndigheter (som Boverket), samt ett
forum för detta.
 Stöd från programvaruleverantörer.
 Support från Boverket. En sittande support i vårt system som vi ritar i, för att lättare
komma vidare i arbetet.
 Vi behöver gemensam teknik, programvara, och en enhetlig utbildning så att alla gör på
samma sätt.
Resultatet visar att det behövs olika mycket stöd i olika kommuner, beroende på hur långt i
processen kommunen kommit. Några kommuner har redan startat processen och behöver inte stöd
i samma utsträckning.

8. Om en reglering av detaljplanernas tekniska utformning och
planbestämmelserna blir verklighet, hur lång tid anser du att din kommun
behöver för att anpassa er?
(Bas: Kommuner (17))
Kommuner
100

Det tar upp till fem år för
kommunerna att anpassa
sig. De flesta kommuner
(7 av 17) uppger dock att
det kommer ta mindre än
ett år.

% 50
41

29
18
12

0
Mindre än ett år

1-3 år

4-5 år

Mer än 5 år

Vet ej

Om det ställs krav på att även äldre detaljplaner ska
digitaliseras, vilken typ av stöd anser du att din kommun
behöver då?
Bas: kommuner (17)













Vi har gjort arbetet och behöver hjälp med att konvertera den första versionen av
standarden till den nya
Ekonomiskt stöd
Konsultstöd
Erfarenhetsutbyte och ett forum för det
Programvara
Utbildning
Tid
Resurser, personal
Vi har gått ihop tre kommuner och har en slags samverkan där vi byter erfarenheter. Bara
det har varit till stor hjälp.
Erfarenhetsdatabas/support, som man kan kontakta för hjälp.
Hjälp med att tolka gamla planer, här kommer det dyka upp många frågor.

10. Använder din organisation särskild
programvara för framtagande av
detaljplaner?
(Bas: Totalt (23), Kommuner (17), Konsulter (6))

Totalt

100

Kommuner

11. Är programvaran inköpt eller är det en
egenutvecklad produkt?
(Bas: Totalt (20) Kommuner (16), Konsulter (4))

Konsulter

100

94
90

87

88

20 av 23 använder
särskild
programvara

67

19 av 20
uppger att
de har en
inköpt
produkt

% 50

17
9

6

17
5

4

6

5

6

0
Ja

Nej

Vet ej

Egenutvecklad
produkt

Inköpt

Vet ej

12. Ställer din kommun krav på att programvaran stödjer den standard för
tekniskt överföringsformat som finns?
(Bas: Kommuner (14))
Kommuner
100

57
% 50

Inköpt innan standarden
för tekniskt
överföringsformat kom.
Försöker ställa krav i
efterhand.

29

14

0
Ja

Nej

Vet ej

13. Ställer din kommun krav på att programvaran stöder Boverkets katalog
för planbestämmelser?
(Bas: Kommuner (14))
Kommuner
100

71

% 50

Upphandlingen gjordes
innan de allmänna
råden och katalogen
kom.

21

7
0
Ja

Nej

Vet ej

17. Stödjer programvaran den standard för tekniskt
överföringsformat som finns?
(Bas: Leverantörer (4))

16. Säljer ditt företag särskild
programvara för framtagande
av detaljplaner?
(Bas: Leverantörer (6))

100

Leverantörer

75
67

4 av 6 leverantörer
säljer programvara
för framtagande av
detaljplaner

3 av 4
programvaror
stöder standarden
för tekniskt
överföringsformat
av detaljplaner

% 50
33
25

0
Ja

Nej

Vet ej

Ja

Nej

Vet ej

Markörs reflektioner
Det råder en bred positiv inställning till framtagandet av en nationell databas för digital hantering
av detaljplaner14. Respondenterna uppger att det kommer att underlätta och effektivisera arbetet
samtidigt som hanteringen blir mer rättssäker. Det kommer även göra det enklare för olika
grupper att samarbeta och ökar transparensen gentemot medborgarna.
Standarden ska dock inte vara för stelbent så att det påverkar kommunernas möjligheter att styra
innehållet i planerna, bara formen. Det finns viss oro för att det kommer bli dyrt och ta lång tid att
ställa om arbetet samt att regleringen blir för detaljerad och inflexibel. En del kommuner tror även
att det blir svårt att digitalisera existerande detaljplaner, speciellt på grund att det kan vara svårt
att tolka gamla planer. Det är emellertid ett arbete som måste utföras för att arbetet med digitala
detaljplaner ska fungera smidigt, inklusive byggandet av e-tjänster.
Stöd i form av pengar, utbildning/konsultstöd och erfarenhetsutbyte kommer behövas vid
omställningen. Behovet av stöd beror dock lite på hur långt man redan kommit i
digitaliseringsarbetet.
För att den tekniska omställningen för detaljplanshanteringen ska fungera uppger lite mindre än
hälften av respondenterna att ytterligare regleringar kan behöva införas så att alla arbetar med ett
gemensamt system och hanterar arbetet på samma sätt.
Frågan är hur leverantörer som idag säljer programvara för framtagande av detaljplaner påverkas.
De vi har intervjuat är i hög grad positiva och ser fördelar. Det blir billigare att utveckla en
programvara om planerna ser likadana ut och den inte behöver anpassas till olika arbetssätt. Det
blir också lättare att bygga bra tjänster när alla användare har samma arbetsätt.

14

Notera dock att det är ett riktat urval och att de kommuner vi intervjuat är kommuner som kommit långt i
digitaliseringsprocessen.

Kontakt Markör
För frågor kontakta:
Linn Nilsson
Linn.Nilsson@markor.se
Mob 0702 188441

Bilagor:
Enkät
Öppna svar
Rådatafil

Box 534, 371 23 Karlskrona
Telefon: 0455-35 30 00
Webbplats: www.boverket.se
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KS 2017/0943

Kommunstyrelsen

Remiss med förslag till nationell plan för
transportsystemet 2018-2029, dnr
N2017/05430/TIF
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadskontorets yttrande som sitt och
överlämnar det till Trafikverket som Kalmar kommuns svar på förslag till
nationell transportplan för transportsystemet 2018-2029.
Bakgrund
Den nationella transportplanen är föremål för en öppen remiss fram till den 30
november i år. Planförslaget har tagits fram av Trafikverket utifrån ett
trafikslagsövergripande perspektiv, där åtgärder har prioriterats för att i så stor
utsträckning som möjligt bidra till de transportpolitiska målen.
Fyrstegsprincipen, som innebär att möjliga förbättringar i transportsystemet
ska prövas stegvis, har tillämpats för att säkerställa god resurshushållning och
för att åtgärderna ska bidra till en hållbar samhällsutveckling.
Utgångspunkterna för Trafikverkets prioriteringar är de transportpolitiska
målen, riksdagens beslut om infrastrukturpropositionen Infrastruktur för framtiden
– innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling (prop.
2016/17:21) samt regeringens direktiv. I direktivet pekas följande sex
samhällsutmaningar ut och dessa har utgjort viktiga inriktningar i arbetet med
planförslaget:
• Omställning till ett av världens första fossilfria välfärdsländer
• Investeringar för ett ökat bostadsbyggande
• Förbättra förutsättningarna för näringslivet
• Förstärka sysselsättningen i hela landet
• Ta höjd för och utnyttja digitaliseringens effekter och möjligheter
• Ett inkluderande samhälle
Förslag till kompletteringar av planförslaget

Kommunledningskontoret Kansli- och omvärldsenheten
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│anette.mellstrom@kalmar.se

KS 2017/0943
Ge sydöstra Sverige möjlighet att växla upp bostadsbyggande mot
infrastrukturinvesteringar
Kalmar, Karlskrona och Växjö kommuner bedömer att det finns starka skäl för
att utveckla en sammanhållen funktionell region i sydöstra Sverige. De tre
kommunernas arbetsmarknadsregioner har idag närmare 400 000 invånare.
Befolknings- och näringslivsutvecklingen är god. En akilleshäl, framlyft inte
minst av OECD, är brister i infrastrukturen, både mellan residensstäderna,
inom regionen som helhet och till övriga marknader i Sverige och Europa.
Sydöstra Sveriges attraktionskraft är stor och vi ser en trend att den fortsätter
att öka. Linnéuniversitetet med bas i Växjö och Kalmar är en del i denna
ökning. Höstterminen 2017 kom universitetet på femte plats vad gäller antalet
antagna studenter. Tillsammans med Blekinge Tekniska Högskola hade
Linnéuniversitetet enligt den senaste nationella statistiken det näst högsta
antalet förstaårsstudenter av alla svenska universitet och högskolor.
Tillsammans med övriga kommuner inom arbetsmarknadsregionerna är
Kalmar, Karlskrona och Växjö beredda att bygga 30 000 nya bostäder de
närmaste 25 till 30 åren (bilaga 1). Med en infrastruktur som ger förutsättningar
för bra kommunikationer bör en bostad som byggs i sydöstra Sverige vara lika
viktig för staten som en bostad som byggs i Stockholm eller övriga
storstadsregioner.
Kalmar, Karlskrona och Växjö förväntar sig samma typ av uppgörelse som
nåtts i samband med Sverigeförhandlingen. Med andra ord att kommunala
investeringar i nya bostäder kan växlas upp mot statliga investeringar för bättre
kommunikationer även för vår del av landet. Det skulle innebära en statlig
medfinansiering motsvarande ett flertal miljarder kronor för sydöstra Sverige
precis på samma sätt som för Stockholms- och Göteborgsregionen samt västra
Skåne.
En åtgärdsvalsstudie för Kalmar C genomförs i närtid
I planförslaget anges att samhällsstrukturen i södra Sverige är uppbyggd kring
ett flertal tillväxtmotorer i en flerkärnig struktur med residens- och
högskoleorter. De regionala tillväxtmotorerna i Sydsverige, varav Kalmar pekas
ut som en av åtta, har stor betydelse för sin omgivning, där ett ömsesidigt
utbyte mellan stad och omland är centralt för utvecklingen.
Kommunens planering har som övergripande inriktning att utveckla
funktionen som tillväxtcentrum för hela regionen. För att stärka den rollen
behöver inte minst funktionen som nav för regional och interregional trafik
utvecklas och säkerställas. I det sammanhanget är den framtida regionstadens
bytespunkt för olika transportslag – ett Kalmar C 2.0 – av central betydelse.
Lokaliseringen av en station för Kalmar stad har betydelse inte bara för
närregionen utan för hela den funktionella regionen sydöstra Sverige.
En sådan planeringsprocess kräver samarbete med och mellan offentliga och
privata aktörer på lokal, regional och nationell nivå för att ge positivt resultat.
Kalmar kommun prioriterar arbetet med att finna lösningar som på ett
optimalt sätt kombinerar stadens fortsatta utveckling med goda trafiklösningar.
I det sammanhanget finns en risk att nuvarande utformning av buss- och
järnvägsstation begränsar utvecklingsmöjligheterna för såväl staden som
kommunen och regionen.
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Det är viktigt att understödja och säkra de senaste årens positiva utveckling i
Kalmar och sydöstra Sverige. Kommunen vill därför poängtera vikten av att
planeringsarbetet kring kollektivtrafikens framtida angöring av Kalmar stad
inleds under den kommande planperioden och då i närtid (perioden 2018 2020). Första steget är att Trafikverket och kommunen i nära samarbete tar
fram en detaljerad åtgärdsvalsstudie. Kommunen har som underlag för det
arbetet upprättat en enkel åtgärdsvalsstudie enligt den modell som används
inom bland annat Trafikverket (bilaga 2). Denna bör snarast utvecklas till en
mer fördjupad och heltäckande studie. För att säkerställa den processen måste
förslaget till nationella plan revideras så att denna inriktning tydligt framgår av
den slutliga planen.
Spårinvesteringar nödvändiga för att sydöstra Sverige ska fortsätta
växa
Linnéuniversitetet betydelse som katalysator för den fortsatta utvecklingen i
den sydöstra delen av landet kan inte nog understrykas. Järnvägen mellan de
båda universitetsorterna Kalmar och Växjö har i den processen en mycket
central roll. Banan är dessutom väsentlig för kommunikationen mellan sydöstra
Sverige och Göteborgsområdet. Kalmar kommun anser därför att insatser som
förbättrar kapaciteten på Kust till kustbanan ska fogas in i planen. Den
långsiktiga inriktningen ska vara dubbelspår från Alvesta och österut, vilket
tydligt bör framgå av den nationella planen.
Stångådalsbanan kommer i en inte alltför avlägsen framtid att få större
betydelse för in- och utpendling från Kalmar. Kommunen vill trycka på att
åtgärder i form av exempelvis mötesspår är nödvändiga för att kunna etablera
en effektiv tågpendling, något som bör framgå av den slutliga planen.
Komplettera listan på utpekade brister med objekt på E22
På initiativ av Kalmar kommun kom under början av 2000-talet ett samordnat
arbete till stånd för utbyggnad av E22 till motorväg/fyrfältsväg mellan
Trelleborg och Norrköping. Med de åtgärder som finns i förslaget till nationell
plan 2018-2029 kommer så gott som hela sträckan vara åtgärdad vid utgången
av planperioden. Det är i sammanhanget viktigt att byggstarten för objektet
förbi Söderköping säkerställs till slutet av perioden 2018-2020 eller allra senast i
början av perioden 2021-2023.
I princip det enda objekt som därefter återstår på de 55 milen är sträckan förbi
Mönsterås inklusive en sedan länge planerad bytespunkt för kollektivtrafik.
Kollektivtrafikanläggningen skulle förbättra resemöjligheterna utmed
Kalmarsundskusten och därmed bli ett viktigt medel för fortsatt
regionförstoring. Objektet E22 förbi Mönsterås bör därför läggas till som en
utpekad brist med inriktning att genomföras snarast möjligt.
Kommentarer i övrigt till planförslaget
Kommunen ser positivt på den att ekonomiska ramen för mindre
investeringsobjekt utökas till 100 miljoner kronor. Det kommer att underlätta
anpassningen av den långa planperioden (12 år) till den starkt föränderliga
verklighet som gäller idag. Likaså är det positivt att planförslaget dels öppnar
upp för delad finansiering mellan nationell och regional plan exempelvis vad
gäller utbyggnad av mötesseparering, dels föreslår riktade insatser för att gynna
näringslivet.
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Enkel åtgärdsvalsstudie
Studien har genomförts enligt åtgärdsvalsstudiens fyra delar: initiera, förstå situationen, pröva tänkbara lösningar samt forma en inriktning och
rekommendera åtgärder. Första fasen handlar om att initiera och starta projektet. Andra fasen handlar om att förstå situationen genom att identifiera mål
och behov samt ringa in en problembild. Därefter prövas och analyseras alternativa åtgärder och åtgärdskombinationer utifrån fyrstegsprincipen.
Alternativa lösningar gallras ut och deras effekter, konsekvenser, måluppfyllelse och kostnader bedöms. Utifrån de bästa alternativen formas en
övergripande inriktning och förslag till rekommenderade åtgärder.

Figur 1. Metod för åtgärdsval enligt fyrstegsprincipen.

Bakgrund, problembild och syfte
Kalmar lyfts i en gemensam överenskommelse för sex sydsvenska län och regioner från 2016 fram som en av tio tillväxtmotorer i södra Sverige 1. Trafikverket
har i sitt förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen poängterat betydelsen av utvecklade resmöjligheter och kortare restider mellan de regionala
tillväxtområdena i Sydsverige där Kalmar är en av åtta utpekade noder 2. Även i förslaget till regional transportplan 2018 – 2029 betonas att Kalmars funktion
som regional tillväxtmotor måste bejakas och stärkas för att det regionala målet om större och stabilare arbetsmarknadsregioner ska kunna nås.
Regionala kärnor och tillväxtmotorer har under senare år vuxit fram som centrala begrepp i samband med regional utveckling. Avsikten är att lyfta fram
betydelsen av orter som är så stora att de i sig utgör en tillväxtfaktor för sin omgivning. Forskning har visat att en stad måste ha minst 25 000 invånare för
att kunna ge sådana positiva effekter. 3 Nationella analyser tyder på att det krävs minst 50 000 invånare för att en ort ska kunna fungera som draglok för en
1

Region Jönköpings län, Region Kronoberg, Landstinget i Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län, Region Blekinge, Landstinget Blekinge, Region Halland, Kommunförbundet Skåne och Region Skåne. 2016. Ett enat
Sydsverige skapar ett starkt Sverige. Positionspapper infrastruktur & transport.
2
Trafikverket. 2017. Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029. Remissversion4 2017-08-31
3
Klaesson, J. & Pettersson, L. 2009. Interdependent Urban-Rural Development in Sweden. I: Karlsson, C., Stough, R., Cheshire, P. & Andersson, Å. (red.). Innovation, Dynamic Regions and Regional Development.
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region. 4 Andra studier har visat att omkring 100 000 ”pendlingsbara” jobb behöver finnas i ett område för att storleken på arbetsmarknaden ska kunna
fungera som en självstärkande tillväxtmotor. 5
Kommunens planering har som övergripande inriktning att utveckla rollen som tillväxtcentrum för hela regionen. För att stärka den rollen pågår en ständig
utveckling av trafiken i staden. Inriktningen är att åstadkomma det som från trafiksynpunkt är kännetecknande för en större stad som fungerar väl som
draglok för sin omgivning, nämligen att gång-, cykel- och kollektivtrafik har en framträdande roll. Samtidigt måste funktionen som nav för regional och
interregional trafik utvecklas och säkerställas. I det sammanhanget är den framtida regionstadens bytespunkt för olika transportslag – ett Kalmar C 2.0 – av
central betydelse. Lokaliseringen av en station för Kalmar stad har betydelse inte bara för närregionen utan för hela den funktionella regionen sydöstra
Sverige.
Kalmar kommun prioriterar arbetet med att finna lösningar som på ett optimalt sätt kombinerar stadens fortsatta utveckling med goda trafiklösningar. Från
den utgångspunkten bedöms risken som stor att nuvarande spåranslutning till och i förlängningen även dagens lokalisering av buss- och järnvägsstationen
kommer att begränsa utvecklingsmöjligheterna för såväl staden som kommunen och regionen. De tre plankorsningarna mellan väg och järnväg samt även
stationsområdet utgör redan idag en barriär som försvårar kopplingar mellan olika delar av staden. Barriäreffekten kommer att förstärkas i takt med
att den planerade ökningen av tågtrafiken genomförs.

Trafikverket har i en publicerad åtgärdsvalstudie för Kust till kustbanan 6 redovisat en konsekvensanalys av en ökad tågtrafik genom centrala Kalmar.
Analysen visar på stora omfördelningar av trafikflöden i staden med påtagliga kapacitetsproblem som följd. Barriäreffekterna i staden ökar då
möjligheten att röra sig mellan norra och södra Kalmar kraftigt påverkas. Inte minst för oskyddade trafikanter blir detta ett stort problem.
Transporter till och från hamnen påverkas också negativt. Trafikverket anger i rapporten att en flytt av stationen är en tänkbar lösning, men att
konsekvenser för detta och hur till exempel kopplingen mot centrum löses inte har studerats.
Kommunen har därtill som övergripande mål att

4

•

vara en fossilbränslefri kommun år 2030

•

cykeltrafiken ska öka årligen

•

resandet med kollektivtrafik ska öka årligen

Demografins regionala utmaningar. Bilaga 7 till Långtidsutredningen. SOU 2015:101
Johansson, B. & Klaesson, J. 2005. Västsverige och den nya ekonomiska geografin.
6
Trafikverket. Åtgärdsvalsstudie för Kust- till Kustbanan Växjö – Kalmar/Karlskrona. Diarienummer: TRV 2015/101949
5
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De båda sistnämnda målen är väsentliga delmål eller medel för att minska beroendet av fossila bränslen. Den pågående cykelsatsningen i kommunen har
som syfte att skapa säkra och snabba cykelvägar både inom staden och mellan den och omgivande orter. Cyklandet har ökat sedan mätningar startade i
början av 2010-talet men bromsade in något det senaste året. Resandet med kollektivtrafiken har däremot ökat stadigt efter den senaste linjeomläggningen
i början av 2010-talet. Ledstjärnor i trafikplaneringen som enkelt (taktfasta turer som avgår samma minuttal), pålitligt (punktlighet med minimum av
förseningar) och säkert (hållplatser som upplevs som trygga) har bidragit till den positiva utvecklingen.

Syfte med åtgärdsvalsstudien
Denna förenklade åtgärdsvalsstudie har två syften:
•

Presentera argument för beslut på nationell nivå att under planperioden 2018-2020 påbörja arbetet med en fördjupad åtgärdsvalsstudie kring
stationsläge och spårområde för ett stationsläge i Kalmar stad som svarar upp både mot dagsaktuella och framtida behov,

•

Ge underlag för en sådan fördjupad åtgärdsvalsstudie utifrån gällande översiktsplan för Kalmar kommun, beslutade planer och utvecklingsriktlinjer
i övrigt samt identifierade stadsbyggnadsrelaterade problem och behov.

Målbild för åtgärdsvalsstudien
•

•

Utifrån dagens situation och med hänsyn till planerad framtida stadsutveckling föreslå insatser som förbättrar trafiksäkerheten och minskar
järnvägens barriäreffekt i Kalmar stad. Samtidigt ska förutsättningarna för en gång-, cykel-, kollektiv- och biltrafik som utvecklar Kalmars funktion
som regional tillväxtmotor stärkas. Det innebär att tillgängligheten visavi andra tillväxtmotorer och regional kärnor, närbelägna kommuner och
kringliggande landsbygd förbättras.
Föreslå inriktning för en fördjupad åtgärdsvalsstudie med rekommenderade åtgärder inklusive en första översiktlig uppskattning av kostnader,
effekter och konsekvenser

Avgränsning/förutsättningar
• Åtgärdsvalsstudien geografiska avgränsning överensstämmer med det område som redovisas som ”Utredningsområde för stationsområde” i
gällande översiktsplan från 2013 (se bild sidan 2).
• De behov av förändringar på det kommunala gatunätet för cykel-, kollektiv- och biltrafik som kan följa av åtgärdsvalsstudien behandlas separat.

Aktörer och övriga intressenter, involverade eller ej
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Åtgärdsvalsstudien har ett mycket stort regionalt och även interregionalt intresse, då den berör en av sydöstra Sveriges viktigaste bytespunkter mellan olika
trafikslag.
Trafikverkets intresse av studien berör förutom lokalisering av stationsområde och sträckning av järnvägen västerut från Kalmar även kopplingen mellan
centralstationen och E22.
Kalmar kommun har stort intressen i åtgärdsvalsstudien då centralstationens framtida lokalisering i mångt och mycket blir styrande för möjligheterna att
åstadkomma en hållbar framtida stadsutveckling. Närmast belägna regionala tillväxtmotorer har intresse av studien då tillgängligheten till centrala Kalmar
har mycket stor betydelse för möjligheterna att åstadkomma en sammanhållen funktionell region i sydöstra Sverige.
Regionförbundet har intresse av studien eftersom den berör framtida regionala utvecklingsmöjligheter där väg- och järnvägstransporter är två viktiga medel.
Den regionala kollektivtrafikmyndigheten har i egenskap av kollektivtrafikansvarig ett stort intresse i lokaliseringen av ett framtida läge för Kalmar
centralstation.
Slutligen har berörda fastighetsägare ett stor intresse att följa och vara delaktiga i processen.

Gällande planer och aktuella planeringsunderlag
•

Översiktsplan för Kalmar kommun, antagen av kommunfullmäktige 2013-06-13.

•

Fördjupad översiktsplan för Kvarnholmen med omgivande vattenrum, antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19.

•

Utveckling av Kalmar stationsområde. Sweco Infrastructure AB 2012-04-4, rev 2012-08-20

•

Utveckling av stationsområdet i Kalmar. Vectura 2009-11-03.

•

Trafikanalys plankorsningar Kalmar. Tyréns 2015-11-04.

•

Effekter av ökad tågtrafik i Kalmar. Samhällsbyggnadskontoret, Kalmar kommun. Koncept – arbetsmaterial 2016-02-05.
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Preciserande av problem, brister, behov och avgränsningar
Nuläge
Kalmar Centralstation, beläget på Kvarnholmen i den inre stadskärnan, är slutpunkt för två olika järnvägsbanor, Kust-till kustbanan och Stångådalsbanan.
Från bangårdsområdet på Kalmar Södra och in till centralstationen, en sträcka på cirka 1,4 km, går båda järnvägsbanorna på samma enkelspår. Kalmar
central är en så kallad säckstation, vilket innebär att samtliga tåg vänder i Kalmar.
Kalmar stationsområde har tre spår för resandeutbyte (spår
1, 2 och 3) och fyra spår för uppställning samt ett godsspår
som går genom stationsområdet ut till hamnen på
Tjärhovet. Det senare är för närvarande taget ur drift men
spåret finns kvar och tågtrafiken kan återupptas efter en
återställningsperiod.
Det finns två plattformar för resandeutbyte, varav den ena
har direktomstigning till Kalmars bussterminal som ligger vid
stationen. Plattformarna medger idag fyra olika
plattformslägen (1a, 1b, 2 och 3; se bild till vänster).
Bussterminalen är belägen norr om spårområdet och väster
om stationsbyggnaden. Den trafikeras av sex linjer i
stadstrafik, ett tiotal linjer i express- och landsbygdstrafik,
ett par närtrafiklinjer samt kommersiell busstrafik. Bussarna
angör terminalen via Stationsgatan antingen från Norra
vägen eller via Ölandskajen- Tjärhovsgatan – Järnvägsgatan.
Kalmar stationsområde (Sweco Infrastructure AB 2012)
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Resandet med kollektivtrafiken har utvecklats mycket positivt under de senaste åren såväl i kommunen som i regionen. I det regionala
trafikförsörjningsprogrammet från 2017 redovisas en årlig ökning av resandet från 2013 och framåt på mellan 8 till 10 procent. Det regionala målet om 40
procent resandeökning 2006 till 2020 nåddes redan 2014. Ökningen av det kollektiva resandet har varit särskilt stor i Kalmar och då framför allt i
stadstrafiken. I den kategorin registrerades en ökning av resandet med närmare 25 procent mellan 2013 och 2016. Sammantaget gjordes det sistnämnda
året närmare 5 miljoner bussresor som berörde terminalen vid centralstationen.
Resandet i tågtrafiken till och från Kalmar Central har också ökat stadigt. Mellan 2013 och 2016 steg exempelvis resandet med Öresundstågen med drygt 20
procent. Enligt KLT bedöms antalet tågresor till och från Kalmar central ha ökat från 1,5 miljoner idag till runt 2 miljoner per år under första delen av 2020talet. Lanseringen av ett nytt trafikkoncept – Krösatåg 2013 – och två nya bytespunkter - Smedby 2014 och Trekanten 2015 – har verksamt bidragit till det
ökade tågresandet. På sikt finns planer för regional tågtrafik på Stångådalsbanan med hållplatser i Hansa City, Lindsdal, Läckeby och Rockneby.
Brister
Under 2017 har det skett 67 tidtabellagda tågrörelser mellan Kalmar Central och bangårdsområdet Kalmar Södra varje vardagsdygn. Till det kommer intern
trafik på sträckan för uppställning, service med mera. Det innebär att bommarna vid de tre plankorsningarna längs sträckan legat nedfällda i genomsnitt
drygt 20 minuter varje timma. När de utökningar av tågtrafiken som redovisas i det regionala trafikförsörjningsprogrammet är genomförda under andra
halvan av 2020-talet kommer stationen att ha minst fyra ankommande och fyra avgående tåg under timmarna med tätast trafik. Det ger en tågrörelse
ungefär var sjunde minut på sträckan Kalmar Central – Kalmar Södra. Under en vardagstimma kan bommarna då komma att ligga nere nästintill 40 minuter.
I praktiken kommer det medföra kraftiga begränsningar av möjligheterna för all trafik att korsa spårområdet och då inte minst under högtrafiktimmarna på
morgonen och sen eftermiddag – tidig kväll. Risken är att gång- och cykeltrafikanter i ett sådant läge försöker ta sig över spåren, vilket är i högsta grad
negativt från trafiksäkerhetssynpunkt. Redan idag förekommer tät köbildning med längder över 100 meter vid de tre signalreglerade korsningarna mellan
väg och järnväg, ett mönster som kommer att förstärkas vid ökad tågtrafik.
Sammantaget innebär det att spårområdet kommer att vara en källa till ett mindre trafiksäkert Kalmar samtidigt som dess barriäreffekt för främst
gångtrafikanter och cyklister men även för övriga trafik mellan de norra och södra delarna av staden kommer att förstärkas ytterligare. Paradoxalt nog kan
den järnväg som är central för att binda ihop sydöstra Sverige i en gemensam funktionell region och därmed vara ett medel för en positiv utveckling
samtidigt bli ett allvarligt hinder för den stadsutveckling som behövs för att säkra processen i riktning mot samma mål. Bristerna kan åtgärdas genom
exempelvis planfria korsningar, sänkning av spåret till under marknivå eller flytt av stationsläget.
Behov
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En centralstation ska som namnet antyder vara en central nod i staden och bidra till att knyta ihop dess olika delar. Den ska kunna nås enkelt till fots, med
cykel eller via kollektivtrafik. För att läget ska vara attraktivt är det viktigt att det 7
•

Integreras i staden och bidrar till möten mellan människor

•

Underlättar för smidiga byten mellan alla olika trafikslag

•

Inger en känsla av att vara en trygg plats. Det är från den utgångspunkten positivt med bostäder i anslutning till ett resecentrum

•

Erbjuder service och möjlighet att uträtta saker medan man väntar, till exempel shopping eller möjlighet att studera eller arbeta.

Det innebär att kommunens fysiska planering inriktas på att planera för bostäder, verksamheter och service som gör att stationen blir en funktionell del i
stadsmiljön. En annan viktig ledstjärna i planeringsarbetet är att stationen ska ge optimal tillgänglighet till/från angränsande kommuner och regioner.
Vid planeringen är det vidare nödvändigt att ha en tillräcklig tidshorisont framåt. Utgångspunkten bör vara att lokaliseringen sker till en plats som bedöms
klara Kalmar stads och omgivande funktionella regions behov under minst det närmaste halvseklet.
Sammantaget ger det följande tre principiella valmöjligheter vad gäller lokaliseringen av en framtida Kalmar Centralstation 2.0:
•

Åstadkomma planskildheter över eller under järnvägen inklusive ombyggnad av nuvarande spårområde på stationen

•

Sänka järnvägsspåret till under marknivå inklusive ombyggnad av nuvarande spårområde på stationen

•

Flytt av hela eller delar av Kalmar Centralstation till ett nytt eller kompletterande stationsläge

Avgränsningar
De alternativ som studerats översiktligt i denna rapport ligger samtliga inom det område som avgränsats som ”Utredningsområde för stationsläge” i
gällande översiktsplan. Översiktliga kostnadsuppskattningar har tagits fram för åtgärder som direkt har anknytning till eller berör respektive stationsläge.
7 Sveriges Kommuner och Landsting, Vägverket, Banverket & Boverket. 2007. Trafik för en attraktiv stad, underlag. Utgåva 2
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Kostnadsuppskattningar för exempelvis stationsbyggnader, bussterminaler eller parkeringsytor ingår som regel inte i de redovisade siffrorna. Däremot har
behovet för dessa ändamål vägts in i den samlade bedömningen av respektive läge.
Behovet av kompletterande insatser på det kommunala gatunätet för anslutning av cykel-, kollektiv- och biltrafik har inte behandlats i denna omgång.
Gjorda sonderingar visar emellertid att samtliga lägen är möjliga att försörja med anslutande trafik. Frågan kommer att studeras närmare i kommande
etapper av utrednings- och planeringsprocessen.

Kommande utveckling - faktorer som har betydelse för studien.
De politiska ledningarna för Kalmar, Karlskrona och Växjö kommuner har gemensamt insett att det finns starka skäl att utveckla en sammanhållen
funktionell region i sydöstra Sverige. De tre kommunernas arbetsmarknadsregioner har idag närmare 400 000 invånare. Befolknings- och
näringslivsutvecklingen är god. En akilleshäl, framlyft inte minst av OECD, är brister i infrastrukturen, både mellan de nämnda residensstäderna, inom
regionen som helhet och till övriga marknader i Sverige och Europa.
Sydöstra Sveriges attraktionskraft är stor och det finns en trend att den fortsätter att öka. Linnéuniversitetet med bas i Växjö och Kalmar är en del i denna
ökning. Höstterminen 2017 kom universitetet på femte plats vad gäller antalet antagna studenter. Tillsammans med Blekinge Tekniska Högskola hade
Linnéuniversitetet enligt den senaste nationella statistiken det näst högsta antalet förstaårsstudenter av alla svenska universitet och högskolor.
Kalmar, Karlskrona och Växjö kommuner har gett staten ett mycket fördelaktigt erbjudande. Tillsammans med övriga kommuner inom berörda
arbetsmarknadsregioner är de tre kommunerna beredda att bygga 30 000 nya bostäder de närmaste 25 till 30 åren. Här är Kalmar, med en av Sveriges mest
attraktiva stadskärnor, navet i en av tre delregioner som omfattar totalt åtta kommuner med sammanlagt 175 000 invånare i den södra delen av Kalmar län.
Med en infrastruktur som ger förutsättningar för bra kommunikationer bör en bostad som byggs i sydöstra Sverige vara lika viktig för staten som en bostad
som byggs i Stockholm eller övriga storstadsregioner. Genom en väl utbyggd kollektivtrafik, bra pendlingsmöjligheter och ett utbyggt bredbandsnät inom
hela Sydost kan människor bo och arbeta var de vill. Det är en framtidsfråga för att hela regionen ska kunna utvecklas. För att kunna möta upp mot dessa
behov måste tågtrafiken harmonisera bättre i stadsmiljön med övriga trafikformer än vad som är fallet för närvarande.
Förväntningarna är att samma typ av uppgörelse som nåtts i samband med Sverigeförhandlingen kan bli aktuell även för sydöstra Sverige. Med andra ord att
kommunala investeringar i nya bostäder kan växlas upp mot statliga investeringar för bättre kommunikationer. Det skulle innebära en statlig
medfinansiering motsvarande ett flertal miljarder kronor.
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Mål för tänkbara lösningar och förslag på åtgärder (eftersträvad kvalitet)
De åtgärder som redovisas och bedömts har utgått från den målbild som redovisats tidigare: ”Föreslå insatser som förbättrar trafiksäkerheten och minskar
järnvägens barriäreffekt i staden och samtidigt utvecklar och stärker Kalmars funktion som regional tillväxtmotor”.
Under arbetets gång har flera tänkbara lösningar prövats varav vissa i detta skede inte kommer att bearbetas vidare. Dessa har marketrats med ett Nej i
kolumnen Gå vidare.
Kostnader för stationsbyggnader, bussterminaler, parkeringar etcetera tillkommer i samtliga studerade alternativ.
Nr.

Åtgärd som studerats och bedömts vid

Fyrstegsprincipen

Måluppfyllelse
enligt målet i
Förstå
situationen
(Låg/Medel/Hög)

Översiktlig
bedömning av
kostnad för åtgärd
(inkl. planering);
miljoner kronor

Bedömning av
genomförbarhet

Gå
vidare

Kommentar

JA1

Två planfria korsningar på sträckan
Kalmar C – Kalmar Södra, stängning av
en korsning.
Ombyggnad av spårområdet på Kalmar
C (förkortning av spår samt ny perrong
(Sweco 2012).
Flytt av bussterminal öster om
spårområdet (Sweco 2012).

Tre - Fyra

Medel - Hög

400 – 800

Kostnaden och även
det praktiska genomförandet av passager
under (eller över)
spåret beror i hög
grad på lokala markförhållanden, varför
angivna uppskattningar av kostnader i
hög grad ska ses som
miniminivåer.
Åtgärder för att
åstadkomma planfrihet kan komma att
kräva intrång på anslutande fastigheter.

Ja

Kräver viss ombyggnation av
gång-/cykel- och kollektivtrafiknäten.

Befintligt stationsläge
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JA2

Nedgrävning av järnvägsspåret från
Kalmar Södra och österut.
Ny nedsänkt station.

Fyra

Hög

3 000 – 5 000

Mycket hög investeringskostnad ska
vägas mot att stadens attraktivitet
ökar, möjlighet skapas till fler bostäder
centralt, minskade
störningar från järnvägen samt inga problem med bilköer.

Nej

Den höga investeringskostnaden
gör det mindre sannolikt att
åtgärden kan komma till stånd.

Nr.

Åtgärd som studerats och bedömts vid

Fyrstegsprincipen

Måluppfyllelse
enligt målet i
Förstå
situationen
(Låg/Medel/Hög)

Översiktlig
bedömning av
kostnad för åtgärd
(inkl. planering);
miljoner kronor

Bedömning av
genomförbarhet

Gå
vidare

Kommentar

UA1

Byggnation av nya spår samt nya växlar.
Nya uppställningsspår på Kalmar Södra
med tillhörande anslutningsväxlar.
Två spår genom plankorsningen med
Södra vägen.

Fyra

Låg

300 – 700

Begränsat utrymme
Nej
– kommer sannolikt
att kräva intrång på
anslutande fastigheter.
Risk för störningar på
intilliggande bebyggelse.
Tar i anspråk grönytor i stadskärnan

Nytt stationsläge Framsta

Järnvägens barriäreffekt består i
allt väsentligt.
Tillfartsvägen norrifrån till
Slottet och stadsparken kan
komma att blockeras.
Mycket begränsade utvecklingsmöjligheter.
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Nr.

Åtgärd som studerats och bedömts vid

Fyrstegsprincipen

Måluppfyllelse
enligt målen i
Förstå
situationen
(Låg/Medel/Hög)

Översiktlig
bedömning av
kostnad för åtgärd
(inkl. planering)

Bedömning av
genomförbarhet

Gå
vidare

Kommentar

UA2

Byggnation av spår samt växlar för en
ny station med samma funktion och i
princip det utseende som redovisats av
Sweco (2012).

Fyra

Hög

500 – 1 000

Fordrar tillgång till
berörda fastigheter.

Ja

Kräver viss ombyggnation av
gång-/cykel- och kollektivtrafiknäten.

Nr.

Åtgärd som studerats och bedömts vid

Fyrstegsprincipen

Måluppfyllelse
enligt målen i
Förstå
situationen
(Låg/Medel/Hög)

Översiktlig
bedömning av
kostnad för åtgärd
(inkl. planering)

Bedömning av
genomförbarhet

Gå
vidare

Kommentar

Byggnation av spår samt växlar för en
ny station med samma funktion och i
princip det utseende som redovisats av
Sweco (2012).
Nytt triangelspår mellan Kust till
kustbanan och Stångådalsbanan.
Kräver förmodligen nya uppställningsspår på Kalmar Södra.

Fyra

Låg

600 – 1 100

Fordrar tillgång till
berörda fastigheter.

Ja

Ett nytt stationsläge vid Flygplatsområdet löser inte problem
med barriäreffekter i staden och
är dessutom långt ifrån optimal
för dagligt vardagsresande
till/från stadskärna och innerstad.
Ett stationsläge eller bytespunkt
i anslutning till flygplatsen
kommer primärt att vara

UA3

Nytt stationsläge Brageplan

Nytt stationsläge
Törneby/Flygplatsområdet
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målpunkt för resenärer från den
kringliggande regionen som ska
vidare med flyg eller tåg.
Däremot kan en enklare bytespunkt motiveras som ett komplement till en mer centralt
placerad huvudstation.

Paketeringsförslag
En bytespunkt i anslutning till flygplatsområdet (ett enklare alternativ av UA3) kan kombineras med en centralstation enligt samtliga övriga
utredningsförslag. I övrigt står de redovisade förslagen för sig utan större kombinationsmöjligheter.
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Lösning / Paket

Effektbedömning

JA1

Samhällsekonomi

Fördelning

Transportpolitisk

Nytto-kostnadsbedömning. Beskrivning av
största nyttorna/effekterna (+/-) samt
bedömning av hur de förhåller sig till
kostnaden.

Hur fördelar sig nyttorna på olika
grupper i samhället? Ta upp de
fördelningar där stora skillnader kan
uppstå.

Ta upp de mest betydande bidragen
(+/-) till uppfyllande av de
transportpolitiska målen (huvudmål,
funktionsmål, hänsynsmålen).

I princip samtliga berörda (boende i
kommunen, in- och utpendlare,
besökare med flera) får direkt nytta av
åtgärden.

+ Förbättrad trafiksäkerhet i stadskärna och innerstad genom planfria
korsningar väg/järnväg (Hänsynsmålet).
+ Bättre tillgänglighet till stadens
olika delar (Funktionsmålet).

+ Bättre trafiksäkerhet och minskad
barriäreffekt av järnvägsspåret till förmån
för såväl oskyddade trafikanter som
bilister.
+ Bättre kopplingar mellan tåg- och busstrafik ökar möjligheterna för ökat resande
med kollektivtrafiken.
- Stationsområdet med spår och plattformar begränsar fortfarande utvecklingsmöjligheterna i Kalmar innerstad och
stadskärna.

Gå
vidare
Ja/Nej

Ja

Kommentar

Allmän kommentar
samt motiv till
bortsortering om Nej
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UA2

+(+) Bättre trafiksäkerhet och helt avvecklad barriäreffekt av järnvägen i stadskärnan till förmån för såväl oskyddade
trafikanter som bilister.
+ Bättre kopplingar mellan tåg- och busstrafik ökar möjligheterna för ökat resande
med kollektivtrafiken.
+ Ger möjlighet att på sikt förena olika
delar Kalmar stad till en sammanhållen
stadskärna.

UA3

+(+) Bättre trafiksäkerhet och helt avvecklad barriäreffekt av järnvägen i stadskärnan till förmån för såväl oskyddade
trafikanter som bilister.
+ Ger möjlighet att på sikt förena olika
delar Kalmar stad till en sammanhållen
stadskärna.
- Fordrar en central station i direkt anslutning till innerstad och stadskärna,
vilket ökar den totala kostnaden.

I princip samtliga berörda (boende i
kommunen, in- och utpendlare,
besökare med flera) får direkt nytta av
åtgärden.

+ Bra koppling till utvecklingsområde
för bostäder och verksamheter som
pekats ut i gällande översiktsplan
(Huvudmålet).
+ Förbättrad trafiksäkerhet i stadskärna och innerstad genom planfria
korsningar väg/järnväg (Hänsynsmålet).
+ Bättre tillgänglighet till stadens
olika delar (Funktionsmålet).

Ja

Åtgärden kommer i första hand att
vara till nytta för resenärer från kringliggande kommuner som ska resa
vidare med flyg eller tåg.
Om åtgärden inte kombineras med en
mer stadsnära station kommer den att
vara negativ för dels boende i, dels
alla in- och utpendlare till/från
centrala Kalmar.

+ Förbättrad trafiksäkerhet i stadskärna och innerstad genom planfria
korsningar väg/järnväg
(Hänsynsmålet).
+ Bättre tillgänglighet till stadens
olika delar (Funktionsmålet).
- Måste kompletteras med en mer
stadsnära huvudstation för att bidra
till en långsiktigt hållbar transportförsörjning för såväl stad som
kommun och region (Huvudmålet)

Ja
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Rekommenderade åtgärder
Åtgärdsförslag

1

Inriktning och
rekommenderade åtgärder

Steg
enligt
fyrstegsprincipen

Förslag till fortsatt
planering och hantering

Fördjupad åtgärdsvalsstudie
av de förslag som fått ”Ja” i
kolumnen ”Gå vidare” i tabell
på föregående sidor i detta
avsnitt.

Medverkande kompetenser och personer:
Björn Strimfors, stadsarkitekt
Lena Nordenlöw, planchef
Stefan Larsson, trafikchef
Per Ålind, infrastrukturstrateg,
Mikael Kalin, trafikstrateg
Claes Malmberg, Sweco (överslagsberäkningar spårinvesteringar)

Tidsaspekt
genomförande

Ansvariga aktörer,
genomförande

Förslag till
finansiering

En fördjupad
åtgärdsvalstudie
påbörjas under
den första treårsperioden av
den kommande
nationella transportplanen
2018-2029.

Kalmar kommun i
samarbete med
Trafikverket med
deltagande av
Regionförbundet i
Kalmar län/Region
Kalmar län samt
Regionala kollektivtrafikmyndigheten i
Kalmar län

Delad
finansiering
mellan stat
och kommun

Kommentar
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Arbetsprocessen
Arbetet med åtgärdsvalstudien har bedrivits internt i Kalmar kommun inom en mindre arbetande
grupp (se föregående avsnitt). Materialet har stämts av underhand med företrädare för den
regionala kollektivtrafikmyndigheten och Kalmar Länstrafik. Trafikverket har beretts tillfälle att lämna
synpunkter under arbetets gång.

Avslut av studie

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Per Ålind
Utredare

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Godkänd – 20171130
Rebecka Persson
Samhällsbyggnadschef

Ärendenummer

Dokumentdatum

TRV 2017/32405

2017-08-31

Ert ärendenummer

Sidor

N2017/05430/TIF
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Enligt sändlista
Remissinstanser

Remiss

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029
Trafikverket sänder härmed förslag till nationell plan för transportsystemet för perioden
2018-2029 på remiss. Planförslaget har tagits fram i enlighet med regeringens direktiv till
Trafikverket den 23 mars 2017.
Planförslaget, liksom olika fördjupningar i form av underlagsrapporter och promemorior
publiceras på www.trafikverket.se/nationellplan. Där redovisas även länkar till andra
regeringsuppdrag som relaterar till planförslaget.
Planförslaget
Trafikverket har arbetat trafikslagsövergripande och åtgärder inom ramen för nationell plan har
prioriterats för att i så stor utsträckning som möjligt bidra till de transportpolitiska målen.
Fyrstegsprincipen, som innebär att möjliga förbättringar i transportsystemet ska prövas stegvis, har
tillämpats för att säkerställa god resurshushållning och för att åtgärderna ska bidra till en hållbar
samhällsutveckling.
Utgångspunkterna för Trafikverkets prioriteringar är de transportpolitiska målen, riksdagens beslut
om infrastrukturpropositionen Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt
konkurrenskraft och hållbar utveckling samt regeringens direktiv. I direktivet pekas sex
samhällsutmaningar ut och dessa har utgjort viktiga inriktningar i arbetet med planförslaget.

TDOK 2010:26 Mall_Brev v.3 (Fastställd av Trafikverket)

Åtgärderna i planförslaget bygger på den av regeringen beslutade nationella planen för
transportsystemet 2014-2025, de fördjupande underlagsrapporterna och promemoriorna samt de
åtgärder som pekats ut i infrastrukturpropositionen och i regeringens direktiv om att upprätta
förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029.
Öppen process
Trafikverket har strävat efter att skapa dialog och öppenhet om planens utveckling och innehåll och
förslaget till ny nationell plan har tagits fram i dialog med berörda aktörer. Hearingar och seminarier
har genomförts på flera platser i landet och i olika skeden av arbetsprocessen. De löpande
kontakterna med omvärldens aktörer har främst skett via Trafikverkets regioner och i olika
samverkansgrupper.
Remissvar
Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 30 november 2017. Svaren kan
gärna lämnas i elektronisk form via e-post till n.registrator@regeringskansliet.se och
n.nationellplan@regeringskansliet.se i både word- och pdf-format. Ange diarienummer
N2017/05430/TIF och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. Filnamnet bör
vara Regeringskansliets diarienummer (utan snedstreck), N2017/05430/TIF, följt av
remissinstansens namn. I remissvaret anges också Regeringskansliets diarienummer
N2017/05430/TIF.

Trafikverket
Röda vägen 1
781 89 Borlänge

Telefon: 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
www.trafikverket.se

Ärendenummer

Dokumentdatum

TRV 2017/32405

2017-08-31

Ert ärendenummer

Sidor

N2017/05430/TIF

2(2)

Med vänlig hälsning
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Lena Erixon
Generaldirektör

Trafikverket
Röda vägen 1
781 89 Borlänge

Telefon: 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
www.trafikverket.se
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Kalmar Kommunbolag AB
Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 28 november 2017

§ 87

Investerings- och borgensram för Kalmarhem AB
Handlingar
Tjänsteskrivelse samt protokollsutdrag från Kalmarhem AB.
Överläggning
Ola Johansson lämnade information om att Kalmarhem som ett fortsatt led
i kommunens mål att bolaget ska producera 75 hyreslägenheter per år har
Kalmarhem för avsikt att under 2018-2019 nyproducera hyreslägenheter
inom detaljplan i följande områden:
- Månstenen 5 (Stadsträdgården)
- Blickfånget 1 (Karlssons Äng)
- Svärdet 2 och 5 (förtätning i Funkabo)
- Tallhagen 2:13, del av (Tolvmannagatan)
Investeringsramen för dessa projekt är 530 miljoner kronor.
Borgensramen behöver höjas i motsvarande grad som investeringsramen.
Beslut
Styrelsen i Kalmar Kommunbolag AB ställer sig bakom beslutet att
Kommunfullmäktige föreslås besluta att Kalmarhem AB får genomföra
nyproduktion av hyreslägenheter enligt detaljplan i följande områden: Månstenen 5
(Stadsträdgården), Blickfånget 1 (Karlssons äng), Svärdet 2 och 5 (förtätning i
Funkabo) och Tolvmannagatan (del av Tallhagen 2:13) inom investerings- och
borgensramen 530 miljoner kronor.
Styrelsen lämnar ärendet vidare till Kommunstyrelsen.

Sekreterare

Maria Björkman

Justerat

Anders Andersson
ordförande

Rätt utdraget intygar
Maria Björkman

Bertil Dahl

Handläggare

Datum

2017-10-27

Kommunfullmäktige

Investerings- och borgensram för Kalmarhem AB
Förslag till beslut
Kalmarhem AB får genomföra nyproduktion av hyreslägenheter enligt detaljplan i
följande områden: Månstenen 5 (Stadsträdgården), Blickfånget 1 (Karlssons äng),
Svärdet 2 och 5 (förtätning i Funkabo) och Tolvmannagatan (del av Tallhagen 2:13)
inom investerings och borgensramen 530 miljoner kronor.

Bakgrund
Som ett fortsatt led i kommunens mål för Kalmarhem att producera 75 hyreslägenheter per år har Kalmarhem för avsikt att under 2018-2019 nyproducera
hyreslägenheter inom detaljplan i följande områden:
- Månstenen 5
- Blickfånget 1
- Svärdet 2 och 5
- Tallhagen 2:13, del av

( Stadsträdgården )
( Karlssons Äng )
( förtätning i Funkabo )
(Tolvmannagatan)

Investeringsramen för dessa projekt är 530 miljoner kronor.
Borgensramen behöver höjas i motsvarande grad som investeringsramen.

Ola Johansson
Kalmar Kommunbolag AB

Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Stadshuset, Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │www.kalmar.se

Per Stephani
Kalmarhem AB

Kalmarhem AB

Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 8 november 2017
§ 87 Investeringsram, borgensram samt ram för nyupplåning.
BC presenterade de projekt som ingår i föreslagen investeringsram och därtill utökning av
borgensram. Följande fastigheter ingår i ramarna Stadsträdgården, Karlssons äng,
Tolvmannagatan samt Svärdet 2 och 5.
Projektet Stadsträdgården (kungsgårdsvägen) har planerad byggstart i mars 2018 för 210
studentlägenheter. Planen är bygga JSB´s SABO- hus mini.
Ritningsförslag är framtagna för en tomt på Karlssons äng där kommunstyrelsen tog beslut om
markavisering i slutet av oktober. Byggstarten är planerad till våren/sommaren 2018 för etapp 1.
Gällande Spiggen (tolvmannagatan) har nu Mark & övermiljödomstolen godkänt det
utredningsarbete som planläggarna har gjort. Förhoppningen är att byggstart kan ske under
2018/2019. Ritningsarbete pågår för närvarande.
För Svärdet 2 & 5 arbetar vi med olika ritningsalternativ. Totalt planeras ca 25 lägenheter på
fastigheterna.
VD redogjorde för föreslagna ramar:
Investeringsram:
Borgensram:
Nyupplåningsram:

530 mkr
530 mkr
385 mkr

Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna föreslagna ramar enligt ovan samt att begära om utökad
investerings- & borgensram hos kommunfullmäktige.
Styrelseledamot Åke Pettersson reserverade sig mot beslutet och föreslog att utforma ramarna
efter nyproduktion av 75 lägenheter per år.

Sekreterare

Martina Holm

Justerat

Per Dahl
Ordförande

Rätt utdraget intygar
Per Stephani

Pernilla Andersson
Justeringsman

Handläggare

Datum

Anna Hallenberg
0480-45 04 28

Ärendebeteckning

2017-11-06

KS 2017/0848

01.01

Kommunstyrelsen

Anmälan av delegationsbeslut - Oktober 2017
Projekt- och exploateringsenheten
Punkt i delegationsordning
Datum
Ärende/Beslut/Yttrande
E1

Delgat/
Beslutsfattare

Diarienummer

Patrik Ihrman

KS 2017/1107-2

Yttrande över förslag till detaljplaner m m

171030

Samrådsyttrande – detaljplan Skeppsbron 1

E4

Förlängning av markreservationer och markanvisningsavtal med högst tre månader

171020
171023
171024

Förlängning av markanvisning del av Oxhagen 2:1 – Kalmarhem
Pär Svanfeldt
Förlängning av markreservation Åkerrenen 1-7 – Hem 1 Sydost AB
Pär Svanfeldt
Förlängning av markreservation Hjortronet 2 – LW Fastigheter i Kalmar AB Pär Svanfeldt

E 6-7

KS 2016/0493-9
KS 2017/0615-6
KS 2016/0025-99

Försäljning eller köp av mark och byggnader eller ök om fastighetsreglering

171025
171030
171030

Köpekontrakt Ljungby 38:9 Ljungbyholm – Privatperson
Köpekontrakt Ljungby 38:5 Ljungbyholm – Privatperson
Köpekontrakt Ljungby 38:3 Ljungbyholm – Privatperson

Helen Törnvall
Helen Törnvall
Helen Törnvall

KS 2017/1100-1
KS 2017/1119-1
KS 2017/1124-1

E9

Teckna exploateringsavtal – kommunens åtagande uppgår till högst 50 gånger prisbasbeloppet

E 12-13

Medge rätt till servitut eller ledningsrätt i kommunens fastigheter. Träffa avtal om servitut och ledningsrätt…

171002

Ök o ansökan om ledningsrätt Berga 10:19 - Kalmar Energi Elnät AB

Josefine Blomlöf

KS 2017/0279-29

E 14

Besluta om kommunen som fastighetsägare ska ingå i gemensamhetsanläggning

E 15

Arrendera ut o upplåta mark med nyttjanderätt för högst 10 år, där årlig avgift ej överstiger 15 gånger prisbasbeloppet

E 16

Upplåta mark med tomträtt för kontor, handel o industri när fastigheten behöver utökas för pågående verksamhet

E 18

Ansöka och godkänna fastighetsbildning och yttra sig i sådana ärenden…

171018
E 19

171009
171009
171016
171016
171017
171019
171019
171019
171019

Ansökan om upphävande av del av Dunö GA:1

Josefine Blomlöf

KS 2016/1205-22

Yttrande över bygglov (grannintyg) samt grannmedgivande till bygglovsbefriade byggnationer

Vårbruket 1 – erinran mot tillbyggnad av enbostadshus samt garage p g a
avvikelse från detaljplan, vars genomförandetid fortfarande pågår.
Josefine Blomlöf
Rinkaby 28:1 – ingen erinran avseende nybyggnad av förråd/miljöhus
Josefine Blomlöf
Harby 1:65 – ingen erinran(visst förbehåll) avs tillbyggnad av enbostadshus Josefine Blomlöf
Kilen 7 – ingen erinran avseende nybyggnad av enbostadshus samt garage
Maria Jakobsson
Rinkaby 31:3 – ingen erinran avseende tillbyggnad av enbostadshus
Josefine Blomlöf
Riddarsporren 18 – ingen erinran avs tillb av flerbost, nybyg av carport/förråd Josefine Blomlöf
Harby 1:157 – ingen erinran avs tillbyggnad av enbostadshus, inglasat uterum Josefine Blomlöf
Ellinor 2 – ingen erinran avs tillbyggnad av enbostadshus, inglasat uterum
Maria Jakobsson
Spjutkastaren 7 – ingen erinran avseende nybyggnad av mur
Maria Jakobsson

Projekt- och exploateringsenheten │ Kommunledningskontoret
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Storgatan 35A, plan 2
Tel 0480-45 00 00 vx │anna.hallenberg@kalmar.se

KS 2017/1043-2
KS 2017/1044-2
KS 2017/1046-2
KS 2017/1047-2
KS 2017/1045-2
KS 2017/1068-2
KS 2017/1069-2
KS 2017/1076-2
KS 2017/1079-2
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171026
171026
171026
G5

171009
171026
171024

Lärkträdet 19 – ingen erinran avs fasadändr av flerbostadshus, inredning lgh
Gränsmärket 1, Kumlet 1, Stenröset 1, Stenröset 2, Stenröset 3 –
ingen erinran avseende nybyggnad av gruppbebyggelse
Stensö 2:7 – ingen erinran avseende tillbyggnad av kolonistuga

Helen Törnvall

KS 2017/1083-2

Maria Jakobsson
Josefine Blomlöf

KS 2017/1084-2
KS 2017/0845-4

Beslut och avtal i andra ärenden som till art o betydelse kan jämföras med ovan angivna

Yttrande grävtillstånd – ingen erinran vid Moskogens avfallsanläggn – KSRR Patrik Ihrman
Yttrande grävtillstånd – ingen erinran starkstr.ledn Bergapark – Kalmar Energi Maria Jakobsson
Fatet 3 - Granneintyg avseende installation av värmepump

KS 2017/1019-1
KS 2017/1085-1
KS 2017/1088-1

Tillsyn 2017 1/10 till och med 31/10
Tillsyn enligt 5 kapitlet 1§ och 2§ i lag (2003:778) om skydd mot olyckor

2017-10-02
2017-10-02
2017-10-04
2017-10-05
2017-10-10
2017-10-11
2017-10-11
2017-10-11
2017-10-11
2017-10-11
2017-10-12

2017-10-25
2017-10-25
2017-10-26
2017-10-26
2017-10-26
2017-10-30
2017-10-31

Äventyrsbadet i Kalmar
Förskola Smedby Tingbydal

Nötskrikan 4
Gärdet 2

Ingelstorpsvägen serviceboende

Smedbacken 1

Spelefanten
Jungmansgården Omsorgsboende
Varvet äldreboende
Loax Lagerförsäljning AB
Elon
Plåten 4
Skälby 4H-gård
Café Lotsutkiken
Stensö camping
Enlidens servicehus Omsorgsboende
Dragkroken Omsorgsboende
Frikadellen Omsorgsboende
Restaurang Taco bar
Björkhaga servicehus Omsorgsboende
Möregården servicehus omsorgsboende

Elefanten 7
Porfyren 1
Spannrutan 2
Plåten 4
Plåten 4
Plåten 4
Oxhagen 2:1
Kvarnholmen 2:11
Stensö 2:106
Dampehammar 1:74
Dragkroken 10
Frikadellen 2
Guldsmeden 5
Karlslunda-Fagerhult 1:25
Hagby 12:42

Tillsyn enligt 5 kap 1 § och 2 § lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor,
samt 21§ i Lagen om brandfarliga och explosiva varor
2017-10-03 Harrys bar & restaurang
Kopparslagaren 12
2017-10-02 Linnéuniversitetet Kalmarsundslaboratoriet
Eldaren 6
2017-10-02 Linnéuniversitetet Kocken
Eldaren 1
2017-09-28 Kalmar Rasta
Bilen 2
2017-10-11 Byggmax
Plåten 4
2017-10-11 Mekonomen i Kalmar AB
Plåten 4
2017-10-11 Autocenter i Kalmar AB
Plåten 4
2017-10-11 Scandic Hotel Kalmar
Hammaren 4
2017-10-25 Brenntag Nordic AB
Fyrskeppet 2, Klockbojen 5-7 m fl

Tillstånd enligt 16§ i Lagen om brandfarliga och explosiva varor
2017-10-05 Restaurang Table 20
Beckasinen 34
2017-10-17 Peab Anläggning AB
okt-17 St 1 Lindsdal
Kalmarlådan 1
2017-10-04 KSRR
Moskogen 1
2017-10-31 Halltorps rördelar
Skruven 4

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-10-31

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid
Tisdagen den 31 oktober 2017 kl. 8:30-9:30
Plats
KS-salen, stadshuset
Omfattning
§§ 125-131
Beslutande
Ingemar Einarsson (C)
ordförande
Christina Fosnes (M)
vice ordförande
Johan Persson (S)
Dzenita Abaza (S)
Bertil Dahl (V)
Carl-Henrik Sölvinger (L)

Sekreterare

Anette Mellström
Justeras

Ingemar Einarsson
ordförande

Christina Fosnes

Anslaget på kommunens anslagstavla den 17 november 2017.
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§ 125
Information från kommunledningskontorets
personalenhet
Överläggning
Anne Elgmark, kommunledningskontoret, informerar om personalenhetens
verksamhet och utmaningar.
Beslut
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

§ 126
Renhållningstaxa för hushållsavfall 2018 samt
taxeföreskrifter 2018 för Kalmarsundsregionens
renhållare
Dnr KS 2017/1040
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 10 oktober 2017.
Skrivelse inkl. förslag till taxor från KSRR.
Bakgrund
Förbundsdirektionen Kalmarsundsregionens Renhållare har tagit fram ett
förslag till taxor och föreskrifter för 2018 för beslut i medlemskommunerna
och föreslår följande förändringar mot 2017:
- Grundtaxa vid undantag för uppehåll för hämtning av hushållsavfall
införs
- Grundtaxa för kolonilotter införs
- Slamtaxa vid omplanerad tömningsdag likställs med extra tömning
inom 10 dagar
- Justerad slamtaxa för tömning av BDT då den töms i samband med
sluten tank på fastigheten
- Tömningstaxa för vippcontainer höjs
- Framkörningstaxa för fett höjs
- Verksamheter som väljer SWE-faktura undantas från tilläggsavgift vid
månadsfakturering
- Nytt begrepp införs – ”bottentömmande behållare”
Överläggning
Jan Fors, Kalmarsundsregionens Renhållare, går igenom förslag till taxor och
föreskrifter för 2018.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
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Kommunfullmäktige godkänner förslag till taxor och taxeföreskrifter 2018 för
Kalmarsundsregionens Renhållare.
Protokollsanteckning
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Varje människa har ett eget ansvar för sina handlingar. När det gäller miljön
påverkar våra beslut även andra. Jag vill att individen genom sitt beteende och
sina val ska kunna bidra till en hållbar miljö, bra val ska också vara lönsamt
ekonomiskt. Omvänt ska förorenaren betala.
Kommunen och de kommunala bolagen har i sin taxesättning idag en stor fast
del, så också KSRR. Dvs. en del av avgiften på fakturan är alltid densamma,
oavsett hur mycket sopor kunden slänger. Det är kanske praktiskt att ha en
stabil extraintäkt likt en skatt, men det gynnar inte vare sig miljön eller
kommuninvånarna.
Är det rimligt att kostnaden per liter sopor är billigare ju större kärl kunden
använder? Det tycker inte jag.
Hur kan vi uppmuntra kunder som redan har minsta sopkärlet med
månadstömning att slänga mindre? Det är lätt att kunder känner att deras insats
för att minska sin sopmängd inte spelar någon roll.
Jag vill att den som är sparsam och slänger mindre mängd sopor också ska
märka detta i större utsträckning på sin räkning. De kunder som slänger
mycket sopor ska i motsvarande omfattning betala mer.
Det är glädjande att KSRR inför 2018 års taxor aktivt arbetar för en övergång
till elektroniska fakturor genom swe-faktura.
Jag önskade att direktionen inför 2018 skulle titta på den rörliga delen gällande
avgiften för hushållsopor för KSRR:s kunder. Tyvärr har min önskan inte
hörsammats och jag upprepar därför min önskan inför 2019 års översyn. Se
över literpriset på kärl. Skapa ett hållbart taxesystem som gynnar mindre kärl
med färre tömningar framför stora kärl.”

§ 127
Godkännande av Kalmarsundsregionenens
Renhållares delårsrapport 2017
Dnr KS 2017/1039
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 25 oktober 2017.
Delårsrapport efter augusti 2017.
Utlåtande och granskningsrapport.
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Bakgrund
Enligt kommunal redovisningslag ska medlemskommunerna godkänna
delårsrapporten inklusive revisionsrapport för 2017.
Delårsrapporten visar ett överskott på 3,2 miljoner kronor. Helårsprognosen
visar på en balanserad budget.
Viktigaste budgetavvikelserna i övrig är:
- Deponiskatt för perioden 2015-2016
- Produktionskostnadsökningar från föregående år
- Extra kostnader i sorteringsanläggning p.g.a. produktionsstörningar hos
extern mottagare
- Avsättning för återställande av deponi för förorenade jordar
Överläggning
Jan Fors, Kalmarsundsregionens Renhållare, går igenom Kalmarsundsregionens Renhållares delårsrapport efter augusti 2017.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige godkänner delårsupprapport efter augusti 2017 för
Kalmarsundsregionens Renhållare.

§ 128
Ändring i verksamhetsplan med budget 2017
Dnr KS 2016/0343
Handlingar
Kommunalrådens skrivelse den 24 oktober 2017.
Bakgrund
Med hänvisning till de positiva prognoser som redovisats avseende årets
resultat, senaste bedömningen från delårsrapporten är på 95,9 miljoner kronor,
bedömer den politiska majoriteten att det finns ett ekonomiskt utrymme för att
föreslå ytterligare insatser för ökad attraktivitet och stöd 2017.
Därför föreslås att kommunstyrelsens budgetram 2017 utökas med 5,0
miljoner kronor för stöd till byalag/intresseföreningar. Dessa kan sedan själva
eller tillsammans med andra aktörer, som till exempel lokala företag,
förverkliga sådant som främjar utvecklingen i byn/tätorten/stadsdelen.
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Kalmar kommun beviljar årligen, via kultur- och fritidsnämnden, investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar. Varje år finns ansökningar som inte kan
beviljas inom den ram som kultur- och fritidsnämnden förfogar över.
Kommunfullmäktige har därför genom åren beslutat om särskilda insatser.
Även i år finns ett stort behov bland kommunens föreningar att göra
investeringar i föreningslokaler/anläggningar. Därför föreslås att kultur- och
fritidsnämndens budgetram 2017 utökas med 10,0 miljoner kronor för utökat
investeringsbidrag till föreningar.
I Kalmar kommun finns ca 500 km enskilda vägar, detta vägnät har stor
betydelse för alla transporter som sker utanför det vägnät som Trafikverket
och kommunen ansvarar för. Behovet av angelägna förbättrings- och
beläggningsåtgärder är stora. En förutsättning för Trafikverkets
medfinansiering är att kommunen och den enskilda vägsamfälligheten
medverkar. Servicenämndens budgetram 2017 föreslås utökas med 0,3 miljoner
för förbättrings- och beläggningsåtgärder på enskilda vägar.
Kommunen har budgeterat ett resultat för 2017 på 55,0 miljoner kronor. Om
kommunfullmäktige beslutar att öka den samlade budgetramen enligt förslaget
så ändras det budgeterade resultatet för 2017 till 39 700 000 kronor.
Överläggning
Under överläggningen föreslår Carl-Henrik Sölvinger att arbetsutskottet ska
besluta i enlighet med majoritetens förslag med följande tillägg:
- ”Att omsorgsnämndens budgetram 2017 utökas med 0,2 miljoner kronor
för att erbjuda broddar/halkskydd för äldre med beslut om hemtjänst eller
larm i Kalmar kommun.”
Efter att överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet först i enlighet med
majoritetens förslag. Härefter frågar ordföranden om arbetsutskottet vill
tillstyrka eller avstyrka Carl-Henrik Sölvingers tilläggsförslag. Han finner att det
avstyrks.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunstyrelsens budgetram 2017 utökas med 5, 0 miljoner kronor för stöd
till byalag/intresseföreningar.
Kultur- och fritidsnämndens budgetram 2017 utökas med 10,0 miljoner kronor
för utökat investeringsbidrag till föreningar.
Servicenämndens budgetram 2017 utökas med 0,3 miljoner kronor för
förbättrings- och beläggningsåtgärder på enskilda vägar.
Reservation
Carl-Henrik Sölvinger (L) reserverar sig skriftligen mot beslutet och anför:
”Min motion om att dela ut gratis broddar till en riskgrupp gällande fall har
tidigare bemötts med att satsningen måste vägas mot andra insatser som kostar
pengar. När resultatet är så gott 2017 att det finns ett ekonomiskt utrymme för
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engångssatsningar om 15,3 Mkr samt ett engångsbidrag om 13,5 Mkr till
Kalmar FF (tot. 28,8 Mkr) föreslår jag att Kalmar kommun satsar 0,2 Mkr på
att ge broddar till äldre med beslut om hemtjänst eller larm. En satsning som
borde kunna göras då överskottet är så stort både för kommunen som helhet
men även för omsorgsnämnden som kommer lämna ett mångmiljon överskott
2017.
Kommunen har budgeterat ett resultat för 2017 på 55,0 miljoner kronor. Om
kommunfullmäktige beslutar att öka den samlade budgetramen enligt även mitt
förslag så ändras det budgeterade resultatet för 2017 till 39 500 000 kronor.”

§ 129
Godkännande av avtal om fiberutveckling i Kalmar
Dnr KS 2014/0556
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 25 oktober 2017.
Avtal.
Bakgrund
2014 ingick Kalmar kommun och Telia Sonera AB ett samverkansavtal om
utbyggnad av fiber i Kalmar kommun. Samverkansavtalet ledde till att alla
tätorter inom kommunen fick erbjudande om Öppen fiber. I början riktades
erbjudandet till villor men har efterhand utökats med erbjudande till andra
typer av fastigheter. Utbyggnaden av fiber ledde till att kommunen fick en hög
andel hushåll med bredband med minst 100 Mbit/s. Senaste statistiken från
post- och telestyrelsen visar att 86,7 % av våra hushåll har möjlighet till fiber
och att den faktiska anslutningen, det vill säga hushåll som installerat fiber, är
72,6 %, vilket gör att vi har de högsta siffrorna i länet.
Tidigare var inriktningen, både i Kalmar kommun liksom i övriga landet, att
utbyggnad av fiber på landsbygden skulle ske genom fiberföreningar.
Utvecklingen har dock gått åt ett annat håll och de kommersiella parterna har
visat ett större intresse för landsbygden i takt med att tätorterna blir utbyggda.
Dessutom har nuvarande bredbandsstöd via landsbygdsprogrammet varit svårt
att söka.
Kalmar kommun vill driva på utbyggnaden av fiber på landsbygden med en
målsättning att alla ska ha möjlighet att få ett erbjudande om fiber. Kalmar
kommun bedömer att en utbyggnad på landsbygden inte kan ske på rent
kommersiella villkor. Kommunen ämnar därför bygga en kanalisation som ska
upplåtas till kommersiella aktörer. Inom samverkansavtalet med Telia kommer
i ett första steg Skanova att få tillgång till kanalisationen för en total utbyggnad
i Kalmar kommun i utbyte mot att Skanova sköter drift och underhåll av
anläggningen. Andra aktörer kommer att kunna använda anläggningen genom
avtal med kommunen.
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Under våren och sommaren 2016 har Telia genomfört försäljningskampanjer
genom sitt systerbolag Zitius till alla fastigheter och hushåll på landsbygden
som en del av samarbetet med kommunen vilket gör att en utbyggnad nu är
redo att påbörjas under förutsättning att kommunen investerar i en egen
kanalisation. Investeringen av en kanalisation om uppskattningsvis 25 mil
beräknas kosta kommunen 48 miljoner kronor.
För att reglera hur utbyggnaden av fiber på landsbygden ska genomföras
behöver kommunen teckna två avtal. Det ena är ett Tilläggsavtal till
samverkansavtalet från 2014. Det andra är ett Avtal om åtagande om
fiberutbyggnad och upplåtelse av kanalisation m.m. Avtalen undertecknades
den 9 oktober av kommunstyrelsens ordförande och gäller under förutsättning
att avtalen godkänns av kommunfullmäktige. Avtalen förutsätter också att
kommunen efter en upphandling kan genomföra byggnationen av
kanalisationsanläggningarna inom av kommunen beslutad budget för
byggnationen.
Överläggning
Annika Fonseca, kommunledningskontoret, redogör för ärendet.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige godkänner tilläggsavtal till Samverkansavtal samt Avtal
om åtagande om fiberutbyggnad och upplåtelse av kanalisation m.m.
Kommunstyrelsens ordförande Johan Persson får i uppdrag att underteckna
avtalen.
Protokollsanteckning
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”2014 tecknades Kalmar kommun ett samverkansavtal med Telia, vilket
påskyndade utbyggnaden av fiber i Kalmars tätorter. Det är bra, utbyggnaden i
tätorterna har gått fort och många hushåll har fått snabbt bredband på kort tid.
Då avtalet ingicks förklarade emellertid den styrande majoriteten (S, C, V) ’att
byalag och ekonomiska föreningar kommer få möjlighet att ansluta sig till det
nya fibernätet i kommunen.’ Sanningen är emellertid att avtalet främst gynnade
Kalmars tätorter och inte innebar någon förändring alls för landsbygden. Som
många invånare fått erfara - där det inte är ekonomiskt lönsamt har Telia inte
heller ut byggt ut.
Sedan 2014 avsatte Kalmar kommun 1 miljon kr om året för att på olika sätt
stödja utbyggnaden av fiber i kommunen. I Kalmar kommuns
bredbandsstrategi från 2016 beslutad av kommundirektören finns att läsa att
’alla Kalmars invånare och arbetsställen ska kunna beställa 100 Mb/s bredband
… senast år 2020’. Den miljon som avsattes årligen var bra, men tyvärr varit
för lite. 1 miljon kr räckte i huvudsak till att stötta några enskilda projekt
snarare än att få ut ett erbjudande om fiber till många. Kommunen har i min
mening behövt göra mycket mer för att nå alla hushåll och arbetsställen
utanför tätorterna.
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Nuvarande stödregler gör det svårt för små byalag och samfälligheter att få
statligt stöd för sina bredbandsprojekt. Ju större projekt desto större
sannolikhet att få medel. Det är orimligt som systemet är utformat idag att
lekmän och ideella krafter, i sina byar, ska konkurrera med kommuner eller
kommunala bolag. I nuvarande system skulle Kalmar kommun kunna söka och
troligen beviljas medel för återstående delar av kommunen. Detta borde göras.
I den nyligen presenterade parlamentariska landsbygdskommitténs
slutbetänkande föreslås bra förslag för att driva på fiberutbyggnaden nationellt.
Kommittén har dock haft ett längre tidsperspektiv med sikte på 2025 snarare
än vår lokala bredbandsstrategi som har sikte på 2020.
Jag har tidigare efterfrågat att Kalmar kommun gör en rejäl engångssatsning för
att erbjuda alla Kalmarbor bredband, detta inklusive att ta en engångskostnad
för att erbjuda alla bredband till ett marknadsmässigt pris. Det är glädjande att
detta nu blir av.
Redan idag har vi en positiv inflyttning inte bara i staden utan också i våra byar
och små samhällen. Satsningen på kommunikationsinfrastruktur utanför
tätorterna genom snabbt bredband kommer skapa bättre möjligheter för
företagande, vidareutbildning och samhällsservice. Det är viktigt om hela
kommunen ska leva.”

§ 130
Ändringar i revisorernas reglemente
Dnr KS 2017/0824
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse rev. Den 25 oktober 2017.
Förslag till reglemente för revisionen
Bakgrund
Enligt 9 kap 18 § kommunallagen (KL) får kommunfullmäktige meddela
närmare föreskrifter om revisionen. Det sker i allmänhet genom att fullmäktige
antar ett revisionsreglemente. Kommunens nuvarande revisionsreglemente
reviderades i november 2006.
Kommunfullmäktiges presidium har träffat kommunens revisorer och
företrädare från Kalmar Kommunbolag AB med anledning av uppkomna
frågor kring upphandling av revisorstjänster. Förslaget är att kommunens
revisorer även fortsättningsvis ska ha uppgiften att upphandla den lagstadgade
revisionen men att reglementet förtydligas såtillvida att det ska skrivas in att det
är själva bolagsstämman som formellt fattar beslutet om revisorer. I övrigt har
ett par mindre justeringar gjorts och följer i stort sett det förslag till reglemente
som Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderar.
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Kommunens revisorer har vid sitt sammanträde den 17 augusti 2017 tillstyrkt
förslag till ändringar i reglementet.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige fastställer kommunledningskontorets förslag till ändringar
i revisorernas reglemente.

§ 131
Motion från Måns Linge (M): Vad går våra skattepengar
till?
Dnr KS 2017/0646
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 25 oktober 2017.
Motion.
Bakgrund
Måns Linge (M) har i en motion väckt frågan om att Kalmar kommun ska
ansluta sig till tjänsten Skattekollen.se. I motionen skriver Måns Linge bland
annat: ”Våra kommuninvånare betalar varje månad in ganska stor del av sin lön
till kommunen för att därmed kunna tal del av våra gemensamma välfärdsresurser. Ofta har man dock ganska dålig koll på vad man får tillbaka för de
pengar man betalar in.”
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande över
motionen:
”Skattekollen” är en privat webbaserad tjänst till vilken drygt ett 50-tal
kommuner anslutit sig. För kommuner med över 26 000 invånare kostar
tjänsten 1 650 kronor per månad, cirka 20 000 kronor per år. Efter att
kommunen matat in underlag i ”Skattekollen” kan kommuninvånarna genom
att skriva in sin lön se hur mycket av skatten som går till exempel skola,
omsorg, kultur, räddningstjänst och politisk verksamhet. Syftet med
”Skattekollen” är god då det handlar om att stärka insynen och demokratin.
Kalmar kommun använder beslutsstödssystemet Hypergene. I detta system
finns funktionalitet för medborgarinformation som skulle kunna fylla samma
syfte som ”Skattekollen”. Det kan även finnas andra sätt att presentera dessa
data på för att göra den tillgänglig på ett bra sätt för kommuninvånarna. Hur
den interna lösningen ska se ut behöver därför undersökas mer i detalj.
Överläggning
Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Christina Fosnes (M) föreslår att arbetsutskottet ska tillstyrka
motionen.

10 (10)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-10-31
2. Ingemar Einarsson (C) föreslår att arbetsutskottet ska besluta i enlighet
med kommunledningskontorets förslag.
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om arbetsutskottet till
tillstyrka motionen eller kommunledningskontorets förslag. Han finner att
arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunledningskontorets förslag.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att besvara Måns Linges (M) motion ”Vad går
våra skattepengar till?” genom att uppdra åt kommundirektören att titta på en
intern lösning för att möta intentionerna i motionen.
Motionen ska härmed anses besvarad.
Reservation
Christina Fosnes (M) reserverar sig till förmån för eget förslag att bifalla
motionen.

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-11-21
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Tid
Tisdagen den 21 november 2017 kl. 8:30-9:30
Plats
KS-salen, stadshuset
Omfattning
§§ 132-138
Beslutande
Ingemar Einarsson (C)
ordförande
Christina Fosnes (M)
vice ordförande
Johan Persson (S)
Dzenita Abaza (S)
Bertil Dahl (V)
Carl-Henrik Sölvinger (L)

Sekreterare

Anette Mellström
Justeras

Ingemar Einarsson
ordförande

Johan Persson

Anslaget på kommunens anslagstavla, § 132 den 21 november 2017 och §§
133-138 den 27 november 2017.
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§ 132
Upphandling av kommunförsäkring
Dnr KS 2017/1171

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 14 november 2017.
Kravspecifikation, försäkringsvillkor.
Bakgrund
Upphandlingen omfattar följande delar:
Kommunförsäkring bestående av:
- Egendomsförsäkring
- Följdskadeförsäkring
- Ansvarsförsäkring
- Förmögenhetsbrottsförsäkring
- Skogsförsäkring
- Hemförsäkring inklusive ansvar för vårdtagare
- Krisförsäkring
- Allriskförsäkring
- Entreprenadförsäkring
- Rättsskydd vid miljöbrott
- Rättsskyddsförsäkring
- Båtförsäkring
- VD- och styrelseansvarsförsäkring
- Besöksolycksfallsförsäkring
- Utställningsförsäkring
- Tjänstereseförsäkring
Upphandlingen omfattar utöver Kalmar kommun, Kalmar Kommunbolag AB,
Destination Kalmar AB, Kalmar Öland Airport AB, Kalmar Science Park AB
samt Kalmarsunds Gymnasieförbund.
I anbudet anges ett antal ska-krav som ska uppfyllas för att anbudet ska vara
kvalificerat:
Avtalstiden är fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2021-12-31. Därefter har beställaren
en ensidig möjlighet att begära förlängning av avtalet med 1 + 1 år.
Överläggning
Maria Kleveborn, serviceförvaltningen, redogör för ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att serviceförvaltningen får i uppdrag
att slutföra upphandlingen och teckna avtal med Länsförsäkringar Kalmar län
(org nr 532400-3549) gällande kommunförsäkringen, Europeiska ERV (org nr
502005-5447) gällande tjänstereseförsäkringen och med Brookfield
Underwriting AB (Hiscox) (org nr 556799-5351) gällande utställningsförsäkringen.
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Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.

§ 133
Redovisning av Kalmar kommuns upphandlingsbokslut 2016
Överläggning
Maria Kleveborn, serviceförvaltningen, redovisar upphandlingsbokslut för
2016 då 62 upphandlingar genomfördes i Kalmar kommun.
Beslut
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

§ 134
Kalmar kommuns ekonomirapport 2017 - efter oktober
Dnr KS 2017/0001

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 15 november 2017.
Bakgrund
Delårsbokslutet för perioden januari-augusti redovisade en helårsprognos för
årets resultat på 95,9 miljoner kronor, en positiv avvikelse mot budget på 40,9
miljoner kronor. Motsvarande prognos för årets balanskravsresultat var då 89,9
miljoner kronor.
I denna uppföljning, efter oktober månad, har flera nämnder reviderat sin
tidigare prognos. Servicenämnden redovisar nu en prognos på 1,0 miljoner
kronor (0,3 miljoner kronor i delårsrapporten), samhällsbyggnadsnämnden
redovisar 2,5 miljoner kronor (4,0 miljoner kronor), barn- och ungdomsnämnden redovisar 6,0 miljoner kronor (5,8 miljoner kronor), omsorgsnämnden redovisar 10,0 miljoner kronor (6,0 miljoner kronor) och Södermöre
kommundelsnämnd redovisar 0,5 miljoner kronor (0,7 miljoner kronor).
Sammantaget innebär denna nya prognos, för nämndernas nettokostnader, en
förbättring med 3,2 miljoner kronor.
Kommunfullmäktige beslutade den 30 oktober att till Kalmar FF utbetala ett
engångsbidrag om 13,5 miljoner kronor under 2017. Kommunstyrelsen
beslutade den 7 november om insatser för ökad attraktivitet genom bygdepeng,
stöd till föreningsägda anläggningar och enskilda vägar under 2017 med
sammantaget 15,3 miljoner kronor. Under förutsättning att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag så revideras
budgeten för årets resultat ned, från 55,0 miljoner kronor till 26,2 miljoner
kronor.
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Arbetet med att övergå till komponentavskrivning innan årsskiftet pågår. Den
nya avskrivningsmetoden innebär en positiv resultatpåverkan. Prognosen nu är
att denna resultatpåverkan är i storleksordningen 30,0 miljoner kronor.
Efter oktober månad redovisas en helårsprognos för årets resultat på 108,3
miljoner kronor, en avvikelse mot budget på 82,1 miljoner kronor. Motsvarande prognos för årets balanskravsresultat är 102,3 miljoner kronor.
Efter att ekonomirapport efter oktober färdigställts har Kalmar kommun
erhållit 23 miljoner kronor i byggbonus. Byggbonusen blev 3 miljoner kronor
högre än budgeterat vilket påverkar resultatet.
Överläggning
Urban Sparre, kommunledningskontoret, redovisar Kalmar kommuns
ekonomirapport efter oktober.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av ekonomirapport
2017 – efter oktober månad.

§ 135
Kommunstyrelsens ekonomirapport 2017 – efter
oktober
Dnr KS 2017/0002

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 15 november 2017.
Kommunstyrelsens månadsuppföljning per oktober.
Bakgrund
Kommunledningskontoret redovisar varannan månad det ekonomiska utfallet
för perioden och en ekonomisk prognos för årsutfallet. Efter april och augusti
görs också uppföljning av verksamhetsplanen.
Kommunstyrelsens förbrukning efter oktober uppgår till 74,2 % jämfört mot
riktvärdet 83,3 %. Inom de olika verksamheterna finns både positiva och
negativa ekonomiska avvikelser som kommenteras i rapporten. Totalt sett
prognostiserar kommunledningskontoret ett överskott på 8 700 tkr.
Överläggning
Åsa Bejvall, kommunledningskontoret, redovisar kommunstyrelsens
ekonomirapport efter oktober.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
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Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av den ekonomiska
uppföljningen efter oktober 2017.

§ 136
Kommunstyrelsens riskanalys och interna kontrollplan
2018
Dnr KS 2017/1122

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 15 november 2017.
Riskanalys och intern kontrollplan 2018.
Bakgrund
Enligt kommunallagen är nämnderna ansvariga för att den interna kontrollen
är tillräcklig och att verksamheten i övrigt bedrivs på ett tillfredsställande sätt.
Kommunstyrelsen, som ansvarig nämnd för kommunledningskontorets
verksamhet, ska därmed säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig inom
kommunledningskontoret.
För att identifiera de områden där riskerna är störst för att verksamheten inte
fungerar på ett tillfredsställande sätt har en riskanalys gjorts. Utifrån denna har
sedan de områden där risktalet är högst (över 9) valts ut och ska sedan testas
enligt den föreslagna interna kontrollplanen. Återrapportering av kontrollplanen sker i samband med att årsrapporten för verksamhetsåret lämnas.
Överläggning
Åsa Bejvall, kommunledningskontoret, redogör för kommunstyrelsens
riskanalys och interna kontrollplan.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna riskanalysen och den interna
kontrollplanen för 2018.

§ 137
Kommunal borgen för Förlösa-Årtebäck fiber
ekonomisk förening
Dnr KS 2016/0446

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 8 november 2017.
Avtal.

6 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-11-21

Bakgrund
Förlösa-Årtebäck fiber ekonomisk förening har ansökt om att Kalmar
kommun går i kommunal borgen för etapp 2 av fiberutbyggnaden inom
föreningens område. Etapp 1 har tidigare fått kanalisationsstöd och har kunnat
genomföras med hjälp av lån från Kalmar kommun. Både etapp 1 och 2
genomförs delvis som en samförläggning med Eon. Etapp 3 ska slutföra
utbyggnaden av fibernätet och kommer i det skedet att överlåtas till Zitius.
Föreningen måste dock avsluta samförläggningen med Eon innan överlåtselsen
och för att kunna betala resterande fakturor behöver föreningen låna pengar av
banken.
Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2016 att kommunstyrelsen får, med
rätt att delegera vidare, bevilja kommunal borgen till fiberföreningar i Kalmar
kommun under förutsättning att fiberföreningen beviljats bredbandsstöd och
att det finns en projektplan för utbyggnad samt ett lånelöfte från en bank.
Föreningen har redovisat projektplan, beslut om bredbandsstöd om 7 368 000
kronor samt lånelöfte från bank. Avtal om att ledningsrätt och fibernät övergår
i kommunens ägo om borgensåtagandet utfaller ska skrivas mellan kommunen
och fiberföreningen i samband med att beslut om kommunal borgen fattas.
Överläggning
Under överläggningen föreslår Ingemar Einarsson (C) att beslutet ska
förtydligas med följande:
”Kommunledningskontoret får i uppdrag att teckna ett avtal om att
ledningsrätt och fibernät övergår i kommunens ägo om borgensåtagandet
utfaller.”
Efter att överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet i enlighet med
Ingemar Einarssons förslag.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja kommunal borgen till
Förlösa-Årtebäck fiber ekonomisk förening om 2 000 000 kronor.
Kommunledningskontoret får i uppdrag att teckna ett avtal om att ledningsrätt
och fibernät övergår i kommunens ägo om borgensåtagandet utfaller.

§ 138
Utvecklingsprojekt "Social hållbarhet" – ansökningsperiod 1 oktober 2017
Dnr KS 2017/1089

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 25 oktober 2017.
Ansökan.
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Bakgrund
Kommunfullmäktige har avsatt en miljon kronor till projekt inom området
Social hållbarhet. Från denna pott kan verksamheter inom Kalmar kommun
söka pengar vid två ansökningsperioder, 1 april samt 1 oktober varje år.
Ansökta projekt ska uppfylla följande kriterier:
- Ska förebygga arbete vilket främjar utveckling och användning av nya
metoder och arbetssätt
- Ska leda till effekter som på sikt minskar kommunala kostnader
- Innefattas inte i normalt utvecklingsarbete inom verksamheten.
En beredningsgrupp presenterar ansökningarna för förvaltningscheferna.
Förvaltningscheferna lämnar därefter förslag med motivering till kommunstyrelsens arbetsutskott som fattar slutgiltigt beslut.
Till ansökningsomgången den 1 oktober 2017 inkom följande ansökan från
barn- och ungdomsförvaltningen:
- Ung på Söder – ett drogpreventivt pilotprojekt. Ansökan omfattar
100 000 kronor.
Förvaltningscheferna föreslår att ansökan beviljas då den beskriver en mycket
viktig insats vilken inte inkluderas i ordinarie verksamhet utan tar ett väsentligt
vidare grepp. Pilotprojektet involverar många olika grupper och inbjuder till
samarbete. Modellen är också spridbar och metodiken kan användas inom flera
andra områden om den faller väl ut.
Beslut
Kommunsstyrelsens arbetsutskott beslutar, i enlighet med förvaltningschefsgruppens förslag, att bevilja pilotprojektet ”Ung på Söder” 100 000 kronor.

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-11-21

Kommunstyrelsens planutskott

Tid
Tisdagen den 21 november 2017 kl. 10:00-10:30
Plats
KS-salen, stadshuset
Omfattning
§§ 54-55
Beslutande
Jonas Lövgren (M)
Dzenita Abaza (S)
Johan Persson (S)
Ingemar Einarsson (C)
Bertil Dahl (V)

ordförande

Ersättare
Erik Ciardi (C)

Sekreterare

Anette Mellström
Justeras

Jonas Lövgren
ordförande

Ingemar Einarsson

Anslaget på kommunens anslagstavla den 21 november 2017.
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§ 54
Upphandling av nybyggnad förskolan Ekbacken, Åby
Dnr KS 2017/1173
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 15 november 2017.
Bakgrund
Serviceförvaltningen har av barn- och ungdomsförvaltningen fått i uppdrag att
upphandla och genomföra nybyggnad av sex förskoleavdelningar inklusive
serveringskök vid Åbyskolan, Åby 1:25. Den nya förskolan kommer att
namnges ”Ekbacken”.
Nybyggnaden följer den lokalnorm som barn- och ungdomsförvaltningen
fastställt samt Skolverkets riktmärke om max 15 barn/avdelning. Nybyggnadsytan uppgår till 1300m2 (BTA) och behandlad tomtarea till c:a 8100 m2.
Bygglov är beviljat.
Byggstart är planerad till vecka 2, 2018 och färdigställande är beräknat till april
2019.
Överläggning
Toni Sjöö, serviceförvaltningen, redogör för ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens planutskott beslutar att serviceförvaltningen får i uppdrag
att slutföra upphandlingen och teckna avtal med följande leverantörer för
nybyggnad av förskolan Ekbacken, Åby:
Byggnadsentreprenör: Entreprenad AB Stele (org.nr. 556031-6217)
Storköksentreprenör: LR-Installation AB (org.nr. 556073-5283)
Värme- och sanitetsentreprenör: LR-Installation AB (org.nr. 556073-5283)
Ventilationsentreprenör: Assemblin Ventilation AB (org.nr. 556728-9177)
El-entreprenör: Elia AB (org.nr. 556459-5352)
Styr- & regler-entreprenör: Nordomatic AB (org.nr. 556362-2074)

§ 55
Markreservation för flerbostadshus på fastigheten
Ljungby 38:16, södra Ljungbyholm
Dnr KS 2017/1123
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 31 oktober 2017.
Skissförslag.
Översiktskarta.
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Bakgrund
East Coast Livings AB har tagit fram skiss på hur fastigheten Ljungby 38:16
söder om Byvägen i Ljungbyholm kan bebyggas.
Förslaget visar på bygge av fyra huskroppar med totalt tjugotvå hyreslägenheter, 2 r o k och 3 r o k. Byggnaderna kommer att byggas i trä med
träfasad och i två plan. Bolaget avser att både bygga och förvalta lägenheterna.
Fastighetens areal är 4 291 m2. Byggnationen förutsätter att det är i enlighet
med rådande detaljplan, samt att bygglov ges.
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om att ge markreservation för ett annat
lokalt baserat fastighetsbolag på området, B Granbergs Bostads AB, se beslut
2016-01-12 § 13. Bolaget har avsagt sig markreservationen.
Särskilt försäljningsbeslut kommer att fattas senare efter det att byggprojektet
kommit igång.
Överläggning
Pär Svanfeldt, kommunledningskontoret, redovisar ärendet.
Beslut
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen reserverar fastigheten Ljungby 38:16 för East Coast Livings
AB (org. nr 556914-4818) till och med den 30 juni 2018.

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-10-17

Kommunstyrelsens personalutskott

Tid
Tisdagen den 17 oktober 2017 kl. 13:00
Plats
Personalenheten
Omfattning
§ 47-48
Beslutande
Bertil Dahl (V), ordförande
Carl-Henrik Sölvinger (L), vice ordförande
Dzenita Abaza (S)
Ersättare
Roger Holmberg (S)
Michael Ländin (S)
Övriga
Anne Elgmark, personalchef
Mats Gustafsson, förhandlingschef
Martin Holmdahl, HR-specialist

§ 47

Sekreterare

Mats Gustafsson
Justeras

Bertil Dahl
Ordförande

Carl-Henrik Sölvinger
Vice ordförande

Justeringsdatum

Justeringsdatum

Anslaget på kommunens anslagstavla den Klicka här för att ange text.
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Behandling av mötesärende
§ 47
Plan för lika rättigheter och möjligheter
Dnr
Martin Holmdahl redovisar HR-gruppens arbete med att ta fram en rutin för
lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet för att Kalmar kommun ska kunna
följa de nya bestämmelserna i diskrimineringslagstiftningen.
Arbetsgivare har fått ett större ansvar att arbeta förebyggande och främjande
för att motverka diskriminering och arbeta för lika rättigheter och möjligheter.
Arbetsgivare ska nu bedriva ett förebyggande och främjande arbete för att
inom verksamheten motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika
rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell
läggning och ålder.
Det är en utvidgning jämfört med tidigare. Bestämmelserna om aktiva åtgärder
i arbetslivet omfattade före årsskiftet endast kön, etnisk tillhörighet och
religion eller annan trosuppfattning. Nu ska samtliga sju
diskrimineringsgrunder inkluderas i det förebyggande och främjande arbetet.
Nytt är också att reglerna innehåller anvisningar för hur arbetet ska
genomföras löpande i fyra steg. Det tidigare kravet på att ta fram en
jämställdhetsplan respektive likabehandlingsplan har ersatts med ett allmänt
krav på att hela arbetet ska dokumenteras.
Arbetsgivare och utbildningsanordnare ska även ta fram och följa upp riktlinjer
och rutiner för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier.
I arbetet ska arbetsgivare samverka med representanter för arbetstagare och
med de anställda i verksamheterna.
Personalenheten kommer att samverka om rutinen med de fackliga
organisationerna under november månad och där också komma överens om
hur den ska implementeras i alla verksamheter.
Rutinen för lika rättigheter och möjligheter kommer att följa samma arbetssätt
som systematiskt arbetsmiljöarbete med att undersöka, analysera, åtgärda och
utvärdera.
Personalutskottet tackar för informationen.
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§ 48
Arbetsmiljöenheten informerar
Dnr
Ylva Gorton chef på Arbetsmiljöenheten är på utbildning och kan inte närvara
på mötet.
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Övrigt
Sjukfrånvaro Kalmar kommun
Anne Elgmark informerar om att sjukfrånvaron sen i maj ligger något lägre än
förra året men att det är för tidigt att dra några slutsatser att man kan se någon
trend på att sjukfrånvaron sjunker.
När man följer diagnoserna på sjukskrivningarna så ser det ut på följande sätt.
Psykiska sjukdomar
59 %.
Skelett och muskelsjukdomar
16 %
Tumörer
9%
Hjärnsjukdom
5%
Invärtes
3%
Graviditetssjukdomar
2%
Öga/öra
2%
Andningsorgan
1%
Saknas uppgifter
3%
Arbetsbrist på Socialförvaltningen inom HVB-hem
Antalet ensamkommande barn har kraftigt minskat och Socialförvaltningen
måste anpassa antalet HVB-hem till det minskade behovet.
Det kommer att uppstå en övertalighetssituation som omfattar 47 personer.
Förvaltningen håller på att ta fram en turordningslista och samla ihop
personernas kompetenser och färdigheter för att kunna matcha detta mot de
lediga arbeten som finns i Kalmar kommun under omplaceringsutredning.
Personalenheten kommer att stoppa all annonsering och skicka vakanserna till
Socialförvaltningen för matchning mot personerna för att se om det finns
tillräckliga kvalifikationer för att omplaceras på ny tjänst.
De personer som har en yrkesutbildning eller adekvat högskole/universitetsutbildning bör Kalmar kommun klara av att anvisa annat arbete då
det råder brist på arbetskraft inom många av kommunens yrkesgrupper.
Personalenheten kommer också att ta kontakt med Omställningsfonden för att
se om det finns möjlighet att komplettera delar av utbildning så att
grundkraven som ställs på andra arbeten kan uppfyllas.
Löneöversyn 2017
Kalmar kommun har nu avslutat löneöversyn 2017 med de sista grupperna
som får ny lön i oktober och det retroaktiva i november. Nu börjar arbetet
med löneanalys och lönekartläggning. I november börjar arbetet att förbereda
löneöversyn 2018 som ska vara helt klar till mitten av april.
Personalutskottet tackar för informationen.

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-11-08

Kommunstyrelsens personalutskott

Tid
Onsdagen den 8 november 2017 kl. 13:00
Plats
KS-salen
Omfattning
§ 49-52
Beslutande
Bertil Dahl (V), ordförande
Carl-Henrik Sölvinger (L), vice ordförande
Michael Ländin (S)
Ersättare
Övriga
Anne Elgmark, personalchef
Ylva Gorton, chef arbetsmiljöenheten
Mats Gustafsson, förhandlingschef
Sekreterare

Mats Gustafsson
Justeras

Bertil Dahl
ordförande

Carl-Henrik Sölvinger
vice ordförande

Justeringsdatum

Justeringsdatum

Anslaget på kommunens anslagstavla den Klicka här för att ange text.
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-11-08

Behandling av mötesärende
§ 49
Personalutskottets sammanträdestider för 2018
Dnr
Föreslagna sammaträdestider för 2018 är.
Onsdag 17 januari kl. 13.00
Onsdag 14 februari kl. 13.00
Onsdag 14 mars kl. 13.00
Onsdag 18 april kl. 10.00
Onsdag 23 maj kl. 13.00
Onsdag 20 juni kl. 13.00
Onsdag 22 augusti kl. 10.00
Onsdag 19 september kl. 10.00
Onsdag 17 oktober kl. 13.00
Onsdag 21 november kl. 13.00
Onsdag 19 december kl. 13.00
Personalutskottet beslutar att anta föreslagna sammanträdestider.
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Sammanträdesdatum
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§ 50
Löneöversyn 2017 och inför löneöversyn 2018
Dnr
Mats Gustafsson redovisar intern löneanalys efter löneöversyn 2017.
Inför löneöversyn 2017 har Kalmar kommun avsatt 2,70 % i löneökning vilket
motsvarar ca 68,2 milj. kr ink. PO. När beräkningen av löneunderlaget gjordes
var det 5362 tillsvidareanställda i Kalmar kommun.
Löneanalysen jämför mellan år 2010 fram till 2017.
Vi kan se att lönespridningen har ökat sedan 2010 gällande hela kommunen.
När det gäller lönestruktur ur ett könsperspektiv visar analysen att kvinnor haft
en bättre löneutveckling jämfört med männen under perioden.
Lönefördelning för män och kvinnor liknar numera varandra, då
lönespridningen ökat för kvinnor.
Kvinnors medianlön för hela kommunen är 27752 kr och männen 28585 kr
vilket innebär att kvinnors medellön är 97,1 % av männens.
2010 var kvinnors medellön 91,5 % av männens.
Utfallet för de prioriterade grupperna i löneöversyn 2017 blev följande:
Enhetschefer IFO
Enhetschefer SOL
Enhetschefer LSS
Rektor, bitr rektor
Förskolechef, bitr fskchef
Enhetschef kost
Enhetschef städ
Distriktsjuksköterska
MAS och MAR
Arbetsterapeut
Fysioterapeut, sjukgymn
Lärare i grundskola
Förskollärare
Fritidspedagog
Ingenjör, inspektör

3,15 %
3,88 %
3,11 %
3,32 %
3,23 %
2,65 %
3,11 %
4,26 %
2,85 %
4,76 %
4,64 %
ca 3 %
3,52 %
3,05 %
ca 3 %

Personalutskottet tackar för redovisningen.
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-11-08

§ 51
Jämställdhetspris 2017
Dnr
Anne Elgmark informerar att två nomineringar har kommit in. Anne föreslår
att beslut tas på mötet i december.
Personalutskottet beslutar att fatta beslut om jämställdhetspriset på
decembermötet.
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-11-08

§ 52
Personalenheten och Arbetsmiljöenheten informerar
Dnr

Arbetsmiljöenheten informerar
Ylva Gorton informerar att just nu är det mycket att göra på AME.
Verksamhetsförändringen går som planerat att vi skiftar fokus från att arbeta
efterhjälpande på individnivå till att lägga våra resurser på hälsofrämjande och
förebyggande på grupp och organisationsnivå. Däremot märker vi att det finns
många individer som behöver stöd med framförallt stresshantering och vi ser
en risk i att om vi lägger för mycket tid på detta så kommer vi inte att lyckas nå
vårt mål att skapa hälsofrämjande arbetsplatser.
För att klara uppdraget kommer vi att definiera vad ett avlastande samtal hos
oss ska uppfylla för kriterier. Det ska var arbetsrelaterad och ha koppling till
arbetet. Vi har startat en kurs på gruppnivå för individer som behöver hjälp
med att hitta balans i liver och vi kommer hänvisa till den kursen. Personer
som behöver behandling för psykisk ohälsa ska hänvisas till hälso och
sjukvården. Självklart ska detta göras med individens bästa i fokus med empati
och etik.
Personalutskottet tackar för informationen.

Personalenheten informerar
Anne Elgmark informerar om vad som händer på personalenheten.
Revisonen har granskat kommunens arbetsmiljöarbete
Fråga: Bedöma om kommunen bedriver ett tillfredsställande systematiskt
arbetsmiljöarbete (SAM)
Resultat: Kommunen bedriver ett tillfredsställande SAM
Frågor som nu personalenheten och arbetsmiljöenheten ska svara på:
Vad gör KS inom sin uppsiktsplikt för att säkerställa att nämnderna fullföljer
sina uppdrag inom SAM?
Hur säkerställs att KS och nämnder får en återkoppling och uppföljning av
SAM?
Hur säkerställs effektiviteten i SAM?
SKL har tagit fram ett utbildningspaket för att förtydliga de förtroendevaldas
arbetsmiljöansvar och presentera det regelverk som gäller på
arbetsmiljöområdet.
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-11-08
Arbettsmiljöenheten vill med anledning av granskningen öka politikers
kunskap om arbetsmiljö och rekommenderar att en utbildningsinsats
genomförs i samband med KS under 2018
Sjukfrånvaron har sjunkit 6 månader i rad.
Den enda förvaltningen där sjukfrånvaron ökat något är barn- och
ungdomsförvaltningen. Den ackumulerade sjukfrånvaron hittills för 2017 (tom
september) är 6, 7 %. Motsvarande siffra för 2016 var 7, 2 %
Varsel Socialförvaltningen
Kompetenskartläggningen för den varslade gruppen på 47 personer är klar och
nu stoppas all publicering av lediga tills matchningen är klar. 20 personer har i
dagsläget lösningar klara.
Heltid som norm
En nulägesbeskrivning är gjord utifrån förvaltningarnas situation kring heltid.
Serviceförvaltningen, Södermöre och omsorgsförvaltningen har inte kommit i
mål med heltid. Omsorgsförvaltningen har ca 1/3 av baspersonalen som inte
jobbar heltid men endast 69 personer har i en kartläggning sagt att de vill
arbeta heltid.
Personalutskottet tackar för informationen.

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Magdalena Salomonsson
45 01 98

Datum

2017-11-23

Ärendebeteckning

KS 2017/1210

Kommunstyrelsen

Avrapportering tillsynsbesök enligt arkivlagen
och tillsynsplan 2018

Bakgrund
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i Kalmar kommun och ska enligt
arkivlagen utöva tillsyn över att myndigheterna fullgör sina skyldigheter enligt
samma lag. Tillsynen utförs av kommunarkivet och utövas genom regelbundna
inspektioner hos myndigheterna. Syftet är att säkerställa att myndigheterna har
kontroll på sin dokumenthantering och har de nödvändiga styrdokument som
behövs för att kunna tillgogose allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar.
Genomförda tillsynsbesök
• KIFAB i Kalmar AB
• Kultur- och fritidsnämnden
• Södermöre kommundelsnämnd
Avvikelser
Kommunarkivet har identifierat 1 avvikelser från de 3 verksamheter man
besökt. Avvikelsen är åtgärdad.
Tillsynsplan 2018
Tillsynsbesök enligt arkivlagen ska genomföras hos Destination Kalmar AB,
socialnämnden, överförmyndarnämnden och samhällsbyggnadsnämnden
som kvarstår från 2017.

Magdalena Salomonsson
Kommunarkivarie

Kommunledningskontoret Kansli- och omvärldsenheten
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│magdalena.salomonsson@kalmar.se

Handläggare

Direkt telefon

Tore Almlöf

0455-303027

Vår beteckning

Er beteckning

Datum

N2017/05430/TIF

2017-10-27

Näringsdepartementet

Härmed översändes gemensamt yttrande från Växjö, Kalmar och Karlskrona
kommuner över Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet
2018-2029.
Med vänlig hälsning

Tore Almlöf
Chef administrativa avdelningen

Kommunledningsförvaltningen
Adress

Besöksadress

Telefon

Telefax

E-postadress

371 83 Karlskrona

Östra Hamngatan 7 B

0455-30 30 00

0455-30 30 30

kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se

Portföljfakta för KLP-Totalt 31 Oktober 2017
Portföljförmögenhet per 2017-10-31
Antal andelar
Andelskurs

916 272,5278 St
4 132,6670 Kr

Svenska aktier/fonder
49,73% 1 883
Utländska aktier/fonder
8,40% 318
Obligationer
34,25% 1 296
Räntefonder
5,43% 205
Upplupna räntor, värdepapper 0,21%
7
Upplupen bankränta
0,00%
Likviditet
2,69% 101
Ej bokförd likviditet
-0,61% - 22
Öppen position köpoptioner
-0,10% - 3
Summa förmögenhet

069
043
751
440
939
105
943
949
693

406
545
081
508
123
850
076
625
761

Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr

3 786 649 204 Kr

Nyckeltal (annualiserade) för 2003-02 - 2017-10
Avkastning, portfölj
Avkastning, jämförelseindex
Standaravvikelse, portfölj
Standaravvikelse, jämförelseindex
Sharpekvot, portfölj
Sharpekvot, jämförelseindex
Aktiv risk
Informationskvot

10,16%
9,38%
8,66%
7,93%
1,02
1,02
2,38%
0,32

Avkastning per 2017-10-31
Från datum Portföljen
Index
2017-09-30
1,42%
1,24%
08-31
4,81%
3,96%
07-31
4,35%
3,67%
06-30
2,77%
2,08%
05-31
1,17%
0,84%
04-30
1,97%
1,89%
03-31
4,73%
4,22%
02-28
5,63%
5,25%
01-31
8,77%
7,17%
2016-12-31
9,44%
7,53%
11-30
11,82%
9,01%
10-31
12,83%
9,41%
2015-12-31
21,84%
14,27%
2014-12-31
29,06%
20,78%
2013-12-31
43,97%
34,60%
2012-12-31
65,04%
52,75%
2011-12-31
85,51%
67,96%
2010-12-31
74,99%
63,44%
2009-12-31
99,55%
86,50%
2008-12-31
147,13% 135,42%
2007-12-31
108,58%
96,64%
2006-12-31
104,24%
96,84%
2005-12-30
140,09% 124,84%
2004-12-30
197,82% 168,71%
2003-12-30
239,94% 206,43%
2003-02-28
313,27% 272,68%

Uppföljning av beslutade numeriska begränsningar i bolagets placeringspolicy
Differens
0,18%
0,84%
0,68%
0,69%
0,34%
0,08%
0,51%
0,38%
1,60%
1,91%
2,81%
3,41%
7,58%
8,28%
9,37%
12,29%
17,55%
11,56%
13,05%
11,71%
11,94%
7,40%
15,24%
29,11%
33,50%
40,59%

Utveckling andelsvärde för perioden 2016-10 - 2017-10
Portföljen

Index

Aktieinnehav
65%

Aktier

Miljoner kronor Faktisk andel av total tillgångar Tillåten andel av total tillgångar
2 201
58,1%
25%-60%

Total utlandsandel

318

8,4%

Max 15%

Aktier i övriga länder *)

21

0,6%

Max 5%

Enskild motpart
exkl svenska staten
- Swedbank
- Svenska Handelsbanken
- SEB
- Nordea
- Investor

Max 10%
312
205
175
145
137

8,2%
5,4%
4,6%
3,8%
3,6%

Räntebäranade i
nordiska börsbolag

713

18,8%

Max 20%

*) länder utanför: EU, övriga nordiska länder, Schweiz och USA
Begränsningarna senast beslutade av konsortiemötet 2017-04-19
Ägarandelar och insatt kapital i Kr
Ägare
Landstinget i Kalmar
Oskarshamns kommun
Vimmerby kommun
Mönsterås kommun
Hultsfreds kommun
Nybro kommun
Kalmar kommun
Högsby kommun
Mörbylånga kommun
Torsås kommun
Emmaboda kommun
Summa

Andel i procent
48,73%
20,35%
5,76%
4,79%
4,35%
3,60%
3,41%
3,06%
2,75%
1,62%
1,58%
100.00%

Insatt kapital

Nuvärde Utveckling

587 176 000
1845 251 822
440 000 000
770 613 266
51 000 000
218 175 501
51 021 000
181 397 871
39 009 000
164 835 202
50 000 000
136 335 814
50 000 000
129 229 895
26 375 000
115 720 214
24 500 000
103 949 198
32 500 000
61 497 818
16 850 000
59 642 603
1 368 431 000 3 786 649 204

214,3%
75,1%
327,8%
255,5%
322,6%
172,7%
158,5%
338,7%
324,3%
89,2%
254,0%
176,7%

Insatt/uttag
2017
50 000 000

55%

45%

35%

0%
2016-10-31

KLP

|
2016-12-31

|
2017-03-31

|
2017-06-30

|
2017-09-30

25%
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Kommentar och utveckling för KLP-Totalt 31 Oktober 2017

Utveckling andelsvärde för perioden 2003-02 - 2017-10
Portföljen

Index

Aktieinnehav
65%

300%
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55%

200%

45%

150%

100%
35%
50%

0%
2003-02-28

KLP

|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
2017-01-31
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Portföljfakta för KLP-Aktieportföljen 31 Oktober 2017

Avkastning, portfölj
Avkastning, jämförelseindex

14,66%
14,30%

Standaravvikelse, portfölj
Standaravvikelse, jämförelseindex

14,63%
16,41%

Sharpekvot, portfölj
Sharpekvot, jämförelseindex

0,91
0,79

Aktiv risk
Informationskvot

3,89%
0,09

Fem största innehaven 2017-10-31
Investor B
Skandinaviska Enskilda Banken A
Hennes & Mauritz B
Svenska Handelsbanken A
Swedbank A

136
113
105
104
89

917
520
100
400
354

000
000
000
000
000

Kr
Kr
Kr
Kr
Kr

2017-10-31
2016-12-31

Övriga

Nyckeltal (annualiserade) för 2003-02 - 2017-10

Utland

2 271 799 141 Kr

Teleoperatörer

Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr

Sällanköpsvaror

406
545
900
676
625
761

Material

Summa förmögenhet

069
043
75
253
949
693

Branschfördelning 2017-10-31 och 2016-12-31
Differens
-0,19%
25%
-0,45%
-0,55%
-0,27%
20%
-0,50%
-1,21%
15%
-1,37%
-2,29%
-1,15%
10%
-1,47%
-1,19%
5%
-0,97%
5,40%
0%
3,93%
+3,6% -1,5% -2,6% -0,1% -2,4% +5,0% -2,3% -0,7% +1,0%
6,56%
1,83%
3,47%
5,55%
1,86%
-22,37%
28,65%
Utveckling andelsvärde för perioden 2016-10 - 2017-10
21,78%
Portföljen
Index
18,15% 25%
16,18%
17,84%
33,47%
IT

82,89% 1 883
14,00% 318
0,00%
4,28%
97
-1,01% - 22
-0,16% - 3

Avkastning per 2017-10-31
Från datum Portföljen
Index
2017-09-30
1,93%
2,12%
08-31
7,39%
7,84%
07-31
6,37%
6,91%
06-30
3,41%
3,68%
05-31
1,15%
1,65%
04-30
2,19%
3,40%
03-31
6,54%
7,91%
02-28
7,93%
10,22%
01-31
12,32%
13,47%
2016-12-31
13,42%
14,88%
11-30
17,05%
18,24%
10-31
18,97%
19,94%
2015-12-31
31,37%
25,96%
2014-12-31
43,00%
39,07%
2013-12-31
67,61%
61,05%
2012-12-31
107,89% 106,06%
2011-12-31
143,50% 140,04%
2010-12-31
113,17% 107,62%
2009-12-31
164,92% 163,06%
2008-12-31
278,82% 301,19%
2007-12-31
173,18% 144,53%
2006-12-31
159,95% 138,17%
2005-12-30
223,16% 205,01%
2004-12-30
331,98% 315,80%
2003-12-30
419,92% 402,08%
2003-02-28
643,93% 610,47%

Industri

Svenska aktier/fonder
Utländska aktier/fonder
Upplupen bankränta
Likviditet
Ej bokförd likviditet
Öppen position köpoptioner

305 376,8684 St
7 439,3295 Kr

Hälsovård

Antal andelar
Andelskurs

Finans och fastighet

Portföljförmögenhet per 2017-10-31

Aktieinnehav
100%
90%

20%

80%
70%

15%

60%
50%

10%
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30%

5%
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10%
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2016-10-31
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Specifikationer för KLP-Aktieportföljen 31 Oktober 2017
Affär

Ej bokförd likviditet
Affärsdag Likviddag

Antal/Nom belopp

Köp av ABB Ltd
2017-10-31 2017-11-02
Köp av Boliden
2017-10-31 2017-11-02
Köp av Skanska B
2017-10-31 2017-11-02
Köp av Trelleborg B
2017-10-31 2017-11-02
Summa köp
SK ABB Ltd/1712/220
2017-10-31 2017-11-01
SK Skanska B/1712/190
2017-10-31 2017-11-01
SK Boliden/1712/305
2017-10-31 2017-11-01
SK Trelleborg B/1712/215
2017-10-31 2017-11-01
Sälj av KnowIT
2017-10-31 2017-11-02
Sälj av Raysearch Laboratories2017-10-31 2017-11-02
Sälj av Raysearch Laboratories2017-10-27 2017-11-01
Summa sälj
Summa ej bokförd likviditet
Likvidkonton
Likvidkonto
Valuta
Saldo
Söderberg & Partners
SEK
28 269,11
Handelsbanken
SEK
547 615,39
SWEDBANK
SEK 69 633 731,02
SEB
SEK 27 044 060,73
Summa
97 253 676,25

Valuta
CHF
GBP

Valutakurser
Kurs
Valuta
8,4081
DKK
11,1271
NOK

Kurs
1,3115
1,0259

46
17
27
24

Kurs/Ränta

000
000
000
000

218,38
294,30
183,73
207,66

10 045 432
5 003 035
4 960 723
4 983 889

400
500
300
400
5 011
23
4 814

2,15
1,60
4,35
1,20
158,79
182,48
188,22

84 340
78 200
128 216
46 720
795 703
4 197
906 078

Upplupen ränta Kapitaliserad ränta
0,00
0,00
0,00
0,00
75 899,81
0,00
0,00
0,00
75 899,81
0,00

Valuta
EUR
USD

Belopp Belopp (SEK) Anskaffningsvärde Likvidkonto
10 045 432
5 003 035
4 960 723
4 983 889
24 993 079
84 340
78 200
128 216
46 720
795 703
4 197
906 078
2 043 454
-22 949 625

0 SEB
0 SEB
0 SEB
0 SEB
0
84 340 SEB
78 200 SEB
128 216 SEB
46 720 SEB
271 627 SEB
3 408 SEB
713 409 SEB
1 325 921

Ränta
0,00%
0,00%
0,25%
0,00%

Kurs
9,7590
8,3816

Övriga skulder och fodringar
Text
Belopp
Öppen position köpoptioner
3 693 761
Summa skulder
3 693 761

KLP
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KLP-Aktieportföljen 31 Oktober 2017
Utveckling andelsvärde för perioden 2003-02 - 2017-10
Portföljen

Index

Aktieinnehav
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90%

520%

80%

455%

70%
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50%

260%

40%
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30%

130%

20%
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KLP-Aktieportföljen
Per datum 2017-10-31
Benämning

Portföljsammandrag, aktier
Innehav

Värderings- Marknadsvärde
kurs

Anskaffningsvärde

Anskaffningskurs

Ändring
i procent

Ändring
i SEK

Upplupen
ränta

Andel av
portföljen

Depå

Finans och fastighet
Catella B
Collector AB
Hemfosa Fastigheter AB
Intrum Justitia
Investor B
Nordea
Pandox b
Platzer Fastigheter AB
Skandinaviska Enskilda Banken A
Swedbank A
Svenska Handelsbanken A

500
70
150
120
330
750
138
350
1 100
430
870

000
000
000
000
000
000
361
000
000
000
000

19,00
88,45
101,70
293,40
414,90
101,20
152,60
50,00
103,20
207,80
120,00

624 859 389
9 500 000
6 191 500
15 255 000
35 208 000
136 917 000
75 900 000
21 113 889
17 500 000
113 520 000
89 354 000
104 400 000

495 939 594,72
10 125 442,00
6 610 954,00
7 744 070,83
23 312 093,81
86 035 236,72
62 487 552,75
14 782 597,16
11 808 566,48
96 311 568,72
69 196 282,02
107 525 230,23

20,25
94,44
51,63
194,27
260,71
83,32
106,84
33,74
87,56
160,92
123,59

26,00
- 6,18
- 6,34
96,99
51,03
59,14
21,46
42,83
48,20
17,87
29,13
- 2,91

128 919 794
- 625 442
- 419 454
7 510 929
11 895 906
50 881 763
13 412 447
6 331 292
5 691 434
17 208 431
20 157 718
- 3 125 230

28,39
0,43
0,28
0,69
1,60
6,22
3,45
0,96
0,80
5,16
4,06
4,74

Hälsovård
Alligator
Elekta B
Getinge B
Raysearch Laboratories B
Recipharm B

300
1 000
236
165
126

000
000
285
163
319

28,00
80,50
164,80
185,50
102,50

171 425 203
8 400 000
80 500 000
38 939 768
30 637 737
12 947 698

159 389 390,54
10 856 206,00
68 396 984,10
40 657 114,26
24 476 275,10
15 002 811,08

36,19
68,40
172,07
148,19
118,77

7,55
- 22,62
17,70
- 4,22
25,17
- 13,70

12 035 812
- 2 456 206
12 103 016
- 1 717 346
6 161 462
- 2 055 113

7,79
0,38
3,66
1,77
1,39
0,59

Industri
ABB Ltd
Atlas Copco B
Autoliv
Bravida Holding
NCC B
Sandvik
Skanska B
Skanska B
SKF B
Trelleborg B
Volvo A
Volvo B

146
210
44
344
229
480
14
352
300
174
175
420

000
000
559
000
700
000
500
500
000
000
000
000

219,40
332,50
1 050,00
57,15
180,70
152,90
183,70
183,70
194,70
207,40
165,90
165,90

543 828 740
32 032 400
69 825 000
46 786 950
19 659 600
41 506 790
73 392 000
2 663 650
64 754 250
58 410 000
36 087 600
29 032 500
69 678 000

371 600 854,66
27 864 053,31
26 281 823,00
41 247 454,59
16 371 393,00
46 971 592,48
47 482 910,03
1 975 124,06
48 015 947,05
46 168 299,29
21 129 071,60
7 235 357,25
40 857 829,00

190,85
125,15
925,68
47,59
204,49
98,92
136,22
136,22
153,89
121,43
41,34
97,28

46,35
14,96
165,68
13,43
20,09
- 11,63
54,57
34,86
34,86
26,52
70,80
301,26
70,54

172 227 885
4 168 347
43 543 177
5 539 495
3 288 207
- 5 464 802
25 909 090
688 526
16 738 303
12 241 701
14 958 528
21 797 143
28 820 171

24,71
1,46
3,17
2,13
0,89
1,89
3,33
3,06
3,06
2,65
1,64
1,32
3,17

SEB
SEB
Swedbank
SEB
SEB
Swedbank
Handelsbanken
SEB
SEB
SEB
Swedbank
Swedbank

IT
Acando b
CLXcommunication
Ericsson B
KnowIT
Tobii AB

925
92
850
247
160

610
072
000
232
000

28,40
100,75
52,70
153,00
43,00

125 065 074
26 287 324
9 276 254
44 795 000
37 826 496
6 880 000

127 759 906,48
15 555 474,90
11 474 975,00
77 508 998,49
13 401 494,09
9 818 964,00

16,81
124,63
91,19
54,21
61,37

- 2,11
68,99
- 19,16
- 42,21
182,26
- 29,93

- 2 694 832
10 731 849
- 2 198 721
- 32 713 998
24 425 002
- 2 938 964

5,68
1,19
0,42
2,04
1,72
0,31

SEB
Handelsbanken
Swedbank
SEB
SEB

Material
Boliden
SCA B

141 500
400 000

293,00
78,60

72 899 500
41 459 500
31 440 000

49 919 291,57
31 225 354,50
18 693 937,07

220,67
46,73

46,03
32,78
68,18

22 980 208
10 234 146
12 746 063

3,31
1,88
1,43

SEB
SEB

Sällanköpsvaror
ESSITY AB B
Hennes & Mauritz B
Securitas B

340 000
500 000
330 000

250,30
210,20
146,90

238 679 000
85 102 000
105 100 000
48 477 000

215 275 875,11
58 708 046,26
109 555 415,85
47 012 413,00

172,67
219,11
142,46

10,87
44,96
- 4,07
3,12

23 403 125
26 393 954
- 4 455 416
1 464 587

10,84
3,87
4,77
2,20

SEB
SEB
SEB

1 950 000

38,75

75 562 500
75 562 500

89 659 169,14
89 659 169,14

45,98

- 15,72 - 14 096 669
- 15,72
- 14 096 669

3,43
3,43

Teleoperatörer
Telia Company

KLP

SEB
SEB
SEB
SEB
Handelsbanken
SEB
Handelsbanken
Handelsbanken
Swedbank
Handelsbanken
Handelsbanken
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB

Swedbank
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KLP-Aktieportföljen
Per datum 2017-10-31

Portföljsammandrag, aktier

Benämning

Innehav

Utland
Autocall Amerikanska 200714
Autocall sv combo 1735 220817
Autocall svbolag 201106
Autocall svbolag 220302
Autocall svbolag 220303
Autocall svbolag CBK 211202
Autocall svbolag skandia211110
Coeli Frontier Markets Lux SEK
Coeli Global Selektiv LUX SEK
Handelsbanken Hållbar Energi
ING BANK N:V LÅN 6133 190128
NDA Bevis Nordiska Bolag
OPM Private Equity
Save Earth Fund
Öhman Global Hållbar A

150
200
120
150
150
150
150
72
72
464
200
120
99
175
109

000
000
000
000
000
000
000
275
825
053
000
000
047
865
398

Övriga
XACT BEAR 2

600 000

Summa aktier

KLP

Värderings- Marknadsvärde
kurs

Anskaffningsvärde

Anskaffningskurs

Ändring
i procent

Ändring
i SEK

50,15
101,60
77,45
116,60
105,50
115,83
108,32
154,42
153,82
168,42
105,85
103,47
282,93
165,70
207,50

318 043 545
7 522 500
20 320 000
9 294 000
17 490 000
15 825 000
17 374 500
16 248 000
11 160 709
11 201 943
78 155 777
21 170 000
12 416 400
28 023 839
29 140 773
22 700 104

253 989 177,33
15 000 000,00
20 000 000,00
12 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
10 909 915,00
10 909 915,00
45 574 174,61
17 764 000,00
12 000 000,00
10 331 172,70
19 500 000,02
20 000 000,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
150,95
149,81
98,21
88,82
100,00
104,31
110,88
182,82

25,22
- 49,85
1,60
- 22,55
16,60
5,50
15,83
8,32
2,30
2,68
71,49
19,17
3,47
171,26
49,44
13,50

64 054 368
- 7 477 500
320 000
- 2 706 000
2 490 000
825 000
2 374 500
1 248 000
250 794
292 028
32 581 602
3 406 000
416 400
17 692 666
9 640 773
2 700 104

14,45
0,34
0,92
0,42
0,79
0,72
0,79
0,74
0,51
0,51
3,55
0,96
0,56
1,27
1,32
1,03

51,25

30 750 000
30 750 000

36 882 863,00
36 882 863,00

61,47

- 16,63
- 16,63

- 6 132 863
- 6 132 863

1,40
1,40

22,26

400 696 828

2 201 112 951 1 800 416 122,56

Upplupen
ränta

0,00

Andel av
portföljen

Depå

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
Söderberg & Partners
Söderberg & Partners
Handelsbanken
Swedbank
SEB
OPM Optimized Portfolia M-ment
Handelsbanken
Öhman Fonder
Swedbank

100,00
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KLP-Aktieportföljen
Per datum 2017-10-31

Optioner

Benämning

Optionstyp

Antal
kontrakt

ABB Ltd/1711/205
ABB Ltd/1712/210
ABB Ltd/1712/220
Autoliv/1711/960
Autoliv/1712/990
Boliden/1711/290
Boliden/1712/305
Elekta B/1711/90
Elekta B/1712/85
Elekta B/1712/92.50
Getinge B/1711/170
Hennes & Mauritz B/1711/230
Investor B/1711/420
Investor B/1712/430
Nordea/1711/110
Nordea/1711/112.50
Nordea/1712/112.5
Sandvik/1711/142.5
Sandvik/1711/145
SCA B/1712/310
Skanska B/1711/200
Skanska B/1712/190
SKF B/1711/180
SKF B/1711/190
Swedbank A/1711/225
Svenska Handelsbanken A/1711/122.50
Trelleborg B/1711/210
Trelleborg B/1711/215
Trelleborg B/1712/215
Volvo B/1711/160
Volvo B/1712/170
Summa

Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj

500,00
500,00
400,00
200,00
150,00
500,00
900,00
700,00
1 000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
1 000,00
500,00
800,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
1 000,00
200,00
300,00
400,00
500,00
500,00

KLP

av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av

köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp

Antal Värderings- Marknadsaktier kurs
värde
50
50
40
20
15
50
90
70
100
50
50
50
50
50
50
100
50
80
50
50
50
50
50
50
50
100
20
30
40
50
50

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Erhållen
premie
58 400
90 575
84 340
83 253
62 698
277 556
366 964
71 365
111 850
65 825
63 350
68 300
108 075
90 882
73 250
131 650
65 825
165 228
76 221
761 438
55 925
78 200
53 450
58 400
110 532
98 000
32 250
57 035
46 720
88 515
137 690
3 693 761

Anskaffningsvärde

0

Aktiekurs Marknadsvärde
Lösenkurs Lösenvärde

Depå

219,40
219,40
219,40
1 050,00
1 050,00
293,00
293,00
80,50
80,50
80,50
164,80
210,20
414,90
414,90
101,20
101,20
101,20
152,90
152,90
78,60
183,70
183,70
194,70
194,70
207,80
120,00
207,40
207,40
207,40
165,90
165,90

SEB
SEB
SEB
Swedbank
Swedbank
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
Handelsbanken
Handelsbanken
SEB
SEB
SEB
Swedbank
Swedbank
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
Handelsbanken
Handelsbanken
SEB
SEB
SEB
Swedbank
Swedbank

10 970 000
10 970 000
8 776 000
21 000 000
15 750 000
14 650 000
26 370 000
5 635 000
8 050 000
4 025 000
8 240 000
10 510 000
20 745 000
20 745 000
5 060 000
10 120 000
5 060 000
12 232 000
7 645 000
3 930 000
9 185 000
9 185 000
9 735 000
9 735 000
10 390 000
12 000 000
4 148 000
6 222 000
8 296 000
8 295 000
8 295 000
325 969 000
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KLP-Aktieportföljen
Avser period: 2017-10-01 - 2017-10-31

Köp och försäljning av aktier och fonder

Benämning

Typ

Affärsdag

Likviddag

ABB Ltd
Boliden
KnowIT
Raysearch Laboratories B

Köp
Köp
Sälj
Sälj

2017-10-31
2017-10-31
2017-10-31
2017-10-31

2017-11-02
2017-11-02
2017-11-02
2017-11-02

Skanska B
Trelleborg B
Raysearch Laboratories B
Nordea
Nordea

Köp
Köp
Sälj
Köp
Köp

2017-10-31
2017-10-31
2017-10-27
2017-10-26
2017-10-26

2017-11-02
2017-11-02
2017-11-01
2017-10-30
2017-10-30

Recipharm B
Raysearch Laboratories B
Recipharm B
Öhman Global Hållbar A
KK Boliden/1712/295

Sälj
Sälj
Sälj
Köp
Option

2017-10-26
2017-10-25
2017-10-25
2017-10-25
2017-10-24

2017-10-30
2017-10-27
2017-10-27
2017-10-25
2017-10-24

SK Boliden/1712/295
Intrum Justitia
Boliden
Collector AB
KK Boliden/1710/280

Option
Sälj
Sälj
Köp
Option

2017-10-24
2017-10-23
2017-10-20
2017-10-20
2017-10-20

2017-10-24
2017-10-25
2017-10-24
2017-10-24
2017-10-20

KK Volvo B/1710/160
Nordea
Nordea
SK Boliden/1710/280
SK Boliden/1710/280

Option
Sälj
Sälj
Option
Option

2017-10-20
2017-10-20
2017-10-20
2017-10-20
2017-10-20

2017-10-20
2017-10-24
2017-10-24
2017-10-20
2017-10-20

SK Hennes & Mauritz B/1710/245
SK Nordea/1710/110
SK Volvo B/1710/155
SK Volvo B/1710/160
Swedbank Robur Ny Teknik

Option
Option
Option
Option
Sälj

2017-10-20
2017-10-20
2017-10-20
2017-10-20
2017-10-20

2017-10-20
2017-10-20
2017-10-20
2017-10-20
2017-10-20

74 741

687,19 51 361 400,62

0,00

Swedbank Robur Ny Teknik
Volvo B
Getinge B
Handelsbanken Hållbar Energi
Intrum Justitia

Köp
Sälj
Köp
Köp
Köp

2017-10-20
2017-10-20
2017-10-19
2017-10-19
2017-10-19

2017-10-20
2017-10-24
2017-10-23
2017-10-19
2017-10-23

33
100 000
26 000
246
14 000

0,00
154,80 15 479 850,00
154,00 4 003 884,00
0,00
275,12 3 851 625,00

Collector AB
Svenska Handelsbanken A
Svenska Handelsbanken A
Swedbank Robur Ny Teknik
Coeli Frontier Markets Lux SEK

Köp
Köp
Köp
Köp
Köp

2017-10-18
2017-10-18
2017-10-18
2017-10-17
2017-10-13

2017-10-20
2017-10-20
2017-10-20
2017-10-17
2017-10-17

20 000
40 000
60 000
152
72 275

94,11
122,21
123,59

1 882 150,00
4 888 229,00
7 415 208,00
0,00
150,95 10 909 915,00

Coeli Global Selektiv LUX SEK
Collector AB
Swedbank A
Svenska Handelsbanken A
Raysearch Laboratories B

Köp
Köp
Köp
Köp
Köp

2017-10-13
2017-10-13
2017-10-11
2017-10-11
2017-10-10

2017-10-17
2017-10-17
2017-10-13
2017-10-13
2017-10-12

72
20
20
30
20

149,81 10 909 915,00
96,81 1 936 213,00
217,17 4 343 431,00
124,96 3 748 733,00
168,19 3 363 732,00

KLP

Antal

46 000
17 000
5 011
23
27
24
4
100
100

000
000
814
000
000

8 499
20 000
7 782
237

22 000
50 000
30 000

100 000
64 000

825
000
000
000
000

Kurs

Belopp

Courtage och Valuta
övrig kostnad

Valutakurs

Belopp
(SEK)

218,38 10 045 432,00
294,30 5 003 035,00
158,79
795 703,00
182,48
4 197,00

15 046,00
7 493,00
1 195,00
150,00

SEK
SEK
SEK
SEK

1,0000 10 045 432,00
1,0000 5 003 035,00
1,0000
795 703,00
1,0000
4 197,00

183,73 4 960
207,66 4 983
188,22
906
101,51 10 151
101,52 10 152

7
7
1
15
15

430,00
465,00
361,00
204,00
206,00

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

1,0000 4 960
1,0000 4 983
1,0000
906
1,0000 10 151
1,0000 10 152

1 279,00
5 280,00
1 171,00
0,00

SEK
SEK
SEK
SEK

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

100,20
175,74
100,20

723,00
889,00
078,00
078,00
260,00

851 589,00
3 514 720,00
779 785,00
0,00

294,46 6 478 068,00
279,58 13 979 000,00
93,09 2 792 591,00

109,84 10 983 500,00
109,55 7 011 252,00

723,00
889,00
078,00
078,00
260,00

851 589,00
3 514 720,00
779 785,00
0,00
0,00

Vinst
(SEK)

524 076
789

192 669

157 831
550 827
144 477
228 938

1,0000 6 478
1,0000 13 979
1,0000 2 792
2 792

0,00
068,00
000,00
591,00
591,00

2 792
1,0000 10 983
1,0000 7 011
7 011
7 011

591,00
500,00
252,00
252,00
252,00

3 313 643
2 102 543
208 781
560 025

SEK

7
7
7
7
1,0000 51

252,00
252,00
252,00
252,00
400,62

149
126
167
100
1 361

0,00
20 150,00
5 997,00
0,00
5 769,00

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

1,0000
0,00
1,0000 15 479 850,00
1,0000 4 003 884,00
1,0000
0,00
1,0000 3 851 625,00

2 819,00
7 321,00
11 106,00
0,00
0,00

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

1,0000 1
1,0000 4
1,0000 7
1,0000
1,0000 10

0,00
900,00
505,00
615,00
038,00

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

1,0000 10 909 915,00
1,0000 1 936 213,00
1,0000 4 343 431,00
1,0000 3 748 733,00
1,0000 3 363 732,00

9 732,00
21 000,00
4 183,00

16 500,00
10 533,00

2
6
5
5

SEK
SEK
SEK

SEK
SEK

011
011
011
011
361

Förlust
(SEK)

854 775
2 204 184
3 447 948
1 417 950
287 161

831
700
195
809
401

5 751 795

882 150,00
888 229,00
415 208,00
0,00
909 915,00
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KLP-Aktieportföljen
Avser period: 2017-10-01 - 2017-10-31
Benämning

Typ

Alfred Berg Fastighetsfond
ABB Ltd
Trelleborg B

Sälj
Köp
Köp

Valuta
SEK
Summa

KLP

Köp och försäljning av aktier och fonder
Affärsdag

Likviddag

2017-10-06 2017-10-10
2017-10-03 2017-10-05
2017-10-03 2017-10-05

Antal

189 005
37 000
27 200

Kurs

Belopp

170,55 32 234 805,72
203,58 7 532 516,00
208,57 5 672 989,00

Courtage och Valuta
övrig kostnad
0,00
11 282,00
8 497,00

SEK
SEK
SEK

Valutakurs

Belopp
(SEK)

1,0000 32 234 805,72
1,0000 7 532 516,00
1,0000 5 672 989,00

Vinst
(SEK)

Förlust
(SEK)

9 234 806

Köpt, lokal valuta

Sålt, lokal valuta

Köpt, SEK

Sålt, SEK

Ansk.värde, SEK

Vinst, SEK

Förlust, SEK

Vinst, optioner

Förlust, optioner

118 547 548,00

144 379 948,34

118 547 548,00
118 547 548,00

144 379 948,34
144 379 948,34

115 997 576,03
115 997 576,03

28 684 680,23
28 684 680,23

302 307,92
302 307,92

2 168 116,00
2 168 116,00

1 934 049,00
1 934 049,00
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KLP-Aktieportföljen
Avser period: 2017-10-01 - 2017-10-31
Aktie

Autocall svbolag skandia211110
Hemfosa Fastigheter AB
Telia Company
Summa SEK
Summa

KLP

Utdelningar

Valuta

Avstämningsdag

Likviddag

SEK
SEK
SEK
SEK

2017-10-02
2017-10-13
2017-10-27

2017-10-02
2017-10-13
2017-10-27

Utdelning

Kupongskatt

Netto

Valutakurs

Utdelning, SEK

150 000,00
165 000,00
1 950 000,00
2 265 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

150 000,00
165 000,00
1 950 000,00
2 265 000,00

1,0000
1,0000
1,0000

150 000,00
165 000,00
1 950 000,00
2 265 000,00
2 265 000,00
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KLP-Aktieportföljen
Avser period: 2017-10-01 - 2017-10-31
Option

Sälj av köp Trelleborg B/2017-11-17/215
Sälj av köp Trelleborg B/2017-11-17/215
Sälj av köp SKF B/2017-11-17/190
Sälj av köp Nordea/2017-11-17/110
Sälj av köp Investor B/2017-11-17/420
Sälj av köp Hennes & Mauritz B/2017-11-17/230
Sälj av köp Getinge B/2017-11-17/170
Sälj av köp Boliden/2017-11-17/290
Sälj av köp Volvo B/2017-12-15/170
Sälj av köp Trelleborg B/2017-12-15/215
Sälj av köp Skanska B/2017-12-15/190
Sälj av köp Nordea/2017-12-15/112.5
Sälj av köp Investor B/2017-12-15/430
Sälj av köp Elekta B/2017-12-15/85
Sälj av köp Boliden/2017-12-15/305
Sälj av köp Boliden/2017-12-15/295
Sälj av köp Boliden/2017-12-15/305
Sälj av köp ABB Ltd/2017-12-15/220
Sälj av köp ABB Ltd/2017-12-15/210
Summa Sälj av köp

KLP

Optionsaffärer
Affärsdag

Likviddag

Lösendag

Antal

Kurs

2017-10-03
2017-10-03
2017-10-04
2017-10-17
2017-10-03
2017-10-13
2017-10-13
2017-10-03
2017-10-20
2017-10-31
2017-10-31
2017-10-17
2017-10-03
2017-10-13
2017-10-31
2017-10-20
2017-10-26
2017-10-31
2017-10-13

2017-10-04
2017-10-04
2017-10-05
2017-10-18
2017-10-04
2017-10-16
2017-10-16
2017-10-04
2017-10-23
2017-11-01
2017-11-01
2017-10-18
2017-10-04
2017-10-16
2017-11-01
2017-10-23
2017-10-27
2017-11-01
2017-10-16

2017-11-17
2017-11-17
2017-11-17
2017-11-17
2017-11-17
2017-11-17
2017-11-17
2017-11-17
2017-12-15
2017-12-15
2017-12-15
2017-12-15
2017-12-15
2017-12-15
2017-12-15
2017-12-15
2017-12-15
2017-12-15
2017-12-15

36
264
500
500
500
500
500
500
500
400
500
500
500
1 000
300
600
600
400
500

1,95
1,95
1,20
1,50
2,20
1,40
1,30
5,65
2,80
1,20
1,60
1,35
1,85
1,15
4,35
14,50
4,05
2,15
1,85

Courtage

Belopp

422
043
600
750
925
700
650
944
310
280
800
675
619
150
284
225
252
660
925

6 598,00
50 437,00
58 400,00
73 250,00
108 075,00
68 300,00
63 350,00
277 556,00
137 690,00
46 720,00
78 200,00
65 825,00
90 881,50
111 850,00
128 216,00
854 775,00
238 748,00
84 340,00
90 575,00
2 633 786,50

1
1
1
1
1
1
4
2
1
1
1
1
3
2
15
4
1
1

Affärsnummer

10340
10341
10337
10395
10338
10389
10391
10342
10422
10460
10458
10396
10339
10392
10459
10423
10430
10457
10390

Onsdag 2017-11-08
Sida
1

KLP-Aktieportföljen
Avser period: 2017-10-01 - 2017-10-31
Option

Köp av köp Volvo B/2017-10-20/160
Köp av köp Boliden/2017-10-20/280
Köp av köp Boliden/2017-12-15/295
Summa Köp av köp

KLP

Optionsaffärer
Affärsdag

Likviddag

Lösendag

2017-10-20
2017-10-20
2017-10-24

2017-10-23
2017-10-23
2017-10-25

2017-10-20
2017-10-20
2017-12-15

Antal

Kurs

Courtage

Belopp

500
600
600

5,65
23,25
3,75

4 661
22 950
3 938

287 161,00
1 417 950,00
228 938,00
1 934 049,00

Affärsnummer

10413
10414
10431
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Portföljfakta för KLP-Räntebärande 31 Oktober 2017
Portföljförmögenhet per 2017-10-31
Antal andelar
Andelskurs

873 753,4232 St
1 733,7272 Kr

Obligationer
85,60% 1 296 751 081 Kr
Räntefonder
13,56% 205 440 508 Kr
Upplupna räntor, värdepapper 0,52%
7 939 123 Kr
Upplupen bankränta
0,00%
29 950 Kr
Likviditet
0,31%
4 689 400 Kr
Ej bokförd likviditet
0.00 Kr
Summa förmögenhet

1 514 850 062 Kr

Nyckeltal (annualiserade) för 2003-02 - 2017-10
Avkastning, portfölj
Avkastning, jämförelseindex

3,82%
3,88%

Standaravvikelse, portfölj
Standaravvikelse, jämförelseindex

1,42%
2,51%

Sharpekvot, portfölj
Sharpekvot, jämförelseindex

1,76
1,02

Aktiv risk
Informationskvot

1,92%
-0,03

Riskmått räntebärande per 2017-10
Nominellt värde

1 158 223 203 Kr

Ränterisk (1%) i kr
Ränterisk (1%) i %r

12 248 389 Kr
0,81 %

Duration (år), totalt
Duration (år), obligationer
Viktad återstående löptid (år)

1,030 år
1,035 år
3,15

Avkastning per 2017-10-31
Från datum Portföljen
Index
2017-09-30
0,67%
0,36%
08-31
1,22%
0,14%
07-31
1,52%
0,43%
06-30
1,80%
0,38%
05-31
1,16%
-0,09%
04-30
1,57%
0,28%
03-31
1,94%
0,50%
02-28
2,14%
0,33%
01-31
3,38%
1,02%
2016-12-31
3,45%
0,45%
11-30
4,06%
0,28%
10-31
3,81%
-0,42%
2015-12-31
8,21%
3,05%
2014-12-31
9,40%
3,57%
2013-12-31
13,58%
10,89%
2012-12-31
17,48%
11,22%
2011-12-31
25,71%
14,88%
2010-12-31
30,27%
24,57%
2009-12-31
33,37%
27,02%
2008-12-31
40,67%
30,89%
2007-12-31
48,28%
45,37%
2006-12-31
52,08%
48,85%
2005-12-30
54,87%
50,61%
2004-12-30
59,31%
57,14%
2003-12-30
67,30%
68,84%
2003-02-28
73,37%
74,74%

3500 KKr

Förfallostruktur2017-10-31
Differens
0,31%
2800 KKr
1,08%
1,09%
1,42%
2100 KKr
1,24%
1,29%
1,45%
1400 KKr
1,82%
2,36%
2,99%
700 KKr
3,77%
4,24%
5,16%
5,83%
0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9
2,69%
6,26%
10,83%
5,70%
6,35%
9,77%
2,91%
Utveckling andelsvärde för perioden 2016-10 - 2017-10
3,24%
Portföljen
Index
4,26%
7,5%
2,18%
-1,54%
-1,36%

Staten
Bostäder
Övriga

9-10 10-11 11-12 12-13 år

5,0%

Fem största innehaven 2017-10-31
Microfinance Fund SEB,
49
Räntefond
EXCALIBUR,
31
Räntefond
Nordea,
30
Nordea AT1 FRN SEK - 2020-03-12
Handelsbanken Tillväxtm oblig,
28
Räntefond
SEB i USD,
27
SEB 5,75% FIX 200512 AT1 - 2020-05-13

090 000 Kr
331 022 Kr

2,5%

535 393 Kr
625 926 Kr
005 670 Kr

0,0%

2016-10-31

KLP

|
2016-12-31

|
2017-03-31

|
2017-06-30

|
2017-09-30
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Specifikationer för KLP-Räntebärande 31 Oktober 2017
Likvidkonton
Likvidkonto
Valuta
Saldo
Swedbank
SEK
738 111,96
Söderberg & Partners
SEK
1 395 779,01
Handelsbanken
SEK
2 254 972,77
SEB
SEK
300 536,37
Summa
4 689 400,11

Valuta
CHF
GBP

Valutakurser
Kurs
Valuta
8,4081
DKK
11,1271
NOK

Kurs
1,3115
1,0259

Upplupen ränta Kapitaliserad ränta
29 950,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29 950,29
0,00

Valuta
EUR
USD

Ränta
0,25%
0,00%
0,00%
0,00%

Kurs
9,7590
8,3816

Utveckling andelsvärde för perioden 2003-02 - 2017-10
Portföljen
80%

Index

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
2003-02-28

KLP

|
2004-01-30

|
2005-01-31

|
2006-01-31

|
2007-01-31

|
2008-01-31

|
2009-01-31

|
2010-01-31

|
2011-01-31

|
2012-01-31

|
2013-01-31

|
2014-01-31

|
2015-01-31

|
2016-01-31

|
2017-01-31
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KLP-Räntebärande
Per datum 2017-10-31
Benämning

Portföljsammandrag, räntebärande
ISIN-kod

Förfallodag

OBLIGATIONER

Innehav

Värderingsränta

Värderingskurs

1 158 223 203

Marknadsvärde

Anskaffningsvärde

Ändring Upplupen ränta
i procent

Duration

Andel av
portföljen

1 296 751 081
1 278 510 494,01

1,43

7 939 123

1,035

86,32

Depå

Staten
Vasakronan FRN 211018
Rikshem FRN 220222
Vattenfall frn 220319
Vasakronan greenbond 220524
Rikshem Greenbond 141 RB
Sveaskog FRN lån 136 23-10-30

SE0009190614
SE0009345622
XS1205625251
SE0009983802
SE0010468900
SE0006425526

2021-10-18
2022-02-22
2022-03-19
2022-05-24
2022-10-19
2023-10-30

83 000 000
10 000 000
5 000 000
13 000 000
20 000 000
20 000 000
15 000 000

0,428
0,623
1,936
0,393
0,178
0,309

101,364
101,616
100,920
100,648
99,699
100,663

83 505 650 82 892 080,33
10 136 400 10 000 000,00
5 080 800
5 000 000,00
13 119 600 12 892 080,33
20 129 600 20 000 000,00
19 939 800 20 000 000,00
15 099 450 15 000 000,00

0,74
1,36
1,62
1,76
0,65
- 0,30
0,66

53 128
1 546
6 057
29 362
14 847
1 187
129

0,167
0,219
0,061
0,136
0,067
0,222
0,253

5,56
0,67
0,34
0,87
1,34
1,33
1,01

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB

Bostäder
LFHYP513
SWBHYP189
SBAB 142
LFHYP514
SWBHYP190

SE0005498714
SE0007525639
SE0006758561
SE0006543328
SE0007525647

2020-09-16
2020-12-16
2021-03-17
2021-09-15
2021-09-15

62 000 000
10 000 000
18 000 000
10 000 000
12 000 000
12 000 000

0,022
0,097
0,196
0,337
0,331

109,286
102,820
102,706
105,430
102,572

64 667 040 63 846 019,34
10 928 600 11 032 000,00
18 507 600 17 932 440,00
10 270 600
9 896 500,00
12 651 600 12 680 639,67
12 308 640 12 304 439,67

1,29
- 0,94
3,21
3,78
- 0,23
0,03

299 917
39 722
157 001
61 944
26 250
15 000

3,336
2,780
3,060
3,309
3,767
3,808

4,30
0,73
1,23
0,68
0,84
0,82

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB

Företag, i NOK, EUR, USD
Marine Harvest ASA 2018-03-12
Norwegian Air Shuttle
Storebrand LIV 180529
AUSTEVOLL FRN 181015
DIGIPLEX FET AS
W Holdings AS
Nordea 5,50% FIX 190923 AT1
Swedbank 5,50% FIX 200316 AT1
DNB 5,75 % FIX 200326 AT1
Danske 5,75% FIX 200406 AT1
SEB 5,75% FIX 200512 AT1
SHB 5,25% FIX 210228 AT1
Nordea 5,25% FIX 210913 AT1
SEB 5,625% FIX 220512 AT1
DNB BANK 20230619
Austevoll SEAFOOD 17/23
Storebrand LIVSF 240325
Hoist Kredit 270519

NO0010672827 2018-03-12
NO0010736549 2018-05-20
NO0010430713 2018-05-29
NO0010661465 2018-10-15
NO0010712870 2019-06-10
NO0010714033 2019-07-10
US65557DAM39 2019-09-23
XS1190655776 2020-03-16
XS1207306652 2020-03-26
XS1044578273 2020-04-06
XS1136391643 2020-05-13
XS1194054166 2021-02-18
XS1202090947 2021-09-13
XS1584880352 2022-05-12
NO0010682511 2023-06-19
NO0010797491 2023-06-21
NO0010706021 2024-03-25
XS1617700197 2027-05-19

70 700 000
6 000 000
8 000 000
7 000 000
3 000 000
6 000 000
6 000 000
2 000 000
1 000 000
1 500 000
1 200 000
3 000 000
3 000 000
1 000 000
800 000
5 000 000
5 500 000
10 000 000
700 000

3,083
5,336
3,553
3,578
3,584
4,754
3,282
3,626
3,817
1,722
3,771
4,201
4,163
4,351
1,700
1,939
2,278
4,124

101,000
99,450
101,076
102,750
102,000
100,438
104,045
104,170
104,400
109,560
104,745
103,150
103,800
105,110
100,597
100,450
102,064
100,960

185 609 122184 315 321,23
6 217 197
6 768 387,28
8 162 379
8 992 000,00
7 258 854
7 942 998,82
3 162 460
3 505 788,00
6 278 753
6 738 600,00
6 182 571
6 668 400,00
17 441 167 16 861 239,98
8 731 061
8 296 121,14
13 125 508 12 209 559,56
12 830 352 11 532 033,61
26 337 765 25 444 841,76
25 936 708 25 548 318,91
8 700 049
8 299 107,54
7 047 878
6 677 148,63
5 160 324
5 730 800,00
5 668 062
5 679 019,50
10 471 154 10 614 581,21
6 896 880
6 806 375,29

0,70
8,14
9,23
8,61
9,79
6,82
7,29
3,44
5,24
7,50
11,26
3,51
1,52
4,83
5,55
- 9,95
- 0,19
- 1,35
1,33

2 701 938
25 831
87 591
45 362
4 894
30 641
17 071
94 234
287 958
67 898
44 398
667 905
918 640
56 662
176 701
10 174
12 157
23 371
130 450

0,672
0,117
0,056
0,078
0,211
0,114
0,197
1,807
2,215
2,259
2,293
2,332
3,010
3,577
4,031
0,136
0,142
0,153
7,901

12,36
0,41
0,54
0,48
0,21
0,42
0,41
1,16
0,58
0,87
0,85
1,75
1,73
0,58
0,47
0,34
0,38
0,70
0,46

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB

Företag, SEK
Husqvarna FRN 17-11-28
Islandsbankis 2017
Billerud FRN 2018-03-27
Getinge AB 18-05-21
Fabege FRN 20180523
ICA FRN 2018-06-25
Nordlys AB
Real People
NP3 Fastigheter 181015
Balder 102 190312
ÅF FRN 2019-03-21
Millicom FRN 2019-04-17
Castellum 2019-06-07

SE0004926699
XS1003542849
SE0005130655
SE0005217684
SE0008374011
SE0005280500
SE0006027843
SE0005392560
SE0007491253
SE0005797511
SE0008212070
SE0008242986
SE0005795739

516 523 203
12 000 000
9 000 000
9 000 000
15 000 000
8 000 000
20 000 000
2 523 203
7 000 000
6 000 000
15 000 000
10 000 000
15 000 000
20 000 000

1,962
3,585
2,178
1,472
0,886
1,266
5,287
5,836
4,380
1,129
0,932
2,780
0,960

100,143
100,480
100,911
100,622
100,458
101,130
103,000
40,000
102,572
101,415
101,177
102,615
101,270

522 240 719518 131 647,31
12 017 160 12 253 840,00
9 043 200
9 220 500,00
9 081 990
9 159 760,00
15 093 300 14 974 718,25
8 036 640
8 000 000,00
20 226 000 20 268 940,00
2 598 899
2 523 203,00
2 800 000
6 915 026,33
6 154 320
6 000 000,00
15 212 250 14 828 730,11
10 117 700 10 000 000,00
15 392 250 15 000 000,00
20 254 000 20 052 454,44

0,79
- 1,93
- 1,92
- 0,85
0,79
0,46
- 0,21
3,00
- 59,51
2,57
2,59
1,18
2,62
1,01

2 310 553
41 856
40 331
18 513
43 547
13 585
25 320
11 487
47 660
11 680
23 050
10 356
16 217
28 800

0,408
0,078
0,128
0,158
0,058
0,064
0,153
0,167
0,136
0,211
0,117
0,142
0,217
0,103

34,77
0,80
0,60
0,60
1,00
0,53
1,35
0,17
0,19
0,41
1,01
0,67
1,02
1,35

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB

KLP

2017-11-28
2017-12-16
2018-03-27
2018-05-21
2018-05-23
2018-06-25
2018-09-12
2018-09-19
2018-10-15
2019-03-12
2019-03-21
2019-04-17
2019-06-07

-
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KLP-Räntebärande
Per datum 2017-10-31

Portföljsammandrag, räntebärande

Benämning

ISIN-kod

Förfallodag

Sagax 2019-06-18
Fastpartner 190923
Hexagon 104
Hemfosa 191206
Global Scan FRN 191209
Nordea AT1 FRN SEK
ALM Equity AB 2016/2020
Atrium Ljungberg FRN 200327
Boliden FRN 200409
ÅF FRN 2020-05-12
Qliro FRN 200523
Klövern 20200601
Stendörren FRN 200705
Hemfosa 200901
Kvalitena 20200930
Compactor FRN 201030
Klövern 201102
Stena FRN 201127
Trelleborg FRN 18.01.2021
Bilia AB 210329
Sagax FRN 2021-04-27
Castellum FRN Green 211004
NorCell 3,5 % 220225
Volvo Cars 220307
Kinnevik FRN 220315
Tele2 FRN 220316
SSAB 220405
AINMT FRN 220407
NIBE Industrier FRN 104
Fabege 107 RB
SHBC STE11
Tele2 230224
Castellum FRN 230317
TELIASONERA AB FRN
Klarna AB Tier 2

SE0006027041
SE0007576947
SE0006453270
SE0009357403
SE0007783949
XS1202091325
SE0008014690
SE0009779457
SE0005878287
SE0007074620
SE0009779812
SE0008015119
SE0010023564
SE0009664337
SE0009664949
SE0010442046
SE0009241805
NO0010752710
SE0006452009
SE0008186886
SE0008294748
SE0009161607
SE0009320146
XS1530953618
SE0009697386
XS1490961759
XS1591582926
NO0010789035
SE0009806052
SE0010414425
SE0006085858
XS1604464559
SE0009722721
XS1590783533
SE0008435036

2019-06-18
2019-09-23
2019-11-26
2019-12-06
2019-12-09
2020-03-12
2020-03-18
2020-03-27
2020-04-09
2020-05-12
2020-05-23
2020-06-01
2020-07-05
2020-09-01
2020-09-30
2020-10-30
2020-11-02
2020-11-27
2021-01-18
2021-03-29
2021-04-27
2021-10-04
2022-02-25
2022-03-07
2022-03-15
2022-03-16
2022-04-05
2022-04-07
2022-04-11
2022-09-26
2023-01-10
2023-02-24
2023-03-17
2023-04-04
2026-06-20

Övr Banker(ej börsbolag)
SBAB FRN 171116
Resurs bank ab frn +200
Resurs bank 200224
SBAB FRN AT1 2020-03-16
Collector Bank 200317
LF Bank ECP 15/20200609
SBAB Bank
Jyske Bank Perpetual
IF 16/2046-12-01
Resurs bank Tier2
Landshypotek bank ATI 220329
Sparbanken Öresund
Landshypotek Bank 260525

XS0854751186
SE0006965356
SE0009663487
XS1202987985
SE0009723083
XS1243897987
XS1412408897
XS1489817525
XS1525537061
SE0009522212
XS1587840098
SE0005497781
XS1418633126

2017-11-16
2018-04-03
2020-02-24
2020-03-16
2020-03-17
2020-06-09
2021-06-17
2021-09-16
2021-12-01
2022-01-17
2022-03-29
2023-10-25
2026-05-25

KLP

Innehav

Värderingsränta

Värderingskurs

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

2,800
3,500
0,562
2,372
8,082
2,679
6,335
0,348
1,721
0,730
4,386
3,704
3,525
2,304
5,537
4,000
3,465
3,062
0,558
1,773
4,261
1,477
2,451
1,980
0,676
1,135
3,025
4,764
0,864
0,784
5,667
0,767
1,365
2,527
4,089

102,449
103,257
101,608
101,968
88,500
101,420
94,500
100,572
103,528
101,129
102,000
104,098
100,375
101,653
99,000
100,500
102,784
104,403
101,398
104,320
105,876
103,631
104,243
103,590
101,417
102,696
103,821
99,000
101,566
100,061
104,290
102,051
102,679
103,590
106,371

177 000 000
7 000 000
15 000 000
10 000 000
26 000 000
20 000 000
20 000 000
14 000 000
15 000 000
12 000 000
7 000 000
12 000 000
9 000 000
10 000 000

2,236
1,531
1,123
2,835
1,335
2,832
4,335
5,385
1,804
3,880
4,073
2,569
2,265

100,085
100,522
100,863
101,625
100,418
101,625
106,375
108,878
102,958
105,641
105,413
102,329
105,272

8
4
11
8
5
30
8
5
16
13
7
8
10
6
12
5
10
10
5
7
5
12
20
16
8
20
3
7
6
10
15
15
10
22
10

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
500
000
000
000
000
000
500
000

Marknadsvärde

8
4
11
8
4
30
7
5
16
13
7
8
10
6
11
5
10
10
5
7
5
12
20
16
8
20
3
7
6
10
15
15
10
23
10

195
130
176
157
425
426
560
028
564
146
140
327
037
099
880
025
278
440
069
302
293
435
848
574
113
539
114
617
093
006
643
307
267
307
637

920
260
825
440
000
000
000
600
400
770
000
840
500
180
000
000
400
300
900
400
800
720
600
400
360
200
630
605
960
100
500
650
900
750
100

Anskaffningsvärde
7
3
11
8
5
29
8
5
16
12
7
8
10
6
11
5
10
10
5
7
5
12
20
16
8
20
3
7
6
10
15
15
10
22
10

961
963
141
160
000
205
000
000
153
987
000
000
000
000
820
000
000
000
000
244
000
000
313
000
000
055
000
850
000
000
000
137
000
500
438

Ändring Upplupen ränta
i procent

137,00
000,00
488,50
000,44
000,00
839,75
000,00
000,00
760,00
260,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
933,39
000,00
000,00
940,00
000,00
000,00
853,04
000,00
865,00
000,00
000,00
000,00
910,06
000,00
000,00
488,00

2,95
4,22
0,32
- 0,03
- 11,50
4,18
- 5,50
0,57
2,54
1,23
2,00
4,10
0,38
1,65
0,51
0,50
2,78
4,40
1,40
0,79
5,88
3,63
2,63
3,59
1,42
2,41
3,82
- 2,97
1,57
0,06
4,29
1,12
2,68
3,59
1,90

182 362 050177 837 855,80
7 005 950
7 000 000,00
15 078 300 15 000 000,00
10 086 300 10 000 000,00
26 422 500 25 732 500,00
20 083 600 20 022 500,25
20 325 000 19 416 980,00
14 892 500 14 387 837,00
16 331 700 15 612 582,00
12 354 960 12 064 200,00
7 394 870
7 213 256,00
12 649 560 12 186 450,00
9 209 610
9 201 550,55
10 527 200 10 000 000,00

2,54
0,09
0,52
0,86
2,68
0,31
4,68
3,51
4,61
2,41
2,52
3,80
0,09
5,27

Duration

Andel av
portföljen

089
778
334
991
370
393
534
643
828
088
846
387
458
040
216
556
626
287
008
032
367
293
389
520
910
375
554
438
880
622
167
237
683
643
569

0,219
0,147
0,072
0,100
0,108
0,117
0,133
0,158
0,194
0,033
0,064
0,086
0,183
0,086
0,167
0,253
0,006
0,075
0,219
0,164
0,244
0,181
3,994
0,103
0,125
0,128
0,183
0,189
0,200
0,156
4,348
0,236
0,131
0,181
0,139

0,55
0,27
0,74
0,54
0,29
2,03
0,50
0,33
1,10
0,88
0,48
0,55
0,67
0,41
0,79
0,33
0,68
0,70
0,34
0,49
0,35
0,83
1,39
1,10
0,54
1,37
0,21
0,51
0,41
0,67
1,04
1,02
0,68
1,55
0,71

589 944
33 043
17 862
21 212
92 138
32 633
81 814
74 177
100 969
36 080
10 563
43 445
3 854
42 154

0,129
0,044
0,178
0,067
0,128
0,131
0,108
0,131
0,128
0,086
0,217
0,164
0,239
0,069

12,14
0,47
1,00
0,67
1,76
1,34
1,35
0,99
1,09
0,82
0,49
0,84
0,61
0,70

8
14
11
28
58
109
60
1
16
21
58
49
25
23
57
86
55
1
11
2
13
476
47
6
28
6
24
2
7
554
2
16
42
46

Depå

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
Handelsbanken
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
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KLP-Räntebärande
Per datum 2017-10-31

Portföljsammandrag, räntebärande

Benämning

ISIN-kod

Förfallodag

Innehav

Strukturerade obligationer
SHBC Itraxx CE47L 180110
HANDELSB ITRAX5 180110 KKO
SHBC CX28L
AIO FINVEX SUSTAINABLE INDEX
SHBC CE29L
SHBC CE39L
DanskeCatellaHedge 1542 200605
SWB Spec Energieff 200714
SWB Spec Vatten 200714
SWB Spec eur infrastruktur
EPForward rate 2021-04-15
Swedbank spec 1422K21 210720
AIO Miljö och Etik
SWES1427K22 220110 HY
SWES1428K22 220110 IG
DDB KO HIGH YIELD 2950
Danske FO STable Return 1629
Swedbank spec 1431E22 etik

SE0005035409
SE0004841658
SE0005397999
SE0006091351
SE0006081857
SE0006081998
SE0007074984
SE0007184304
SE0007184312
SE0007980719
SE0006966040
SE0007981477
SE0007870829
SE0009144181
SE0009144199
SE0009409261
SE0008242721
SE0009144439

2018-03-10
2018-10-10
2019-01-18
2019-07-11
2019-12-20
2020-01-10
2020-06-05
2020-07-14
2020-07-14
2021-02-12
2021-04-15
2021-07-20
2021-12-30
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-20
2022-05-03
2022-11-30

RÄNTEFONDER
EXCALIBUR
Handelsbanken räntestrategi
Handelsbanken Tillväxtm oblig
Microfinance Fund SEB
SEB Credit Opportunity IV
Trude
Öhman Grön Obligationsfond
Öhman Räntefond Kompass

SE0001097080
SE0007157888
LU0907934201
LU1610779768
LU1486542803
SE0007551338
SE0010324384
SE0006887196

Totalt

KLP

Värderingsränta

Värderingskurs

249 000 000
10 000 000
10 000 000
15 000 000
15 000 000
12 000 000
7 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
20 000 000
15 000 000
20 000 000
15 000 000
15 000 000
10 000 000
15 000 000
15 000 000
10 000 000

2,460
7,320
1,596
-10,580
4,520
1,570
-1,944
-2,503
-1,544
-0,661
0,616
-3,184
-0,441
4,217
3,493
2,000
1,074
-0,937

99,390
94,180
106,750
120,900
97,600
97,000
105,500
107,100
104,300
102,200
97,900
112,800
101,900
108,400
98,100
100,000
95,300
104,900

258 366 500251 487 570,00
9 939 000 10 111 210,00
9 418 000 10 186 360,00
16 012 500 15 015 000,00
18 135 000 15 750 000,00
11 712 000 12 000 000,00
6 790 000
7 000 000,00
15 825 000 15 750 000,00
16 065 000 15 150 000,00
15 645 000 15 000 000,00
20 440 000 20 000 000,00
14 685 000 15 225 000,00
22 560 000 20 000 000,00
15 285 000 15 300 000,00
16 260 000 15 000 000,00
9 810 000 10 000 000,00
15 000 000 15 000 000,00
14 295 000 15 000 000,00
10 490 000 10 000 000,00

2,74
- 1,70
- 7,54
6,64
15,14
- 2,40
- 3,00
0,48
6,04
4,30
2,20
- 3,55
12,80
- 0,10
8,40
- 1,90
0,00
- 4,70
4,90

1 451 967
2 577
132 653
262 888
500 000
200 000
2 693
250 200
100 954

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

12155,863
100,290
108,890
98,180
106,351
9904,939
100,000
100,290

205 440 508200 149 326,17
31 331 022 27 518 925,17
13 303 812 13 130 036,00
28 625 926 27 500 365,00
49 090 000 50 000 000,00
21 270 200 20 000 000,00
26 674 859 27 000 000,00
25 020 016 25 000 000,00
10 124 673 10 000 000,00
1 502 191 589
1 478 659 820,18

1 159 675 170

Marknadsvärde

Anskaffningsvärde

Ändring Upplupen ränta
i procent

Duration

Andel av
portföljen

Depå

1 983 643
14 350
42 700
851 875
0
31 640
6 411
6 042
0
0
0
0
0
1 250
779 375
241 667
8 333
0
0

2,796
0,197
0,197
1,144
1,685
0,197
0,197
2,583
2,696
2,696
3,274
3,449
3,712
4,155
3,645
3,900
4,049
4,499
5,077

17,20
0,66
0,63
1,07
1,21
0,78
0,45
1,05
1,07
1,04
1,36
0,98
1,50
1,02
1,08
0,65
1,00
0,95
0,70

SEB
Handelsbanken
SEB
SEB
Handelsbanken
Handelsbanken
SEB
Swedbank
Swedbank
SEB
SEB
Swedbank
SEB
Swedbank
Swedbank
Söderberg & Partners
SEB
SEB

2,64
13,85
1,32
4,09
- 1,82
6,35
- 1,20
0,08
1,25

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

13,68
2,09
0,89
1,91
3,27
1,42
1,78
1,67
0,67

Excalibur
Handelsbanken
Handelsbanken
SEB
SEB
Excalibur
Öhman Fonder
Öhman Fonder

1,59

7 939 123

100.00
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KLP-Räntebärande
Avser period: 2017-10-01 - 2017-10-31
Benämning

Typ

Öhman Grön Obligationsfond
Öhman Räntefond Kompass
SEB ASSET SELECTION

Köp
Köp
Sälj

Valuta
SEK
Summa

KLP

Köp och försäljning av aktier och fonder
Affärsdag

Likviddag

2017-10-26 2017-10-26
2017-10-25 2017-10-25
2017-10-12 2017-10-12

Antal

250 200
89
124 661

Kurs

Belopp

99,92 25 000 000,00
0,00
175,03 21 819 831,00

Courtage och Valuta
övrig kostnad
0,00
0,00
0,00

SEK
SEK
SEK

Valutakurs

Belopp
(SEK)

Vinst
(SEK)

1,0000 25 000 000,00
1,0000
0,00
1,0000 21 819 831,00

Förlust
(SEK)

332 726

Köpt, lokal valuta

Sålt, lokal valuta

Köpt, SEK

Sålt, SEK

Ansk.värde, SEK

Vinst, SEK

Förlust, SEK

Vinst, optioner

Förlust, optioner

25 000 000,00

21 819 831,00

25 000 000,00
25 000 000,00

21 819 831,00
21 819 831,00

22 152 557,00
22 152 557,00

0,00
0,00

332 726,00
332 726,00

0,00
0,00

0,00
0,00
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KLP-Räntebärande
Avser period: 2017-10-01 - 2017-10-31
Aktie

Summa
Summa

KLP

Valuta

Utdelningar
Avstämningsdag

Likviddag

Utdelning

Kupongskatt

Netto

0,00

0,00

0,00

Valutakurs

Utdelning, SEK

0,00
0,00

Onsdag 2017-11-08
Sida
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KLP-Räntebärande
Avser period: 2017-10-01 - 2017-10-31
Benämning

Typ

Kupongränta, justering
SWES1427K22 220110 HY
SWES1428K22 220110 IG
DDB KO HIGH YIELD 2950
Danske 5,75% FIX 200406 AT1

Valuta

Köpt, lokal valuta

EUR
NOK
SEK
Summa, SEK

KLP

0,00
0,00
0,00

Köp och försäljning av obligationer
Nominelltbelopp

Kurs

Affärsdag

Likviddag

Belopp
lokal valuta

Varav ränta

Valuta

Valutakurs

Belopp, SEK

Anskaffningsbelopp SEK

Kupf
Kupf
Kupf
Kupf

2017-10-31
2017-10-10
2017-10-10
2017-10-09

2017-10-31
2017-10-10
2017-10-10
2017-10-09

SEK
SEK
SEK
SEK

- 84,97
0,00
0,00
206 250,00

Kupf

2017-10-06

2017-10-06

EUR

327 058,28

Sålt, lokal valuta

Köpt, SEK

Sålt, SEK

Anskaffningsbelopp, SEK

Upplupen
ränta, köpt

Upplupen
ränta, sålt

Kupong, SEK

Vinst, SEK

Förlust, SEK

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

327 058,28
0,00
206 165,03
533 223,31

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Kupong

Vinst/förlust
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KLP-Räntebärande
Avser period: 2017-10-01 - 2017-10-31

Köp och försäljning av FRN-lån

Benämning

Typ

Nominelltbelopp

Compactor FRN 201030
Sveaskog FRN lån 136 23-10-30
Sagax FRN 2021-04-27
Sparbanken Öresund

Köp
Kupf
Kupf
Kupf

5 000 000

Tele2 230224
Rikshem Greenbond 141 RB
Rikshem Greenbond 141 RB
RIKSHM 115 Green bond
Trelleborg FRN 18.01.2021

Kupf
Kupf
Köp
Sälj
Kupf

Vasakronan FRN 211018
Sagax 2019-06-18
Millicom FRN 2019-04-17
Resurs bank Tier2
Sagax FRN 2021-04-27

Kurs

Affärsdag

Likviddag

Belopp
lokal valuta

Varav ränta

5 000 000,00

0,00

Valuta

Belopp, SEK

1,0000

5 000 000,00

Anskaffningsbelopp SEK

Kupong

100,0000 2017-10-30
2017-10-30
2017-10-27
2017-10-25

2017-10-30
2017-10-30
2017-10-27
2017-10-25

2017-10-24
2017-10-19
100,0000 2017-10-19
100,1940 2017-10-19
2017-10-18

2017-10-24
2017-10-19
2017-10-19
2017-10-19
2017-10-18

Kupf
Kupf
Kupf
Kupf
Kupf

2017-10-18
2017-10-18
2017-10-17
2017-10-17
2017-10-16

2017-10-18
2017-10-16
2017-10-17
2017-10-17
2017-10-16

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

12
58
108
70
53

164,44
644,44
138,33
142,33
980,69

NP3 Fastigheter 181015
AUSTEVOLL FRN 181015
NIBE Industrier FRN 104
W Holdings AS
SHBC Itraxx CE47L 180110

Kupf
Kupf
Kupf
Kupf
Kupf

2017-10-15
2017-10-15
2017-10-11
2017-10-10
2017-10-10

2017-10-16
2017-10-16
2017-10-11
2017-10-10
2017-10-10

SEK
NOK
SEK
NOK
SEK

74
38
13
94
62

316,67
370,83
217,33
220,42
738,89

SHBC CE39L
SHBC CE29L
HANDELSB ITRAX5 180110 KKO
LF FRN 171009
LF FRN 171009

Kupf
Kupf
Kupf
Sälj
Kupf

2017-10-10
2017-10-10
2017-10-10
100,0000 2017-10-09
2017-10-09

2017-10-10
2017-10-10
2017-10-10
2017-10-09
2017-10-09

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

Boliden FRN 200409
AINMT FRN 220407
Stendörren FRN 200705
Kvalitena 20200930
SSAB 220405

Kupf
Kupf
Kupf
Kupf
Kupf

2017-10-09
2017-10-07
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05

2017-10-09
2017-10-09
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05

Collector Bank 200317
Landshypotek bank ATI 220329
Resurs bank Tier2
Resurs bank Tier2
Castellum FRN Green 211004

Köp
Köp
Köp
Köp
Kupf

2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-04

2017-10-10
2017-10-09
2017-10-09
2017-10-09
2017-10-04

TELIASONERA AB FRN
Resurs bank ab frn +200

Kupf
Kupf

2017-10-04
2017-10-03

2017-10-04
2017-10-03

Valuta

20 000 000
13 000 000

5 000 000

5
3
1
3

000
000
000
000

000
000
000
000

100,4500
106,2150
105,5210
105,2682

20 000 000,00
13 029 517,00

0,00
4 297,00

5 000 000,00

0,00

SEK
SEK
SEK
SEK

Valutakurs

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

15 583,75
0,00
60 904,00
0,00
0,00
1,0000
1,0000

20 000 000,00
13 029 517,00

13 110 630,00

026
189
064
185

394,00
761,00
359,00
493,00

3
3
9
27

893,75
311,00
149,00
447,00

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

29 963,88
131 074,54
174 521,44
1,0000

5 000 000,00

5 043 488,00

- 43 488,00
19 147,92
76
120
102
184
22

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

5
3
1
3

026
189
064
185

844,44
605,13
222,22
000,00
279,33

394,00
761,00
359,00
493,00
44 374,67

SEK
SEK

137 827,50
57 116,67

Köpt, lokal valuta

Sålt, lokal valuta

Köpt, SEK

Sålt, SEK

Anskaffningsbelopp, SEK

Upplupen
ränta, köpt

Upplupen
ränta, sålt

Kupong, SEK

Vinst, SEK

Förlust, SEK

EUR
0,00
NOK
0,00
SEK
37 422 206,25
Summa, SEK

0,00
0,00
18 025 220,00

0,00
0,00
37 422 206,25
37 422 206,25

0,00
0,00
18 025 220,00
18 025 220,00

0,00
0,00
18 154 118,00
18 154 118,00

0,00
0,00
43 800,75
43 800,75

0,00
0,00
4 297,00
4 297,00

0,00
253 196,38
1 516 946,81
1 770 143,19

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
128 898,00
128 898,00

KLP

- 85 410,00
7 743,33

SEK
NOK
SEK
SEK
SEK
5
3
1
3

Vinst/förlust
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KLP-Räntebärande
Avser period: 2017-10-01 - 2017-10-31
Valuta

KLP

Köpt, lokal valuta

Sålt, lokal valuta

Summor för köp och försäljning av FRN-lån
Köpt, SEK

Sålt, SEK

Anskaffningsbelopp, SEK

Upplupen
ränta, köpt

Upplupen
ränta, sålt

Kupong, SEK

Vinst, SEK

Förlust, SEK

Onsdag 2017-11-08
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Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Oktober 2017
Portföljrapport

2017-10-31

KLP-Totalt

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

2 201 112 951
1 502 191 589
75 299 690
8 044 973
3 786 649 203

58,13 %
39,67 %
1,99 %
0,21 %
100,00 %

1 800 416 123
1 478 659 819

400 696 828
23 531 770

Marknadsvärde 2016-12-31
Värdeändring 2017

3 411 769 464
374 879 739

Förmögenheter för perioden 2016-11-30 - 2017-10-31
Likviditet
3 500 Mkr

Räntebärande
inkl uppl ränta

3 000 Mkr

Aktier

2 500 Mkr

Varav insättning(+)/uttag(-) +50 000 000

Totala avsättningar 1996-2017 1 368 431 000

2 000 Mkr
1 500 Mkr

Förmögenhetsutveckling utveckling 1996-05-23 - 2017-10-31

Insatt kapital

Avkastning

1 000 Mkr

4 000 MKr

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

01-31

12-31

0 Mkr

3 500 MKr

11-30

500 Mkr

3 000 MKr

Andelskursens utveckling för perioden 2016-11-30 - 2017-10-31

2 500 MKr

Insatt kapital
4 000 Kr

Avkastning

2 000 Mkr
3 500 Kr
3 000 Kr

1 500 Mkr

2 500 Kr
2 000 Kr

1 000 Mkr

1 500 Kr
500 Mkr

1000 Kr

KLP

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

01-31

12-31

0 Kr

11-30

2017-10-31

2016-12-31

2014-12-31

2015-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

2002-12-31

2001-12-31

1999-12-31

2000-12-31

1998-12-31

1997-12-31

1996-12-31

0 Mkr

1996-05-23

500 Kr

Onsdag 2017-11-08
Sida
1

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Oktober 2017
Portföljrapport

2017-10-31

Emmaboda kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

34 669 202
23 660 659
1 186 027
126 714
59 642 603

58,13 %
39,67 %
1,99 %
0,21 %
100,00 %

28 357 922
23 290 016

6 311 280
370 643

Marknadsvärde 2016-12-31
Värdeändring 2017

54 492 096
5 150 507

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2017
16 850 000
Andel i KLP per rapportdatum
1,575076000500%

Andelskurs per 2017-10-31
4 132,6670
Antal andelar per 2017-10-31 14 431,9885

Förmögenheter för perioden 2016-11-30 - 2017-10-31
Likviditet
90 Mkr

Räntebärande
inkl uppl ränta
Aktier

60 Mkr

30 Mkr

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

0 Mkr

01-31

Avkastning

12-31

Insatt kapital

11-30

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2017-10-31

Andelskursens utveckling för perioden 2016-11-30 - 2017-10-31

40 Mkr

Insatt kapital
4 000 Kr

Avkastning

3 500 Kr
3 000 Kr
2 500 Kr
20 Mkr
2 000 Kr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

01-31

12-31

2017-10-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

11-30

500 Kr

Onsdag 2017-11-08
Sida
2

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Oktober 2017
Portföljrapport

2017-10-31

Hultsfreds kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

95 815 820
65 391 337
3 277 842
350 203
164 835 202

58,13 %
39,67 %
1,99 %
0,21 %
100,00 %

78 373 237
64 366 984

17 442 583
1 024 353

Marknadsvärde 2016-12-31
Värdeändring 2017

150 600 665
14 234 537

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2017
39 009 000
Andel i KLP per rapportdatum
4,353062380400%

Andelskurs per 2017-10-31
4 132,6670
Antal andelar per 2017-10-31 39 885,9143

Förmögenheter för perioden 2016-11-30 - 2017-10-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta
150 Mkr

Aktier

100 Mkr

50 Mkr

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

0 Mkr

150 Mkr

01-31

Avkastning

12-31

Insatt kapital

11-30

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2017-10-31

Andelskursens utveckling för perioden 2016-11-30 - 2017-10-31
100 Mkr

Insatt kapital
4 000 Kr

Avkastning

3 500 Kr
3 000 Kr
2 500 Kr
50 Mkr

2 000 Kr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

01-31

12-31

2017-10-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

11-30

500 Kr

Onsdag 2017-11-08
Sida
3

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Oktober 2017
2017-10-31

Högsby kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

67 266 136
45 907 060
2 301 163
245 855
115 720 214

58,13 %
39,67 %
1,99 %
0,21 %
100,00 %

55 020 819
45 187 928

12 245 318
719 132

Marknadsvärde 2016-12-31
Värdeändring 2017

105 727 059
9 993 155

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2017
26 375 000
Andel i KLP per rapportdatum
3,056005657100%

Andelskurs per 2017-10-31
4 132,6670
Antal andelar per 2017-10-31 28 001,3400

Förmögenheter för perioden 2016-11-30 - 2017-10-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

120 Mkr

Aktier

90 Mkr

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

100 Mkr

04-30

0 Mkr

03-31

30 Mkr

02-28

Avkastning

01-31

Insatt kapital

12-31

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2017-10-31

60 Mkr

11-30

Portföljrapport

Andelskursens utveckling för perioden 2016-11-30 - 2017-10-31
Insatt kapital
4 000 Kr

Avkastning

3 500 Kr
50 Mkr

3 000 Kr
2 500 Kr
2 000 Kr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

01-31

12-31

2017-10-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

11-30

500 Kr

Onsdag 2017-11-08
Sida
4

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Oktober 2017
2017-10-31

Kalmar kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

75 119 077
51 266 450
2 569 811
274 557
129 229 895

58,13 %
39,67 %
1,99 %
0,21 %
100,00 %

61 444 188
50 463 363

13 674 889
803 087

Marknadsvärde 2016-12-31
Värdeändring 2017

118 070 095
11 159 799

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2017
50 000 000
Andel i KLP per rapportdatum
3,412777041600%

Andelskurs per 2017-10-31
4 132,6670
Antal andelar per 2017-10-31 31 270,3382

Förmögenheter för perioden 2016-11-30 - 2017-10-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

120 Mkr

Aktier

90 Mkr

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

0 Mkr

03-31

30 Mkr

02-28

Avkastning

01-31

Insatt kapital

12-31

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2017-10-31

60 Mkr

11-30

Portföljrapport

100 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2016-11-30 - 2017-10-31
Insatt kapital
4 000 Kr

Avkastning

3 500 Kr
3 000 Kr
50 Mkr
2 500 Kr
2 000 Kr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

01-31

12-31

2017-10-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

11-30

500 Kr

Onsdag 2017-11-08
Sida
5

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Oktober 2017
Portföljrapport

2017-10-31

Landstinget i Kalmar

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

1 072 612 609
732 024 969
36 693 890
3 920 353
1 845 251 822

58,13 %
39,67 %
1,99 %
0,21 %
100,00 %

877 351 176
720 557 828

195 261 434
11 467 141

Marknadsvärde 2016-12-31
Värdeändring 2017

1 638 023 732
207 228 089

Varav insättning(+)/uttag(-) +50 000 000

Totala avsättningar 1996-2017 587 176 000
Andel i KLP per rapportdatum 48,730466507600%

Andelskurs per 2017-10-31
4 132,6670
Antal andelar per 2017-10-31 446 503,8731

Förmögenheter för perioden 2016-11-30 - 2017-10-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta
1 500 Mkr

Aktier

1 000 Mkr

500 Mkr

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

0 Mkr

01-31

Avkastning

12-31

Insatt kapital

11-30

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2017-10-31

1 500 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2016-11-30 - 2017-10-31
Insatt kapital
4 000 Kr

Avkastning

1 000 Mkr
3 500 Kr
3 000 Kr
2 500 Kr
2 000 Kr

500 Mkr

1 500 Kr
1000 Kr

KLP

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

01-31

12-31

2017-10-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

11-30

500 Kr

Onsdag 2017-11-08
Sida
6

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Oktober 2017
Portföljrapport

2017-10-31

Mönsterås kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

105 443 410
71 961 870
3 607 201
385 391
181 397 871

58,13 %
39,67 %
1,99 %
0,21 %
100,00 %

86 248 193
70 834 590

19 195 217
1 127 280

Marknadsvärde 2016-12-31
Värdeändring 2017

165 733 045
15 664 826

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2017
51 021 000
Andel i KLP per rapportdatum
4,790458836100%

Andelskurs per 2017-10-31
4 132,6670
Antal andelar per 2017-10-31 43 893,6579

Förmögenheter för perioden 2016-11-30 - 2017-10-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta
150 Mkr

Aktier

100 Mkr

50 Mkr

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

0 Mkr

01-31

Avkastning

12-31

Insatt kapital

11-30

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2017-10-31

150 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2016-11-30 - 2017-10-31
Insatt kapital
4 000 Kr

100 Mkr

Avkastning

3 500 Kr
3 000 Kr
2 500 Kr
2 000 Kr

50 Mkr

1 500 Kr
1000 Kr

KLP

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

01-31

12-31

2017-10-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

11-30

500 Kr

Onsdag 2017-11-08
Sida
7

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Oktober 2017
Portföljrapport

2017-10-31

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

Mörbylånga kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

60 423 850
41 237 411
2 067 089
220 847
103 949 198

58,13 %
39,67 %
1,99 %
0,21 %
100,00 %

49 424 122
40 591 429

10 999 729
645 982

Marknadsvärde 2016-12-31
Värdeändring 2017

Förmögenheter för perioden 2016-11-30 - 2017-10-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

120 Mkr

Aktier

90 Mkr

94 972 543
8 976 655

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2017
24 500 000
Andel i KLP per rapportdatum
2,745149920900%

Andelskurs per 2017-10-31
4 132,6670
Antal andelar per 2017-10-31 25 153,0543

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2017-10-31

Insatt kapital

Avkastning

60 Mkr

30 Mkr

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

01-31

12-31

0 Mkr

11-30

100 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2016-11-30 - 2017-10-31
Insatt kapital
4 000 Kr

Avkastning

3 500 Kr

50 Mkr

3 000 Kr
2 500 Kr
2 000 Kr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

01-31

12-31

2017-10-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

11-30

500 Kr

Onsdag 2017-11-08
Sida
8

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Oktober 2017
2017-10-31

Nybro kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

79 249 624
54 085 420
2 711 116
289 654
136 335 814

58,13 %
39,67 %
1,99 %
0,21 %
100,00 %

64 822 798
53 238 174

14 426 826
847 246

Marknadsvärde 2016-12-31
Värdeändring 2017

124 562 375
11 773 439

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2017
50 000 000
Andel i KLP per rapportdatum
3,600434237600%

Andelskurs per 2017-10-31
4 132,6670
Antal andelar per 2017-10-31 32 989,7895

Förmögenheter för perioden 2016-11-30 - 2017-10-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

120 Mkr

Aktier

90 Mkr

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

0 Mkr

03-31

30 Mkr

02-28

Avkastning

01-31

Insatt kapital

12-31

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2017-10-31

60 Mkr

11-30

Portföljrapport

100 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2016-11-30 - 2017-10-31
Insatt kapital
4 000 Kr

Avkastning

3 500 Kr
3 000 Kr
50 Mkr

2 500 Kr
2 000 Kr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

01-31

12-31

2017-10-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

11-30

500 Kr

Onsdag 2017-11-08
Sida
9

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Oktober 2017
Portföljrapport

2017-10-31

Oskarshamns kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

447 944 013
305 707 950
15 324 087
1 637 216
770 613 266

58,13 %
39,67 %
1,99 %
0,21 %
100,00 %

366 399 018
300 919 048

81 544 995
4 788 903

Marknadsvärde 2016-12-31
Värdeändring 2017

704 066 053
66 547 213

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2017 440 000 000
Andel i KLP per rapportdatum 20,350796299900%

Andelskurs per 2017-10-31
4 132,6670
Antal andelar per 2017-10-31 186 468,7539

Förmögenheter för perioden 2016-11-30 - 2017-10-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta
600 Mkr

Aktier

400 Mkr

200 Mkr

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

0 Mkr

01-31

Avkastning

12-31

Insatt kapital

11-30

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2017-10-31

600 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2016-11-30 - 2017-10-31
Insatt kapital
4 000 Kr
400 Mkr

Avkastning

3 500 Kr
3 000 Kr
2 500 Kr
2 000 Kr

200 Mkr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

01-31

12-31

2017-10-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

11-30

500 Kr

Onsdag 2017-11-08
Sida
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Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Oktober 2017
Portföljrapport

2017-10-31

Torsås kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

35 747 606
24 396 637
1 222 919
130 656
61 497 818

58,13 %
39,67 %
1,99 %
0,21 %
100,00 %

29 240 011
24 014 464

6 507 595
382 172

Marknadsvärde 2016-12-31
Värdeändring 2017

56 187 102
5 310 716

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2017
32 500 000
Andel i KLP per rapportdatum
1,624069587000%

Andelskurs per 2017-10-31
4 132,6670
Antal andelar per 2017-10-31 14 880,9033

Förmögenheter för perioden 2016-11-30 - 2017-10-31
Likviditet
90 Mkr

Räntebärande
inkl uppl ränta
Aktier

60 Mkr

30 Mkr

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2017-10-31

Insatt kapital

Avkastning

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

01-31

12-31

0 Mkr

11-30

60 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2016-11-30 - 2017-10-31

40 Mkr

Insatt kapital
4 000 Kr

Avkastning

3 500 Kr
3 000 Kr
2 500 Kr
20 Mkr
2 000 Kr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

01-31

12-31

2017-10-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

11-30

500 Kr

Onsdag 2017-11-08
Sida
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Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Oktober 2017
2017-10-31

Vimmerby kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

126 821 603
86 551 826
4 338 545
463 527
218 175 501

58,13 %
39,67 %
1,99 %
0,21 %
100,00 %

103 734 639
85 195 995

23 086 963
1 355 831

Marknadsvärde 2016-12-31
Värdeändring 2017

199 334 699
18 840 801

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2017
51 000 000
Andel i KLP per rapportdatum
5,761703532200%

Andelskurs per 2017-10-31
4 132,6670
Antal andelar per 2017-10-31 52 792,9061

Förmögenheter för perioden 2016-11-30 - 2017-10-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

250 Mkr

Aktier
200 Mkr

150 Mkr

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

0 Mkr

200 Mkr

03-31

50 Mkr

02-28

Avkastning

01-31

Insatt kapital

100 Mkr

12-31

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2017-10-31

150 Mkr

11-30

Portföljrapport

Andelskursens utveckling för perioden 2016-11-30 - 2017-10-31
Insatt kapital
4 000 Kr

Avkastning

3 500 Kr
100 Mkr
3 000 Kr
2 500 Kr
2 000 Kr
50 Mkr

1 500 Kr
1000 Kr

KLP

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

01-31

12-31

2017-10-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

11-30

500 Kr
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