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Kallelse Kommunstyrelsen 
Tid Onsdagen den 5 oktober 2022 kl. 08:30 
Plats Kommunhuset, lokal Tryggö, Kungshamn 
Ordförande Mats Abrahamsson  

 
Ärende – öppet sammanträde Dnr Föredragande 

 Val av justerare samt tid och plats för justering 
Upprop   

1.  Godkännande av dagordning   

2.  Ansökan om arrende/köp, del av Hogenäs 1:2 Dnr 
2020/000497 

Emelie Andersson 
Fredrik Handfast  
Kl 08.30 

3.  Motion - Höj friskvårdsbidraget i Sotenäs kommun Dnr 
2021/001042 

Erika Hassellöv 
Kl 08.50 

4.  
Information om uppföljning av systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

Dnr 
2022/000894 

Anna-Karin Larsson 
Kenstanlis 
Kl 09.00 

5.  
Motion om förbättrad arbetsmiljö och ökad trivsel 
för att minska sjukfrånvaron för nattpersonalen 
inom äldreomsorgen 

Dnr 
2021/000968 

Anna Jansson 
Kl 09.20 

6.  Information pågående VA-plan för Sotenäs kommun Dnr 
2019/000091 

Amanda Jansson 
Kl 09.30 

7.  
Redovisning av pågående motioner och 
medborgarförslag 2022 

Dnr 
2022/000304 

Anna-Lena Höglund 
Kl 10.20 

8.  Införa fritidskort för unga i kollektivtrafiken Dnr 
2022/000858 Anna-Lena Höglund 

9.  Redovisning av delegationsbeslut Dnr 
2022/000013  

10.  Anmälningsärenden Dnr 
2022/000012  

 
 

Ärende – ej offentligt sammanträde Dnr Föredragande 

11.  Ansökan om planbesked Långevik 1:3  Dnr 
2020/1026 

Elisabeth Fjellman 
Kl 10.40 

12.  Ansökan om planbesked Bäckevik 2:7 Dnr 2022/832 Jaqueline Dahllöf 
Kl 11.00 

OBS! Fysiskt sammanträde.  
Tjänstepersoner medverkar digitalt - bokning sänds separat. 

 



 
 

 
Kallelse | 2022-09-27 

 Sida: 2(2)
 

 

Ärende – ej offentligt sammanträde Dnr Föredragande 

13.  Införande av nytt passersystem Hogenäs och 
Malmöns återvinningscentraler 

Dnr 
2022/000737 

Fredrik Torstensson 
Kl 11.20 

14.  Renhållningstaxa 2023 Dnr 
2022/000738 Fredrik Torstensson 

15.  Information från kommundirektören Dnr 
2022/000782 Anna Liedholm 

 
Skickas till:  Erika Hassellöv, Anna-Karin Larsson Kenstanlis, Anna Jansson, Amanda Jansson, 
Elisabeth Fjellman, Jaqueline Dahllöf, Fredrik Torstensson, Anna-Lena Höglund, Eveline Karlsson, 
Anna Liedholm 



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott| Sammanträdesprotokoll | 2022-08-31 §§ 123-140 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 5(26)
 

 
 

KSAU § 125 Dnr 2020/000497 

Ansökan om arrende/köp, del av Hogenäs 1:2 

Sammanfattning 

Sunneskär AB har erbjudits att arrendera mark för att utöka sin befintliga verksamhet i området. 
Marken är tänkt att användas för lager av diverse material och på sikt uppföra en lagerhall som är 
tänkt att ersätta befintlig verksamhetslokal på Fisketången.   
  
Med anledning av de stora kostnaderna för att iordningsställa marken till industrimark samt det 
långsiktiga behovet av att utöka sin verksamhet på Hogenäs industriområde önskar sökanden att 
köpa marken. Sökande vill i första hand köpa marken direkt eller i andra hand ingå avtal om 
köpoption som ger företaget rätt att köpa marken när det pågående detaljplanearbetet är färdigt.  
  
Med anledning av det pågående planarbetet anser förvaltningen att det är lämpligare att sälja 
marken efter att en ny detaljplan antagits. Förvaltningen föreslår därför att avtal om köpoption 
upprättas som ger företaget rätt att köpa marken för sin verksamhet när detaljplanen antagits.   

Beskrivning av ärendet 

Sunneskär AB äger idag grannfastigheterna Hovenäs 1:382 och Hovenäs 1:331. Företaget har 
behov av mer utrymme för att kunna utöka sin verksamhet. Marken är tänkt att användas för lager 
av diverse material och på sikt uppföra en lagerhall som är tänkt att ersätta befintlig 
verksamhetslokal på Fisketången. Marken önskas i framtiden köpas av Sunneskär AB som efter 
iordningställande planeras hyras ut till SH-schakt AB och Hogenäs kross AB som ingår i samma 
koncern.   
  
Sunneskär AB har erbjudits ett treårigt arrendeavtal för markområdet som förlängs med ett år i 
taget, KSTU §36, 2022-06-07. Arrendeområdet består idag av berg, vilket innebär stora kostnader 
för arrendatorn att iordningställa området till industrimark. Med anledning av de stora kostnaderna 
för att iordningsställa marken samt det långsiktiga behovet av att utöka sin verksamhet på Hogenäs 
industriområde önskar sökanden att köpa marken. Sökanden önskar också att marken överlåts i 
enlighet med den vid försäljningstidpunkten beslutade taxan för råtomtmark och att betald 
arrendeavgift för markområdet dras av på köpeskillingen.   
  
Markområdet om ca. 11 955 kvm är idag planlagt som mark för småindustri i gällande detaljplan, 
1427-P87/3. Det pågår ett planarbete för att utöka Hogenäs industriområde som är i ett tidigt 
planskede, vilket medför osäkerheter kring kommande detaljplans utformning. Med anledning av 
det pågående planarbetet anser förvaltningen att det är lämpligare att sälja marken efter att en ny 
detaljplan antagits och att avtal om köpoption upprättas. I väntan på att överlåtelsen ska genomföras 
upplåts marken med arrende till Sunneskär AB.  
  
Köpoptionen är gällande till 2025-12-31 och ger företaget rätt att köpa arrendeområdet om ca. 
11 950 kvm när ny detaljplan för området vinner laga kraft. Då bolaget har bekostat 
iordningsställande av marken under arrendetiden säljs marken enligt den vid tidpunkten för 
försäljning beslutad taxa för råtomtmark. Förvaltningen föreslår att den arrendeavgift som betalts  
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Forts. KSAU § 125 

för marken under köpoptionens giltighet dras av från köpeskillingen när marken säljs i enlighet med 
köpoptionen.  
  
Den framtida överlåtelsen av marken villkoras i köpeavtalet med en byggnadsskyldighet samt ett 
återgångsvillkor om villkoret inte uppfylls inom 24 månader.   

Beslutsunderlag 

Avtal om köpoption  
Arrendeavtal 03003805–1  
KSTU 36§ 2022-06-07  
MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2022-08-18 

Yrkande 

Mats Abrahamsson (M) föreslår bifall till förslaget. 
Olof Börjesson (C) föreslår att marken säljs på öppna marknaden genom mäklare.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Mats Abrahamssons (M) förslag mot Olof Börjessons (C) förslag 
och finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott antar Mats Abrahamssons (M) förslag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  

Kommunstyrelsen godkänner avtalet om köpoption och ger mark- och exploateringsingenjören i 
uppdrag att underteckna avtalet.  

 

Skickas till 

Sökanden 
Mark- och exploateringsingenjör 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-08-18 KA 2020/000497 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Emelie Andersson, 0523-66 46 24 
emelie.andersson@sotenas.se 
Mark- och exploateringsingenjör 
 

Ansökan om arrende/köp, del av Hogenäs 1:2 

Sammanfattning 
Sunneskär AB har erbjudits att arrendera mark för att utöka sin befintliga verksamhet i 
området. Marken är tänkt att användas för lager av diverse material och på sikt uppföra en 
lagerhall som är tänkt att ersätta befintlig verksamhetslokal på Fisketången.   
  
Med anledning av de stora kostnaderna för att iordningsställa marken till industrimark samt 
det långsiktiga behovet av att utöka sin verksamhet på Hogenäs industriområde önskar 
sökanden att köpa marken. Sökande vill i första hand köpa marken direkt eller i andra hand 
ingå avtal om köpoption som ger företaget rätt att köpa marken när det pågående 
detaljplanearbetet är färdigt.  
  
Med anledning av det pågående planarbetet anser förvaltningen att det är lämpligare att 
sälja marken efter att en ny detaljplan antagits. Förvaltningen föreslår därför att avtal om 
köpoption upprättas som ger företaget rätt att köpa marken för sin verksamhet när 
detaljplanen antagits.    
 

Beskrivning av ärendet 
Sunneskär AB äger idag grannfastigheterna Hovenäs 1:382 och Hovenäs 1:331. Företaget 
har behov av mer utrymme för att kunna utöka sin verksamhet. Marken är tänkt att 
användas för lager av diverse material och på sikt uppföra en lagerhall som är tänkt att 
ersätta befintlig verksamhetslokal på Fisketången. Marken önskas i framtiden köpas av 
Sunneskär AB som efter iordningställande planeras hyras ut till SH-schakt AB och 
Hogenäs kross AB som ingår i samma koncern.   
  
Sunneskär AB har erbjudits ett treårigt arrendeavtal för markområdet som förlängs med ett 
år i taget, KSTU §36, 2022-06-07. Arrendeområdet består idag av berg, vilket innebär 
stora kostnader för arrendatorn att iordningställa området till industrimark. Med anledning 
av de stora kostnaderna för att iordningsställa marken samt det långsiktiga behovet av att 
utöka sin verksamhet på Hogenäs industriområde önskar sökanden att köpa marken. 
Sökanden önskar också att marken överlåts i enlighet med den vid försäljningstidpunkten 
beslutade taxan för råtomtmark och att betald arrendeavgift för markområdet dras av på 
köpeskillingen.   
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Markområdet om ca. 11 955 kvm är idag planlagt som mark för småindustri i gällande 
detaljplan, 1427-P87/3. Det pågår ett planarbete för att utöka Hogenäs industriområde som 
är i ett tidigt planskede, vilket medför osäkerheter kring kommande detaljplans utformning. 
Med anledning av det pågående planarbetet anser förvaltningen att det är lämpligare att 
sälja marken efter att en ny detaljplan antagits och att avtal om köpoption upprättas. I 
väntan på att överlåtelsen ska genomföras upplåts marken med arrende till Sunneskär AB.  
  
Köpoptionen är gällande till 2025-12-31 och ger företaget rätt att köpa arrendeområdet om 
ca. 11 950 kvm när ny detaljplan för området vinner laga kraft. Då bolaget har bekostat 
iordningsställande av marken under arrendetiden säljs marken enligt den vid tidpunkten för 
försäljning beslutad taxa för råtomtmark. Förvaltningen föreslår att den arrendeavgift som 
betalts för marken under köpoptionens giltighet dras av från köpeskillingen när marken 
säljs i enlighet med köpoptionen.  
  
Den framtida överlåtelsen av marken villkoras i köpeavtalet med en byggnadsskyldighet 
samt ett återgångsvillkor om villkoret inte uppfylls inom 24 månader.   
  

  

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

Vid en försäljning av arrendeområdet till arrendatorn anser förvaltningen att marken bör 
säljas utifrån markens förutsättningar när arrendatorn tillträder arrendeområdet. 
Arrendatorn ska bekosta iordningställandet av marken som ligger till grund för markens 
värdeökning. Marken bör därför säljas enligt den vid tidpunkten för försäljning beslutad 
taxa för råtomtmark.  
  
En försäljning av marken skulle innebära en intäkt till kommunen.  
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Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner avtalet om köpoption och ger mark- och 
exploateringsingenjören i uppdrag att underteckna avtalet.  

Beslutsunderlag 
Avtal om köpoption  
Arrendeavtal 03003805–1  
KSTU 36§ 2022-06-07  
 

Beslutet skickas till 
Sökanden   
Mark- och exploateringsingenjören  
 
 

  
Emelie Andersson Håkan von Dolwitz 
Mark- och exploateringsingenjör Plan- och byggchef 

 
 



   
  Dnr: 2021/000105 

     Köpoption 
 
1. Parter 
 
Sunneskär AB (556941–7842), ägare till fastigheterna Sotenäs Hovenäs 1:331 och 
Hovenäs 1:382, nedan kallad Bolaget.  
  
Sotenäs Kommun (202000–1322), ägare till fastigheterna Sotenäs Hovenäs 1:2 och 
Hovenäs 1:3, nedan kallad Kommunen.  
 
 
2. Bakgrund 
 

För att säkra möjligheten till en framtida expansion är Bolaget intresserade av en 
optionsrätt på del av Hovenäs 1:2 och Hovenäs 1:3 enligt kartbilaga. Markområdet 
utgör kvartersmark för småindustri enligt gällande stadsplan, 1427-P87/3.   
 
 
3. Option 
Detta optionsavtal ger Bolaget rätt att förvärva markområdet om ca 11 950 kvm enligt 
kartbilagan efter att ny detaljplan för Hogenäs industriområde vunnit lagakraft. 
Optionen gäller från och med den dag detta avtal undertecknas av båda parter och 
fortgår t.o.m. 2025-12-31. Därefter upphör avtalet att gälla. Om markområdet inte 
överlåts i enlighet med köpoptionen har inte Bolaget rätt till ersättning för utfört 
arbete eller nedlagda kostnader.   
  
Optionen utnyttjas genom skriftlig skrivelse från Bolaget. Efter det att skrivelse 
inkommit ska Kommunen upprätta köpeavtal. Då Bolaget har bekostat 
iordningsställande av marken under arrendetiden säljs marken enligt den vid 
tidpunkten för försäljning beslutad taxa för råtomtmark. Den arrendeavgift som 
betalts för marken under köpoptionens giltighet dras av från köpeskillingen när 
marken säljs i enlighet med köpoptionen. 
 
Köpet villkoras med en byggnadsskyldighet samt ett återgångsvillkor om villkoren 
inte uppfylls inom 24 månader. Som fullgjord byggnadsplikt räknas att bottenplatta 
eller motsvarande byggnadskonstruktion färdigställts. Då köpeavtal undertecknats 
ansöker Kommunen till Lantmäteriet för erforderlig fastighetsbildning och Bolaget 
står för förrättningskostnaderna.    
  
Köpebrev upprättas vid den tidpunkt då bottenplattan gjutits eller motsvarande åtgärd 
vidtagits på fastigheten samt andra ev. villkor uppfyllts enligt avtalet. Före köpebrev 
upprättas ska också köpeskillingen till fullo betalats till Kommunen i enlighet med 
upprättat köpeavtal.    
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4.  Uppsägning  
 
Bolaget har rätt, att när så önskas, genom skriftligt meddelande säga upp detta 
optionsavtal.   
  
Kommunen har rätt att säga upp avtalet för att upplåta området för annan part, men 
ska då först erbjuda Bolaget att köpa markområdet.    
 
5.   Överlåtelse 
 

Detta avtal får inte överlåtas utan skriftligt medgivande från Kommunen.  
 
6. Sidoöverenskommelser 
Parterna har inte träffat någon överenskommelse eller gjort någon utfästelse utöver 
vad som framgår av detta avtal.  
 
7. Övrigt 
Tvist på grund av detta avtal och därmed härledda rättsförhållanden ska avgöras av 
allmän domstol.  
 
8. Kontraktsexemplar  
Denna överenskommelse är upprättad i två likalydande exemplar, varav parterna 
tagit var sitt.  
 
 
Kungshamn den 2022-XX-XX Kungshamn den 2022-XX-XX    
 
 
SOTENÄS KOMMUN SUNNESKÄR AB 
 

 
 
______________________ ______________________ 
Emelie Andersson  
Mark- och exploateringsingenjör ______________________  
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AVTAL OM LÄGENHETSARRENDE 
 
 
Arrendeställe m m  § 1 
 
 
 Jordägare: Sotenäs kommun genom dess kommunstyrelse 
 Postadress: 456 80 Kungshamn 
 
 Arrendator: Sunneskär AB  
 Person/Org. nr: 556941–7842 
 Postadress: Varvsgatan 32 
  456 32 Kungshamn 
 Telefon: 0708-226104 
 Mejl:  stefan@shschakt.se 
  
 
 Arrendeobjekt: Markområde om c:a 11 955 kvm av fastigheterna Sotenäs 

Hovenäs 1:3 och Hovenäs 1:2.  
  
 Arrendeställe: Arrendeställets belägenhet framgår av bifogad karta, se 

rödskrafferat område. 
  

 
Ändamål: § 2 
 

Arrendestället ska användas som upplag för icke miljöfarliga 
schaktmassor och arbetsmaskiner. 
 
Medgivandet innefattar ingen befrielse från skyldigheten att söka 
byggnadslov och andra erforderliga tillstånd. Arrendet gäller under 
förutsättning av att villkor i bygglovet och andra erforderliga tillstånd 
uppfylls. Om så inte sker anses arrendeavtalet brutet. 
 
Upplåtelsen innefattar ingen befrielse från skyldigheten att söka de 
tillstånd som krävs för verksamheten. Arrendatorn har att följa gällande 
hälsoskydds- och miljöskydds-lagstiftning. Arrendatorn svarar för de 
kostnader som kan föranledas av de åtgärder som kan påfordras enligt 
denna lagstiftning. 
 
På arrendestället får ej bedrivas förvärvsverksamhet eller annan 
verksamhet som strider mot det angivna ändamålet, utan att särskild 
överenskommelse träffats med kommunen. Om så ändå sker anses 
arrendeavtalet brutet. 

 
Arrendetid: § 3 
 

Arrendetiden räknas fr.o.m. 2022-10-01 och fortgår t.o.m. 2025-09-31. 
Därefter förlängs avtalet med 1 år i sänder, om uppsägning ej sker senast 
2 månader före den löpande arrendetidens utgång. 
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Arrendeavgift: § 4 

Arrendeavgiften utgör 83 685 kronor för kalenderåret 2022. Avgiften skall 
för varje år erläggas i förskott. Vid upprättande av nytt arrendeavtal uttages 
en engångs administrationsavgift. Arrendeavgiften och 
administrationsavgiften fastställs årligen av kommunstyrelsen 

Förbud mot  
upplåtelse i andra 
hand m m: § 5 
 

Arrendatorn får inte utan jordägarens skriftliga samtycke upplåta 
nyttjanderätt till någon del av arrendestället. 
 

Förbud mot  
överlåtelse: § 6 
 

Arrendatorn eller dennes dödsbo får inte utan jordägarens skriftliga 
samtycke överlåta arrendet eller annars sätta annan i sitt ställe. 

 
Arrendeställets  
skick: § 7 
 

Arrendestället utarrenderas i det skick det befinns på tillträdesdagen. 
Arrendatorn är skyldig att alltid hålla arrendestället, jämte vad som därpå 
finns, i ett vårdat skick. 

 
Arrendatorn får inte utan jordägarens samtycke ta bort växande träd och 
buskar. Om jordägaren så påfordrar är arrendatorn skyldig låta borttaga 
eller beskära träd och buskar, som är till uppenbar olägenhet för 
närboende eller trafiken i området. 
 
Arrendatorn har rätt att inhägna arrendestället med godkännande av 
jordägaren. 
 

Vatten och avlopp: § 8 
 

Om anslutning till vatten och avlopp sker till kommunalt vatten och avlopp 
ska separat avtal upprättas. 

 
 
Ledningsdragning: § 9 
 

Arrendatorn medger att jordägaren eller annan, som därtill har dennes 
tillstånd, får dra fram och vidmakthålla ledningar i eller över arrendestället 
med erforderliga ledningsstolpar (och infästesanordningar å byggnad), om 
detta kan ske utan avsevärd olägenhet för arrendatorn. Arrendatorn är 
skyldig att utan ersättning tåla det intrång som föranleds av att ledningarna 
anläggs och nyttjas, men har rätt till ersättning för direkta skador i övrigt. 
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Avträdesersättning: § 10 
 

Arrendatorn har inte rätt till avträdesersättning då arrendet upphör. 
 
Inskrivningsförbud: § 11 
 

Arrenderätten får inte inskrivas. 
 

Särskilda villkor: § 12 
 

För arrendet skall härutöver gälla följande villkor: 
 
Markarbeten ska vara påbörjade inom 2 år från dess att avtalet 
undertecknas. Markägarens tillstånd krävs innan markarbeten påbörjas 
och bekostas av arrendatorn 

 
 

Skiljedom: § 13 
 

Tvister i anledning av detta arrendeförhållande skall avgöras av skiljemän 
enligt lag om skiljemän. Länets arrendenämnd skall vara skiljenämnd. 
 

Hänvisning till  
jordabalken: § 14 
 

I övrigt gäller vad i 7 kap och 8 kap jordabalken eller annars i lag stadgas 
om lägenhetsarrende. 

 
 
Kontraktsexemplar § 15 

 
Detta avtal har upprättats i två exemplar, av vilka jordägaren och 
arrendatorn tagit var sitt. 

 
 
__________________________den______  __________________________den______ 
 
SOTENÄS KOMMUN   ARRENDATOR 
 
___________________________________  ___________________________________ 
Emelie Andersson    För Sunneskär AB 
Mark- och exploateringsingenjör   Stefan Hansson  
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KSAU § 147 Dnr 2021/001042 

Motion - Höj friskvårdsbidraget i Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Therése Mancini (S), Sanna L Gustafsson (S) och Annica Erlandsson (S) föreslår i en motion att 
1. Att friskvårdsbidraget höjs till samtliga anställda inom Sotenäs kommun.  
2. Att vi möjliggör detta utan kostnad för arbetstagaren.  
3. Att det görs en utredning för att detta kan ske utan egna utlägg 

 
Friskvårdsbidraget har höjts för samtliga medarbetare från och med 1 januari 2022.  

Beskrivning av ärendet 

Friskvårdsbidraget har höjts för samtliga medarbetare från och med 1 januari 2022.  
I nuläget med befintligt lönesystem och de tjänster som erbjuds på marknaden anser inte kommunen 
att möjligheten att hantera friskvårdsbidrag utan utlägg är aktuellt. 
Frågan tas med i implementeringen av nytt HR- och lönesystem. 
 
Nytt HR- och lönesystem 
SML- kommunerna har nyligen genomfört en upphandling av nytt HR- och lönesystem 
tillsammans. Detta är under implementering. I och med byta av system kommer frågan om 
hantering av förmåner tas med i den nya uppsättningen av systemet.  
 
Svar på ovan förslag: 

1) Från och med januari 2022 har friskvårdsbidraget i Sotenäs kommun höjts från 1000 kr per 
anställd och år till 1500 kr per anställd och år.  

 
2 och 3) Enligt nuvarande rutin gör medarbetaren ett val av aktivitet, betalar kostnaden och får mot 
inlämnande av kvitto tillbaka summan vid nästa lön. Det finns inga begränsningar på hur många 
gånger man som medarbetare kan lämna in kvitto vilket gör att kostnaden kan delas upp på flera 
månader om leverantören av friskvårdstjänsten kan erbjuda det. 
 
Om man ska hantera köp av friskvårdstjänst utan att behöva själv betala krävs någon form av 
funktionstjänst. På marknaden finns olika aktörer som agerar mellanhand mellan leverantör av 
friskvårdstjänst och arbetsgivaren som ska bekosta friskvårdstjänsten.  
 
Exempel på två leverantörer är E-passi och actiway. Dessa tar då en avgift för att agera mellanhand. 
I en nyligen framtagen offert skulle det kosta kommunen cirka 40-50 000 kr per år.  
 
I dagsläget har Löneenheten inte sett att den administration som hanteringen av ansökan i befintligt 
lönesystem innebär genererar någon merkostnad för kommunen. 
 
Avseende hanteringen av mellanhand likt ePassi har kommunen även mottagit mail från 
representanter för Kroppsterapeuterna, Yrkesmassörerna och Svensk massage där de påtalar en del 
problem med denna typ av mellanhantering, bland annat:  
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Forts. KSAU § 147 

• Kommunens småföretagare måste avsätta 10% av sina inkomster till en 
tredjepartsleverantör, när de redan har svårt att få sina verksamheter att gå runt då det kostar 
att vara ansluten 

• Att kommunens småföretagare får vänta upp till 90 dagar för att få betalt för sina tjänster 

Konsekvensbeskrivning 

Konsekvensen av höjt friskvårdsbidrag förväntas bli en positiv syn på Sotenäs kommun som 
arbetsgivare som erbjuder goda förmåner för anställda och som tydligt visar att kommunen 
värdesätter god hälsa och månar om medarbetares möjligheter till att kunna bekosta hälsofrämjande 
aktiviteter på fritiden. Dock kommer inte ett ökat friskvårdsbidrag få så stor påverkan på sjuktalet 
då forskning visar att det är svårt att få de som inte motionerar att börja motionera på grund av 
friskvårdsbidrag.  
Att medarbetaren först måste göra ett eget utlägg kan ha en dämpande effekt på att kunna eller vilja 
ta del av bidraget och är något som kommunen hoppas kunna lösa genom det nya HR-och 
lönesystemet.  

Ekonomi  
Ökningen av friskvårdsbidraget har inneburit en ökning av budgeten med cirka 200 tkr per år. 
Ökningen är beroende av hur många som väljer att använda bidraget.  

Regelverk  
Skattefria förmåner i form av friskvårdsbidrag får ges till medarbetare av ett sammanlagt belopp av 
5000 kr per år. För att det ska räknas som skattefri förmån måste följande kriterier vara uppfyllda: 

• förmånen ska vara av mindre värde 
rikta sig till hela personalen 
inte gå att byta mot kontanter 

Beslutsunderlag 

Motion  
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-12-08 § 142  
HR-chefens tjänsteutlåtande 2022-08-18 

Yrkande 

Therése Mancini (S), Roland Mattsson (M) och Olof Börjesson (C) föreslår att motionen ska anses 
besvarad. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Therése Mancini (S) förslag och finner att Kommunstyrelsens 
arbetsutskott antar detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad. 
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Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-09-11 KA 2021/001042 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Erika Hassellöv 
erika.hassellov@sotenas.se 
HR-chef 
 

Motion - Höj friskvårdsbidraget i Sotenäs kommun 

Sammanfattning 
Therése Mancini (S), Sanna L Gustafsson (S) och Annica Erlandsson (S) föreslår i en 
motion att 

1. Att friskvårdsbidraget höjs till samtliga anställda inom Sotenäs kommun.  
2. Att vi möjliggör detta utan kostnad för arbetstagaren.  
3. Att det görs en utredning för att detta kan ske utan egna utlägg 

 
Friskvårdsbidraget har höjts för samtliga medarbetare från och med 1 januari 2022.  

Beskrivning av ärendet 
Friskvårdsbidraget har höjts för samtliga medarbetare från och med 1 januari 2022.  
I nuläget med befintligt lönesystem och de tjänster som erbjuds på marknaden anser inte 
kommunen att möjligheten att hantera friskvårdsbidrag utan utlägg är aktuellt. 
Frågan tas med i implementeringen av nytt HR- och lönesystem. 
 
Nytt HR- och lönesystem 
SML- kommunerna har nyligen genomfört en upphandling av nytt HR- och lönesystem 
tillsammans. Detta är under implementering. I och med byta av system kommer frågan om 
hantering av förmåner tas med i den nya uppsättningen av systemet.  
 
Svar på ovan förslag: 

1) Från och med januari 2022 har friskvårdsbidraget i Sotenäs kommun höjts från 
1000 kr per anställd och år till 1500 kr per anställd och år.  

 
2 och 3) Enligt nuvarande rutin gör medarbetaren ett val av aktivitet, betalar kostnaden och 
får mot inlämnande av kvitto tillbaka summan vid nästa lön. Det finns inga begränsningar 
på hur många gånger man som medarbetare kan lämna in kvitto vilket gör att kostnaden 
kan delas upp på flera månader om leverantören av friskvårdstjänsten kan erbjuda det. 
 
Om man ska hantera köp av friskvårdstjänst utan att behöva själv betala krävs någon form 
av funktionstjänst. På marknaden finns olika aktörer som agerar mellanhand mellan 
leverantör av friskvårdstjänst och arbetsgivaren som ska bekosta friskvårdstjänsten.  
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Exempel på två leverantörer är E-passi och actiway. Dessa tar då en avgift för att agera 
mellanhand. I en nyligen framtagen offert skulle det kosta kommunen cirka 40-50 000 kr 
per år.  
 
I dagsläget har Löneenheten inte sett att den administration som hanteringen av ansökan i 
befintligt lönesystem innebär genererar någon merkostnad för kommunen. 
 
Avseende hanteringen av mellanhand likt ePassi har kommunen även mottagit mail från 
representanter för Kroppsterapeuterna, Yrkesmassörerna och Svensk massage där de 
påtalar en del problem med denna typ av mellanhantering, bland annat:  

• Kommunens småföretagare måste avsätta 10% av sina inkomster till en 
tredjepartsleverantör, när de redan har svårt att få sina verksamheter att gå runt då 
det kostar att vara ansluten 

• Att kommunens småföretagare får vänta upp till 90 dagar för att få betalt för sina 
tjänster 

 

Konsekvensbeskrivning 
Konsekvensen av höjt friskvårdsbidrag förväntas bli en positiv syn på Sotenäs kommun 
som arbetsgivare som erbjuder goda förmåner för anställda och som tydligt visar att 
kommunen värdesätter god hälsa och månar om medarbetares möjligheter till att kunna 
bekosta hälsofrämjande aktiviteter på fritiden. Dock kommer inte ett ökat friskvårdsbidrag 
få så stor påverkan på sjuktalet då forskning visar att det är svårt att få de som inte 
motionerar att börja motionera på grund av friskvårdsbidrag.  
Att medarbetaren först måste göra ett eget utlägg kan ha en dämpande effekt på att kunna 
eller vilja ta del av bidraget och är något som kommunen hoppas kunna lösa genom det nya 
HR-och lönesystemet.  

Ekonomi  

Ökningen av friskvårdsbidraget har inneburit en ökning av budgeten med cirka 200 tkr per 
år. Ökningen är beroende av hur många som väljer att använda bidraget.  

Regelverk  

Skattefria förmåner i form av friskvårdsbidrag får ges till medarbetare av ett sammanlagt 
belopp av 5000 kr per år. För att det ska räknas som skattefri förmån måste följande 
kriterier vara uppfyllda: 

• förmånen ska vara av mindre värde 
rikta sig till hela personalen 
inte gå att byta mot kontanter 

 

Hållbar utveckling 

Ekonomiska konsekvenser om kommunen inte skulle höjt friskvårdsbidraget är att 
medarbetare kan uppfatta arbetsgivaren negativt i jämförelse med likvärdiga arbetsgivare 
som erbjuder ett högre bidrag. Om kommunen kan få fler att använda bidraget och på så 
vis förbättra sin hälsa får det positiva konsekvenser på sikt.  
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Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har redan tagit beslut om höjt friskvårdsbidrag för samtliga anställda 
från den 1 januari 2022. Vidare avvaktar kommunen införande av nytt HR_ och 
lönesystem för möjligheten att hantera kostnad för friskvårdsbidrag utan utlägg av 
medarbetaren själv.  
 
   

Beslutsunderlag 
Motion  

Beslutet skickas till 
Motionärerna 
 

  
Erika Hassellöv Anna Liedholm 
HR-chef Kommundirektör 
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KF § 142 Dnr 2021/000142 

Inkomna motioner och medborgarförslag 
1. Medborgarförslag ang Förbjuda vedeldning i våra samhällen. 
2. Motion från Ewa Ryberg (V) om insynsplats i budgetberedningen. 
3. Motion från Veronica Johansson (SD) och Sebastian Andersson (SD) Översyn av policy, 

planering och praktik för hemtjänsten 
4. Motion från Therése Mancini (S), Sanna L Gustafsson (S) och Annica Erlandsson (S) Höj 

friskvårdsbidraget i Sotenäs kommun. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslag nr 1 till Kommunstyrelsen för beredning och 
beslut. 
Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 2 och 4 till Kommunstyrelsen för beredning. 
Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 3 till Omsorgsnämnden för beredning. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Omsorgsnämnden 
 
 

 

  



	
	
Höj friskvårdsbidraget i Sotenäs kommun  
 
Inom kommunens förvaltningar dras vi med höga sjuktal. I vår arbetsmiljö brottas vi 
med såväl fysisk som psykisk belastning och återhämtningen är svår att uppnå. I 
Sotenäs måste medarbetare först lägga ut kostnaden för friskvården för att sedan 
mot uppvisande av kvitto få tillbaka pengarna. Vi vet att med friskvård främjar vi 
hälsan och bidrar till ett ökat och friskare välbefinnande hos våra medarbetare.  
 
Det finns olika sätt att främja att medarbetarna använder friskvårdsbidraget, ett av 
dem skulle kunna vara att hitta en annan lösning till hur de ska kunna ta del av 
bidraget utan att behöva göra egna utlägg. Genom att vi möjliggör detta för samtliga 
så suddar vi ut att endast de med högre inkomst har möjlighet att unyttja 
friskvårdsbidraget. 
 
 
Ökad användningen av friskvårdsbidraget genererar i friskare och mer hållbar 
personal. I Tanums kommun höjde de friskvårdsbidraget nyligen. Vi behöver höja 
vårt friskvårdsbidrag i Sotenäs kommun för att bli den attraktiva arbetsgivare vi vill 
vara och få en friskare personal.  
 
Därför föreslår Socialdemokraterna  
 
Att friskvårdsbidraget höjs till samtliga anställda inom Sotenäs kommun. 
 
Att vi möjliggör detta utan kostnad för arbetstagaren. 
 
Att det görs en utredning för att detta kan ske utan egna utlägg 
 
Motionärer  
Therése Mancini (S) 
Sanna L Gustafsson (S) 
Annica Erlandsson (S) 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-09-26 KA 2022/000894 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Anna-Karin Larsson Kenstalis  
anna-karin.larssonkenstalis@sotenas.se 
HR-specialist 
 

Information om det systematiska arbetsmiljöarbetet 

Sammanfattning 
HR-specialist Anna-Karin Larsson Kenstanlis informerar om kommunens arbete med det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. 
 
Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas 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.  
 
För att på ett ändamålsenligt sätt kunna leva upp till och tillämpa gällande 
arbetsmiljölagstiftning krävs fördelning av arbetsmiljöuppgifterna som årligen följs upp i 
organisationen. 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
   

 

Beslutet skickas till 
HR-specialist 
 
 

  
Anna-Karin Larsson Kenstalis Erika Hassellöv 
HR-specialist HR-chef 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-09-13 ON 2021/152  
  KA 2021/000968  
 
Omsorgsförvaltningen 
Anna Jansson   
Verksamhetsutvecklare 
 

Svar på Motion om förbättrad arbetsmiljö och ökad trivsel för att 
minska sjukfrånvaron för nattpersonalen inom äldreomsorgen    

Beskrivning av ärendet 
Motion har inkommit från Sanna Gustafsson (S). Motionen innehåller två förslag; 
1) att ge omsorgsnämnden i uppdrag att genomföra kommunfullmäktiges beslut Att 
skapa en attraktiv arbetsplats, minska sjukfrånvaro och personalomsättningen genom att 
se över arbetstidsmåttet och arbetstidsförläggningen.  
2) att återkomma till fullmäktige med redovisning av hur man jobbar med det 
systematiska arbetsmiljöarbetet för att få ned sjukskrivningarna samt redovisa vilka 
åtgärder som vidtagits.  
 
2019 togs beslut gällande höjning av arbetstidsmåttet för nattarbetande personal i 
omsorgsförvaltningen som en åtgärd för att anpassa verksamheten till en minskad 
budgetram. Efter förhandling med facket beslutades att enbart nyanställda skulle 
omfattas av det nya arbetstidsmåttet. Det finns nu tre medarbetare som är 
tillsvidareanställda utifrån dessa nya förutsättningar. Det är för få, och det har gått för 
kort tid, för att dra några slutsatser kring hur det nya arbetstidsmåttet påverkar faktorer 
som sjukfrånvaro eller personalomsättning.  
 
Sotenäs kommun kommer från och med 2023 att ha en process där det systematiska 
arbetsmiljöarbetet (SAM) som förvaltningarna bedriver kommer att sammanställas och 
redovisas årligen till kommunstyrelsen (KS) som har arbetsmiljöansvar. Tidigare har det 
inte funnits en sådan process i kommunen. Eftersom förvaltningens systematiska 
arbetsmiljöarbete fortsatt kommer att redovisas till KS görs bedömningen att ingen 
separat redovisning för en separat arbetsgrupp behöver göras till KF.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Beslutsunderlag 
Motion om förbättrad arbetsmiljö och ökad trivsel för att minska sjukfrånvaron 
för nattpersonalen inom äldreomsorgen. 
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Beslutet skickas till 
Omsorgsförvaltningen 
Sanna Gustafsson (S) 
 
 

  
Anna Jansson  Lisbeth Olsson 
Verksamhetsutvecklare Förvaltningschef 
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ON § 86    ON 2021/000152 

Motion om förbättrad arbetsmiljö och ökad trivsel för att minska 
sjukfrånvaron för nattpersonalen inom äldreomsorgen.  

Beskrivning av ärendet  

Motion har inkommit med förslag insatser för att förbättra arbetsmiljön för nattpersonal inom 
äldreomsorgen. Motionen hade två förslag  
1) Ge omsorgsnämnden i uppdrag att genomföra kommunfullmäktiges beslut  
Att skapa en attraktiv arbetsplats, minska sjukfrånvaro och personalomsättningen  
genom att se över arbetstidsmåttet och arbetstidsförläggningen.  
2) Återkomma till fullmäktige med redovisning av hur man jobbar med det systematiska 
arbetsmiljöarbetet för att få ned sjukskrivningarna samt redovisa vilka åtgärder som vidtagits.  
2019 togs beslut gällande höjning av nattmåttet som ett sätt att hantera en minskad budgetram. Det 
finns nu tre medarbetare som är tillsvidareanställda med det nya arbetstidsmåttet. Det är för få, och 
det har gått för kort tid, för att dra några slutsatser kring hur arbetstidsmåttet påverkar sjukfrånvaron 
för dessa. Förvaltningen har däremot uppmärksammat ett behov av att se över 
arbetstidsförläggningen, med främsta anledning att skapa bättre förutsättningar för att erbjuda alla 
medarbetare heltidstjänster.  
 
Förvaltningen kan redovisa sitt systematiska arbetsmiljöarbete till kommunfullmäktige om det anses 
som information som kommunfullmäktige bör och vill ta del av. Om ett sådant beslut tas behöver 
förvaltningen tydligare information om en sådan redovisning skulle omfatta hela förvaltningen eller 
enbart specifik/a enhet/er.  

Beslutsunderlag  

Protokollsutdrag ONAU 2022-06-09 §87 
Tjänsteutlåtande 2022-02-02 
Protokollsutdrag KF 2021-11-11 § 124  
Motion om förbättrad arbetsmiljö och ökad trivsel för att minska sjukfrånvaron för nattpersonalen 
inom äldreomsorgen.  

Yrkande  

Kajsa Åkesson (M), Rosita Holmström (M) och Britt Lindgren (C) yrkar på att Omsorgsnämnden 
beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Sanna Gustafsson (S) och Mikael Sternemar (L) yrkar på att Omsorgsnämnden ska föreslå 
Kommunfullmäktige att bifalla motionen.  

Propositionsordning  

Ordförande ställer proposition på Kajsa Åkessons (M) m.fl yrkande mot Sanna Gustafssons (S) m.fl 
yrkande och finner att Omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.  
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Forts. ONAU § 86  

Omröstning 

Omröstning begärs. 
 
Nämnden godkänner följande propositionsordning:  

• Ja-röst för omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
• Nej-röst för Sanna Gustafssons (S) förslag till beslut. 

 

Omröstningsresultat 

Med 4 ja-röster för Kajsa Åkessons (M) m.fl förslag mot 3 nej-röster för Sanna Gustafssons (S) 
förslag antar nämnden Kajsa Åkessons (M) m.fl förslag. Se omröstningsbilaga. 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen till den del som avser att se över 
arbetstidsmåttet och arbetstidsförläggningen samt bifalla motionen till de delar som avser att 
redovisa hur Omsorgsförvaltningen jobbar med det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

Reservation  

Sanna Gustafsson (S) reserverar sig till förmån för eget förslag.  

Protokollsanteckning 

Lena Linke (MP) och Ewa Ryberg (V) ställer sig bakom ett bifall till motionen. 

Omröstningsbilaga 
 
Beslutande Parti Ja Nej  Avstår  
Nils Olof Bengtsson M 1   
Kajsa Åkesson M 1   
Britt Lindgren C 1   
Mikael Sternemar L 

 
1  

Sanna Gustafsson S  1  
Jan-Olof Larsson S  1  
Rosita Holmström M 1 

 
 

Omröstningsresultat  4 3  

Skickas till  

Kommunfullmäktige 
Motionär 
Förvaltningschef 
Utredare   
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-02-02 ON 2021/152 
  KA 2021/000968 
Omsorgsförvaltningen  
Anna Jansson 
Utredare 
 

Svar på Motion om förbättrad arbetsmiljö och ökad trivsel för 
att minska sjukfrånvaron för nattpersonalen inom 
äldreomsorgen 

Beskrivning av ärendet 
Motion har inkommit med förslag insatser för att förbättra arbetsmiljön för nattpersonal 
inom äldreomsorgen. Motionen hade två förslag  
1) Ge omsorgsnämnden i uppdrag att genomföra kommunfullmäktiges beslut 
Att skapa en attraktiv arbetsplats, minska sjukfrånvaro och personalomsättningen 
genom att se över arbetstidsmåttet och arbetstidsförläggningen. 
2) Återkomma till fullmäktige med redovisning av hur man jobbar med det 
systematiska arbetsmiljöarbetet för att få ned sjukskrivningarna samt redovisa 
vilka åtgärder som vidtagits. 
 
2019 togs beslut gällande höjning av nattmåttet som ett sätt att hantera en minskad 
budgetram. Det finns nu tre medarbetare som är tillsvidareanställda med det nya 
arbetstidsmåttet. Det är för få, och det har gått för kort tid, för att dra några slutsatser 
kring hur arbetstidsmåttet påverkar sjukfrånvaron för dessa. Förvaltningen har däremot 
uppmärksammat ett behov av att se över arbetstidsförläggningen, med främsta 
anledning att skapa bättre förutsättningar för att erbjuda alla medarbetare heltidstjänster.  
 
Förvaltningen kan redovisa sitt systematiska arbetsmiljöarbete till kommunfullmäktige 
om det anses som information som kommunfullmäktige bör och vill ta del av. Om ett 
sådant beslut tas behöver förvaltningen tydligare information om en sådan redovisning 
skulle omfatta hela förvaltningen eller enbart specifik/a enhet/er. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen till den del som avser 
att se över arbetstidsmåttet och arbetstidsförläggningen samt bifalla motionen till de 
delar som avser att redovisa hur förvaltningen jobbar med det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. 

Beslutsunderlag 
Motion om förbättrad arbetsmiljö och ökad trivsel för att minska sjukfrånvaron 
för nattpersonalen inom äldreomsorgen. 
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Beslutet skickas till 
Omsorgsförvaltningen 
Motionär 
 
 

  
Anna Jansson Lisbeth Olsson 
Utredare Chef Omsorgsförvaltningen 

 



    21-11-10 
 
 
Motion om förbättrad arbetsmiljö och ökad trivsel för att minska sjukfrånvaron 
för nattpersonalen inom äldreomsorgen. 
 
Omsorgen i Sotenäs brottas med höga sjuktal. Sjuktalen kan ses som en post 
pandemi effekt men vi kunde se en ökning redan innan pandemin. Idag har vi ett 

sjuktal som är tvåsiffrigt och som fortsätter att skena iväg. 

 

För att citera ett utdrag av tjänsteutlåtande från förvaltningschefen 20211007: 
”Sjuktalen bland de nattanställda är hög och då det är svårt att få tag på 

vikarier på natten är även de nattanställdas ersättning för övertid hög då de 

ofta täcker för varandra. Verksamheten är inne i en ond spiral där personalen 
mår dåligt och ofta är sjuka samtidigt som de ofta beordras in med kort varsel 

på övertid vilket ytterligare försämrar arbetsmiljön och måendet” slut citat. 

 
Vi ska också komma ihåg att Alliansen dessutom beslutat att det endast ska vara en 

nattpersonal. Denna åtgärd har inte genomförts under pandemin men arbetstagarna 

hade detta hängande över sig. Åtgärden har nu strukits utifrån ett bra 

oppositionsarbete och allmänhetens reaktioner. Vad som kommer i stället från 
alliansen återstår att se. Dessutom har förvaltningen lyft åtgärder så som att lägga ut 

nattpersonalens arbetstid på fler arbetspass vilket de vet skulle skapa än mer 

irritation hos personalen.  
 

För att sänka sjuktalen är det dags att vi satsar på personalens arbetsmiljö! 

Att arbeta natt sliter på kroppen och stör kroppens biologiska dygnsrytm. En stor 
arbetsmiljörisk med att arbeta natt är att inte få tillräckligt med återhämtning och vila. 

Det kan i sin tur leda till hälsoproblem som stress, sömnproblem och en ökad risk för 

hjärt- och kärlsjukdomar. 



I stället för som alliansen gör, konstant försämra arbetsförhållandena genom olika 

åtgärder för att på papperet åstadkomma ekonomiska förbättringar men som i 
realiteten skapar otrivsel och ökar sjukskrivningarna och spär på 

personalomsättningen. 

 
Det verkar uppenbart att vi måste vidta motsatta åtgärder. Se över arbetstidsmåttet, 

istället för att höja så borde vi sänka arbetstiden, i stället för att minska resurserna så 

borde vi öka dem. Om vi genomför förbättringar och skapar en bättre arbetsmiljö så 
kanske vi kan skapa en attraktivare arbetsplats vilket genererar mindre 

personalomsättning och minska sjukfrånvaro. 

Detta leder i sin tur Ell ett lägre sjuktal, ger positiva effekter på ekonomin och för 

Sotenäs kommun ett steg i rätt riktning att uppfylla kommunfullmäktiges beslut att bli 
en attraktiv arbetsgivare. Inte minst leder detta till att vårdtagaren behöver träffa färre 

vårdgivare och därmed kan känna större trygghet. 

 
Därför föreslår vi fullmäktige besluta att: 
- Ge omsorgsnämnden i uppdrag att genomföra Kommunfullmäktiges beslut 
att 
skapa en attraktiv arbetsplats, minska sjukfrånvaro och personalomsättningen 
genom att se över arbetstidsmåttet och arbetstidsförläggningen. 
- Återkomma till fullmäktige med redovisning av hur man jobbar med det 
systematiska arbetsmiljöarbetet för att få ned sjukskrivningarna samt redovisa 
vilka åtgärder som vidtagits. 
 
Sanna Gustafsson (S) 
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KSAU § 146 Dnr 2019/000091 

Information pågående VA-plan för Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Kommunen har tillsammans med Sotenäs Vatten AB och Västvatten AB påbörjat arbetet med att ta 
fram en plan för vatten och avlopp, nedan kallad VA-plan. VA-planen ska utmynna i en långsiktigt 
hållbar hantering av VA-frågorna i kommunen. Arbete pågår och konceptversioner av de två första 
stegen i arbetet finns tillgängliga; översikt och strategi. Det sista steget är att ta fram 
handlingsplaner och därefter sammanställs samtliga handlingar till en VA-plan. VA-planen planeras 
att färdigställas under första kvartalet 2023.  

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-18 §30 att uppdra åt Kommunstyrelsen och starta arbetet 
med att ta fram en VA-plan. Planen planeras vara färdig första kvartalet 2023. Kommunen har 
tillsammans med Sotenäs Vatten AB och Västvatten AB påbörjat arbetet med att ta fram en plan för 
vatten och avlopp. VA-planen ska utmynna i en långsiktigt hållbar hantering av VA-frågorna i 
kommunen. Arbetet genomförs i enlighet med Havs och Vattenmyndighetens vägledning om olika 
planeringssteg; översikt, strategi och VA-planen.  
 
I januari 2022 påbörjade en politisk vald styrgrupp och arbetsgrupp med att arbeta fram en VA-
översikt. Översikt som är det första steget i VA-planarbetet och är en sammanställning av den 
kunskap som finns i kommunen och VA-bolag.  
 
Översikten är ett kunskapsmaterial som ligger till grund för det fortsatta arbetet och innehåller en 
nulägesbeskrivning gällande lagstiftning, ansvarsfördelning och styrdokument. Översiktsplanen 
2022 samrådsförslag ligger till grund för översikten i dagsläget och kommer justeras inför 
antagande av hela VA-planen. Vidare innehåller översikten en beskrivning om den allmänna och 
enskilda VA-försörjningen, hantering och utmaningar kring vattenresurser, spillvatten, dagvatten, 
ledningsnät och taxa. Översiktens olika delar avslutas med att identifiera behov för framtida arbete 
med frågorna. Översikten landar i att det finns behov av att arbeta med över 50 punkter. Insatser i 
varierade storlek som kräver olika typer av arbetsinsatser och budget.  
 
För att kunna hantera samtliga behov som identifieras i översikten har en strategi arbetats fram. 
Strategin redovisar ställningstaganden, strategiska vägval och riktlinjer för VA-försörjningen. 
Strategin kommer ligga till grund för framtagande av de olika handlingsplanerna i den senare VA-
planen.  
 
Nästa steg som redan inletts och förväntas att pågå under hösten 2022 är framtagande av själva VA-
planen. VA-planen kommer ge förslag på hantering av de utmaningar som identifierats i översikten 
och med hjälp av ställningstagandena i strategin vägletts till en slutlig handlingsplan. Arbete med 
handlingsplaner har påbörjats och vi arbetar just nu med:  
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Forts. KSAU § 146 

Kort sikt: 
* Handlingsplan för åtgärder på kort sikt - utreda och genomföra åtgärder för att tillgodose 
samhällets behov av utveckling i närtid och samtidigt säkerställa funktionen och tillstånd på våra 
reningsverk.  
 
Medellång sikt:  
* Tillfällig handlingsplan - beskriva åtgärder som möjliggör frigörande av kapacitet för beslutade 
och planerade anslutningar.  
 
Lång sikt:  
* Utbyggnadsplan - redovisar en prioriteringsordning och plan för områden som i dagsläget och 
framtida planeringsområden som har behov av VA-utbyggnad. 
* VA- drift och underhållsplan (förnyelseplan) - redovisar en prioriteringsordning och plan av 
underhåll av befintlig anläggning.  
* Handlingsplan för dagvatten - För att möjliggöra en framåtsyftande hantering av dagvatten för att 
minska risker med översvämningar och klimateffekter idag och i framtiden. 
* Vattenförsörjningsplan- säkerställa att tillräckligt med vattenresurser prioriteras och skyddas för 
att klara framtida vattenförsörjning. 
* Plan för enskilt VA och i väntan på allmän VA- Syfte att säkerställa bebyggelse utanför 
verksamhetsområde har förutsättning för en god egen VA-försörjning. Samt plan för hantering av 
de områden som väntar på kommunal utbyggnad.  
* Utredning om nytt avloppsreningsverk - Förslag för eventuell utbyggnad eller nytt reningsverk.  
 
* Kapacitetsberäkningar Hunnebostrand och Omholmens reningsverk. 
 
I samband med framtagande av översiktsplan 2022 har en rad olika strategiska dokument arbetats 
och arbetas fram så som, förutom översiktsplanen, bostadsförsörjningsprogram, mobilitetsutredning 
och VA-plan med alla dess handlingsplaner vilket kommer ge Sotenäs kommun förutsättningar till 
att skapa en långsiktigt hållbar bebyggelseutveckling.   

Beslutsunderlag 

VA-översikt - Koncepthandling 20220909 
VA-Strategi - Koncepthandling 20220909 
Planarktitektens tjänsteutlåtande 2022-09-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-09-09 KA 2019/000091 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Amanda Jansson 
Planarkitekt 

 

Information pågående VA-plan för Sotenäs kommun 

Sammanfattning 
Kommunen har tillsammans med Sotenäs vatten och västvatten påbörjat arbetet med att 
ta fram en plan för vatten och avlopp, nedan kallad VA-plan. VA-planen ska utmynna i 
en långsiktigt hållbar hantering av VA-frågorna i kommunen. Arbete pågår och 
konceptversioner av de två första stegen i arbetet finns tillgängliga; översikt och 
strategi. Det sista steget är att ta fram handlingsplaner och därefter sammanställs 
samtliga handlingar till en VA-plan. VA-planen planeras att färdigställas under första 
kvartalet 2023.  

Beskrivning av ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-18 §30 att uppdra kommunstyrelsen och starta 
arbetet med att ta fram en VA-plan. Planen planeras vara färdig första kvartalet 2023.  
Kommunen har tillsammans med Sotenäs vatten och västvatten påbörjat arbetet med att 
ta fram en plan för vatten och avlopp. VA-planen ska utmynna i en långsiktigt hållbar 
hantering av VA-frågorna i kommunen. Arbetet genomförs i enlighet med Havs och 
Vattenmyndighetens vägledning om olika planeringssteg; översikt, strategi och VA-
planen. Nedan följer en beskrivning av pågående arbete:  
 

 
 
I januari 2022 påbörjade en politisk vald styrgrupp och arbetsgrupp med att arbeta fram 
en VA-översikt. Översikt som är det första steget i VA-planarbetet och är en 
sammanställning av den kunskap som finns i kommunen och VA-bolag.  
 
Översikten är ett kunskapsmaterial som ligger till grund för det fortsatta arbetet och 
innehåller en nulägesbeskrivning gällande lagstiftning, ansvarsfördelning och 
styrdokument. Översiktsplanen 2022 samrådsförslag ligger till grund för översikten i 
dagsläget och kommer justeras inför antagande av hela VA-planen. 
Vidare innehåller översikten en beskrivning om den allmänna och enskilda VA-
försörjningen, hantering och utmaningar kring vattenresurser, spillvatten, dagvatten, 
ledningsnät och taxa. Översiktens olika delar avslutas med att identifiera behov för 

VA-översikt VA-strategi VA-plan
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framtida arbete med frågorna. Översikten landar i att det finns behov av att arbeta med 
över 50 punkter. Insatser i varierade storlek som kräver olika typer av arbetsinsatser och 
budget.  
 

 
 
För att kunna hantera samtliga behov som identifieras i översikten har en strategi 
arbetats fram. Strategin redovisar ställningstaganden, strategiska vägval och riktlinjer 
för VA-försörjningen. Strategin kommer ligga till grund för framtagande av de olika 
handlingsplanerna i den senare VA-planen.  
 

 
 
Nästa steg som redan inletts och förväntas att pågå under hösten 2022 är framtagande av 
själva VA-planen. VA-planen kommer ge förslag på hantering av de utmaningar som 
identifierats i översikten och med hjälp av ställningstagandena i strategin vägletts till en 
slutlig handlingsplan. Arbete med handlingsplaner har påbörjats och vi arbetar just nu 
med:  
 
Kort sikt: 
* Handlingsplan för åtgärder på kort sikt - utreda och genomföra åtgärder för att 
tillgodose samhällets behov av utveckling i närtid och samtidigt säkerställa funktionen 
och tillstånd på våra reningsverk.  
 
Medellång sikt:  
* Tillfällig handlingsplan - beskriva åtgärder som möjliggör frigörande av kapacitet för 
beslutade och planerade anslutningar.  
 
Lång sikt:  
* Utbyggnadsplan - redovisar en prioriteringsordning och plan för områden som i 
dagsläget och framtida planeringsområden som har behov av VA-utbyggnad. 
* VA- drift och underhållsplan (förnyelseplan) - redovisar en prioriteringsordning och 
plan av underhåll av befintlig anläggning.  
* Handlingsplan för dagvatten - För att möjliggöra en framåtsyftande hantering av 
dagvatten för att minska risker med översvämningar och klimateffekter idag och i 
framtiden. 
* Vattenförsörjningsplan- säkerställa att tillräckligt med vattenresurser prioriteras och 
skyddas för att klara framtida vattenförsörjning. 
* Plan för enskilt VA och i väntan på allmän VA- Syfte att säkerställa bebyggelse 
utanför verksamhetsområde har förutsättning för en god egen VA-försörjning. Samt 
plan för hantering av de områden som väntar på kommunal utbyggnad.  
* Utredning om nytt avloppsreningsverk - Förslag för eventuell utbyggnad eller nytt 
reningsverk.  

VA-översikt VA-strategi VA-plan

VA-översikt VA-strategi VA-plan
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* Kapacitetsberäkningar Hunnebostrand och Omholmens reningsverk. 
 
I samband med framtagande av översiktsplan 2022 har en rad olika strategiska 
dokument arbetats och arbetas fram så som, förutom översiktsplanen, 
bostadsförsörjningsprogram, mobilitetsutredning och VA-plan med alla dess 
handlingsplaner vilket kommer ge Sotenäs kommun förutsättningar till att skapa en 
långsiktigt hållbar bebyggelseutveckling.   

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen 

Underlag 
VA-översikt - Koncepthandling 20220909 
VA-Strategi - Koncepthandling 20220909 

Beslutet skickas till 
 
Planarkitekten 
 

  
Amanda Jansson Eveline Karlsson 
Planarkitekt Samhällsbyggnadschef 
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VA-översikt Sotenäs  

 
 
VA-översiktens roll och koppling till andra styrdokument 
Översikten innehåller den information om VA och vattenfrågor i Sotenäs som är 
relevant för att se nuläge och framtida utveckling och behov av VA-frågor och 
vattenresurshantering. Översiktens funktion i VA-planen är att ge en nulägesbeskrivning 
vad gäller allmänt VA, enskilt VA, dagvatten, hantering av skyfall och 
översvämningsrisker, beskrivning av vattenkvaliteten, vattenresurserna, avfallshantering 
från avlopp, markföroreningar samt bebyggelse och bebyggelseutveckling i kommunen. 
Förbättringsbehov identifieras också. VA-översikten beskriver vidare de faktorer som 
påverkar VA-planeringen, som lagar och regler samt ansvarsområden för VA-
försörjningen i kommunen. 
 
Sotenäs kommuns VA-plan ingår som ett viktigt styrdokument för planeringen inom 
vattenförvaltningen. Översiktsplanen för Sotenäs kommun är det som är vägledande för 
den övergripande användningen och planeringen av mark och vatten. Sotenäs kommun 
har, tillsammans med kommunerna Strömstad, Tanum, och Lysekil, även tagit fram en 
blå översiktsplan som skall vägleda användningen och planeringen av havet ut till 
territorialgränsen. Kommunen har även en gemensamt fördjupad översiktsplan för 
Åbyfjorden tillsammans med Lysekils kommun. Havs- och vattenmyndighetens 
åtgärdsprogram för att säkerställa och bibehålla en god vattenstatus sammanfattas som 
en vattenplan och har ett bredare syfte än en VA-plan. Sotenäs kommuns arbete med en 
VA-översikt och VA-strategi och kommande arbete med VA-plan så bidrar Sotenäs 
kommun till att tydliggöra VA-sektorns bidrag för att uppnå eller bibehålla en god 
vattenstatus 
 
Underlag 
VA-översikten har huvudsakligen baserats på tillgängligt underlag hos Sotenäs 
kommun, bland dessa kan nämnas: 
 

• Översiktsplan för Sotenäs kommun 

• Blå översiktsplan för norra Bohuslän 

• Tidigare VA-översikt för Sotenäs kommun 

• Utredning om avloppsreningsverkens framtid och kapacitetsrapporter 

VA-översikt VA-strategi VA-plan
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• Vattenförsörjningsplan (utkastversion) 
 
Utöver underlaget ovan har annan dokumentation och underlag hos Sotenäs kommun 
och Västvatten AB gåtts igenom. Dessa innefattar bland annat investeringsplaner och 
åtgärdsplaner för allmänt VA, miljörapporter (från 2020 och utkast för 2021)  samt 
andra relevanta utredningar. För att inhämta ytterligare information som inte funnits 
dokumenterad har intervjuer med tjänstepersoner hos såväl Sotenäs kommun som 
Västvatten AB genomförts. 
 
Lagar, mål och styrdokument 
VA planeringen inom Sotenäs kommun påverkas av flera lagstiftningar, regelverk och 
direktiv. Åtgärderna i VA planeringen syftar till att Sotenäs kommun ska uppfylla de 
krav som ställs i gällande lagstiftning, bland annat: 
 

• Miljöbalken  
• Lagen om allmänna vattentjänster  
• Plan- och bygglagen  
• Anläggningslagen 
• Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten  
• Livsmedelsverkets råd om enskild vattenförsörjning 

Planeringen påverkas också av kommunens strävan efter att nå de mål som tagits fram 
inom ramen för: 

• Nationella och regionala miljömål 
• Vattendirektivet och Vattenmyndighetens åtgärdsprogram 

 

Kommunens ansvar för VA-försörjning 

Utifrån lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) och plan- och bygglagen 
(PBL) har kommunfullmäktige ytterst ansvaret för att det finns en fungerande 
övergripande planering. Hur ansvaret för vatten- och avloppförsörjningen ser ut är olika 
innanför och utanför verksamhetsområdet. 
 
Bedömning om verksamhetsområde behövs görs utifrån 6 § i LAV. Den reglerar 
kommunens skyldighet att ordna vattenförsörjning och avlopp i ett större sammanhang, 
det vill säga allmänt VA. Det område där det finns ett behov ska identifieras och vilken 
eller vilka av vattentjänsterna som behöver ordnas ska bestämmas. Begreppet behov 
omfattar såväl redan uppkomna olägenheter som risken för framtida olägenheter. 
Kommunens skyldighet enligt § 6 är obestridlig och kvarstår så länge ett behov kvarstår. 
 
 

mailto:https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2006412-om-allmanna-vattentjanster_sfs-2006-412
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6 §, LAV: Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver 
ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss 
befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen 
   1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller 
vattentjänsterna behöver ordnas, och 
   2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i 
verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning. 

 
VA-huvudmannens ansvar innanför verksamhetsområde 
Utifrån 6 § i LAV görs bedömningen om behov av vattenförsörjning eller avlopp 
behövs. Om behov föreligger är det kommunfullmäktiges (KF) ansvar att besluta om 
nytt verksamhetsområde. Det är också kommunfullmäktiges ansvar att besluta om VA-
taxan som påverkas av hur VA-försörjningen hanteras. Genom beslut får KF meddela 
föreskrifter om taxan. På samma sätt får KF överlåta åt huvudmannen att bestämma 
avgifternas belopp enligt beräkningsgrunder i kommunens taxeföreskrifter. I Sotenäs 
kommun är det Sotenäs Vatten AB som är VA-huvudman och äger den allmänna 
anläggningen. 
 
VA-huvudmannens ansvar är därmed att tillgodose VA-försörjning. Med 
vattenförsörjning avses tillhandahållande av vatten som är lämpligt för normal 
hushållsanvändning. Med avlopp avses bortledande av dagvatten och dränvatten från ett 
område med samlad bebyggelse eller från en begravningsplats, bortledande av 
spillvatten eller bortledande av vatten som har använts för kylning. I Svenskt Vattens 
publikation P95 finns vägledning kring mottagande av spillvatten: VA-huvudmannen är 
endast skyldig att ta emot spillvatten av normal hushållskvalitet. Stöd för detta finns 
främst i LAV 18, 21 och 22 §§. I 18 § står bland annat att VA-huvudmannen inte är 
skyldig att koppla in en abonnent eller låta en abonnent vara inkopplad om fastighetens 
VA-installation har väsentliga brister. I § 22 står att VA-huvudmannen får sluta avtal 
med abonnent om särskilda villkor om fastighetens VA-förhållanden påtagligt avviker 
från normalförhållandena i verksamhetsområdet. Enligt 21 § får VA-abonnenten inte 
tillföra anläggningen sådant som kan skada den eller som gör det svårt för VA-
huvudmannen att uppfylla ställda krav eller skapa olägenheter för VA-huvudmannen 
eller någon annan. 
 
Utanför verksamhetsområde 
Utanför verksamhetsområdet finns inga skyldigheter eller rättigheter kopplat till den 
allmänna VA-anläggningen för varken VA-huvudmannen eller fastighetsägaren. Om en 
VA-anslutning ändå genomförs till den allmänna VA-anläggningen, så regleras detta 
genom avtal mellan VA-huvudmannen och fastighetsägaren. 
 
För enskilda anläggningar är det ytterst verksamhetsutövaren, det vill säga 
fastighetsägaren, som har ansvar för sin VA-anläggning. Detta regleras i miljöbalken 
(1998:808). Som regel är det miljönämnden som ansvarar för tillstånd och tillsyn av 

mailto:https://www.svensktvatten.se/globalassets/avlopp-och-miljo/uppstromsarbete-och-kretslopp/p95-2019-rad-vid-mottagande-av-avloppsvatten-fran-industri-och-annan-verksamhet.pdf
mailto:https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
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enskilda anläggningar. I Sotenäs kommuns fall är det miljönämnden i mellersta 
Bohuslän som är ansvarig nämnd. 

 
 

Sotenäs kommuns styrdokument 

Utöver de lagar och mål som nämns ovan har kommunen egna miljömål, hållbarhetsmål 
och visioner som påverkar VA-planeringen.  
  
Styrdokumentet Vision 2032 Sotenäs kommun1 har bäring på arbetet med VA-planen, i 
synnerhet de mål som ställer krav på teknisk försörjning i form av vatten och avlopp. 
Bland dessa kan nämnas: 

• Mål 3. En levande kommun med 1 000 fler invånare (delmål 3.1) 

• Mål 4. Maritimt kluster med 1 000 mkr i investeringar (delmål 4.1, 4.3) 

• Mål 5. Fler boendeformer med 1 000 nya bostäder (delmål 5.1, 5.2 samt 5.3) 

• Mål 7. Nyinvesteringar och etableringar för 1 000 mkr (delmål 7.1, 7.2, 7.3 samt 
7.4)  

Kommunen är med i kraftsamlingen Klimat 2030, där västsvenska aktörer agerar för en 
hållbar framtid. Sotenäs kommun deltar i satsningen Kommunernas klimatlöften. 
Sotenäs är också aktiva medlemmar i KIMO, Kommunernas internationella 
miljöorganisation. Det är ett internationellt nätverk med syftet att bidra till utvecklingen 
av kustkommuner och att förbättra den marina miljön till nytta för kommande 
generationer. Nätverket består av över 80 medlemskommuner i åtta länder runt 
Östersjön och Nordsjön och representerar därmed mer än fem miljoner medborgare i 
Europa. Inom KIMO arbetar kommunen med att påverka lagstiftare och beslutsfattare 
genom att driva projekt och uppmärksamma forskning som rör havsmiljön. KIMO 
Sverige har till exempel arbetat mycket med olika typer av marint skräp genom 
handlingsplan mot utsläpp av mikroplast, att minska läckage av plastgranulat från 
konstgräsplaner, informationskampanjer om ballongsläpp och plastkonfetti och 
rapportering om mikrofibrer från textilier och mycket annat. 
 
Även Sotenäs kommuns Hållbarhetsstrategi 2030, beslutad av kommunfullmäktige 
2021-02-08, har koppling till arbetet med VA-planen. Hållbar utveckling är relevant för 
VA-försörjningen, exempelvis för människors hälsa och miljön, men även för hållbar 
dagvattenhantering. 
 
VA-planen är också en viktig del av översiktsplaneringen för Sotenäs eftersom planen 
är en del av att möjliggöra den bebyggelseutveckling som föreslås i översiktsplanen. 
 

 
1 Vision 2032 Sotenäs kommun 

https://www.sotenas.se/download/18.401b1a2817e4b6ed21a18f53/1642065162355/Vision%202032%20Soten%C3%A4s%20kommun%20ver2.pdf
https://www.sotenas.se/download/18.401b1a2817e4b6ed21a18f53/1642065162355/Vision%202032%20Soten%C3%A4s%20kommun%20ver2.pdf
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Bebyggelse och bebyggelseutveckling ur översiktsplanen 

Sotenäs kommun ligger centralt i Bohuslän med Skagerrak i väster. Huvudorten 
Kungshamn möter havet längst i söder på Sotenäset. I nära anslutning till Kungshamn 
ligger orterna Smögen, Väjern och Hovenäset. I den norra kommundelen finns 
Bovallstrand, Hunnebostrand och Ulebergshamn. Spridd bebyggelse finns både i de inre 
delarna av kommunen och längs Bottnafjorden i norr och Åbyfjorden i söder. Vid 
Askum och Tossene samlas bebyggelsen i mindre bybildningar.  
 
I kommunen bor i dagsläget drygt 9 000 invånare, varav 82% bor i tätorten och 18% bor 
på landsbygden.2 Under sommarmånaderna ökar befolkningen betydligt. Enligt SKR:s 
kommungruppindelning hör Sotenäs till gruppen mindre städer/tätorter och 
landsbygdskommuner.3 
 
Befolkningsutveckling 
De senaste 50 åren har befolkningen legat relativt stabilt omkring 9000 invånare, där en 
stor del är koncentrerad till kustbandet och en relativt stor andel bor i småhus. I Sotenäs 
samrådsförslag till översiktsplan 2022 framskrivs befolkningsmängden utifrån två olika 
scenarier: ett huvudscenario med stor tillväxt och ett ytterligare scenario med normal 
utveckling.  
 
Scenariot stor tillväxt ses i översiktsplanen (ÖP) som huvudscenario och innebär i 
korthet: 

- Etablering av större verksamhet som ger 1000–2000 nya arbetstillfällen i 
kommunen 

- Behov av cirka 4 000 nya bostäder kan bli aktuellt 
- Behov av bostäder för särskilda behov ökar 

Scenariot normal utveckling innebär i korthet: 
- Utveckling av befintliga verksamhetsområden i kommunen 
- Behov av cirka 1 800 nya bostäder 

I båda fallen väntas en befolkningsökning i kommunen. ÖP har valt att ha stor tillväxt 
som huvudscenario, vilket skulle innebära en befolkningsökning på uppemot 13 600 
personer till år 2050. 
 
Bebyggelseutveckling i tätort 
Kungshamn-Smögen-Väjern-Hovenäset växer samman och utvecklas till en kuststad. 
Kuststaden växer med högre täthet och skala i vissa utpekade lägen. Dock ska stor 
hänsyn tas till befintliga kulturmiljövärden och omgivande rekreationsområden. 
Kuststaden pekas ut som tätortszon i samrådshandlingen för ÖP. Det gör även 
Hunnebostrand-Ulebergshamn, Bovallsstrand, och den sammanhängande bebyggelsen 

 
2 SCB 2021 
3 SKR 2021 

https://scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/kvartals--och-halvarsstatistik--kommun-lan-och-riket/forsta-halvaret-2021/
https://skr.se/skr/tjanster/kommunerochregioner/faktakommunerochregioner/kommungruppsindelning.2051.html
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på norra Bohus-Malmön och Askum. Inom varje tätortszon finns utpekade 
utvecklingsområden. Askum nämns som en möjlig utvecklingsort för verksamheter och 
bostäder, en central by. I övrigt ska utveckling av verksamheteter i första hand ske inom 
eller i anslutning till befintliga kluster.  
 
Bebyggelseutveckling utanför tätort 
Huvuddelen av utvecklingen av bostäder och verksamheter ska ske som en 
komplettering av befintliga orter längs kusten. I övrigt råder en återhållsam hållning till 
bebyggelse i kustlandskapet. De naturpräglade lanskapsrummen mellan orterna ska 
bibehållas. I de inre delarna ska det finnas möjlighet till utveckling med fokus på 
komplettering av de mindre landsbygdsorterna och längs huvudstråken. 
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Allmän VA-försörjning 
Den allmänna VA-försörjningen i Sotenäs kommun görs av driftbolaget Västvatten AB, 
där fyra kommuner är medlemmar: Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla. 
Varje kommun har varsitt helägt anläggningsbolag, som i sin tur äger en del i 
Västvatten. Sotenäs Vatten AB äger 29 % av Västvatten. Sotenäs Vatten AB äger de 
allmänna anläggningarna i kommunen och Västvatten sköter drift och underhåll, utreder 
och utvecklar den allmänna anläggningen. Det är även Västvatten som sköter 
kundkontakt. Ägarstrukturen visas nedan i Figur 1. 

 
Figur 1 Ägarstruktur Västvatten AB (Källa: Västvatten) 

 

Verksamhetsområden 

Verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsförsörjning finns inom Kungshamn, 
Hunnebostrand, Bovallstrand, Smögen, Väjern, Ramsvik, Ulebergshamn, Örn, Knutsvik 
och Bohus-Malmön. Se Figur 2 på nästa sida. Beslut om verksamhetsområde, taxa och 
liknande frågor av principiell karaktär fattas av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun. 
Äldre verksamhetsområden kan sakna beslut i kommunfullmäktige vilket medför att det 
kan vara svårt att jurdiskt belägga vilka vattentjänster som ingår för varje fastighet. 
 
I Hunnebostrand avloppsreningsverks verksamhetsområde ingår tätorterna 
Hunnebostrand, Bovallstrand och Ulebergshamn samt ett campingområde och några 
fastigheter i Ramsvik. Spillvatten från dessa områden går till Hunnebostrands ARV. 
 
I Omholmen avloppsreningsverks verksamhetsområde ingår tätorterna Kungshamn, 
Smögen, Väjern, Hovenäset och Malmön samt fastigheter belägna i Orrvik och Örn i 
nordöst samt Tullboden i öst. Spillvatten från områdena tas emot och renas i Omholmen 
avloppsreningsverk. I huvudsak är fastigheterna inom verksamhetsområdet ansluta till 
både vatten och spillvatten. Några fastigheter har enskilt avlopp. 

https://vastvatten.se/om-vastvatten/organisation.html
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Figur 2 Verksamhetsområden för allmänt VA i Sotenäs. Bild från Västvatten. 

 
I Todderöd ARV verksamhetsområde ingår byn Todderöd. Området är egentligen inte 
beslutat verksamhetsområde men VA-huvudmannen äger ledningar och reningsverk.  
 
Sotenäs Vatten AB och driftbolaget Västvatten AB 
Bolagsordningar 
Det är Sotenäs Vatten AB som ska uppfylla ansvaret som VA-huvudman har utifrån 
beslut av kommunfullmäktige. Detta återges också i Sotenäs Vatten AB:s 
bolagsordning4: 
 
3 §:  Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta den 

allmänna VA-anläggningen i Sotenäs kommun samt därmed förenlig 
verksamhet samt att förvalta aktier eller andelar i företaget, som svarar 
för driften av VA-anläggningen/VA-verksamheten samt bedriva med 
nämnda verksamheter förenliga verksamheter. 

 
 Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin 

ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren i ägarens ställe. 
 
5 §:  Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Sotenäs kommun möjlighet att ta 

ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt fattas. 

 
I bolagsordningen fastställs också att Sotenäs Vatten AB:s styrelse ska utses av 
kommunfullmäktige. 
 
Västvatten AB ägs till 100% av Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevallas genom 
aktiebolag, varav Sotenäs Vatten AB äger 29 %. I Västvattens bolagsordning5 fastställs 
att bolaget ska bedriva verksamheten åt ägarna och i deras ställe. 
 
Styrelsen i Västvatten AB:s styrelse utgörs av ordförande och vice ordförande i 
respektive ägarbolag. Uddevalla vattens ordförande är tillika ordförande i Västvatten 
AB. 
 
Frågor som inte regleras i bolagsordningen 
VA-huvudmannen har utifrån gällande lagstiftning ett ansvar att tillgodose VA-
försörjning där det finns ett behov. För att kunna uppfylla de krav som ställs på VA-
huvudmannen krävs i vissa fall att kostsamma investeringar i VA-anläggningen görs. 
Dessa får i sin tur påverkan på VA-verksamhetens ekonomi och i förlängningen VA-

 
4 Antagen av Sotenäs kommunfullmäktige 2022-04-27 § 57, antagen vid Sotenäs Vatten ABs 
extra bolagsstämma 2022-07-11. 
5 Se ovan. 

https://www.sotenas.se/download/18.5f7820591805fb6a4744e149/1651215742866/KF%20Protokoll%202022-04-27.pdf
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taxan som beslutas av kommunfullmäktige. Är det en mycket stor investering borde det 
räknas som beslut av principiell betydelse eller av annars större vikt, vilket fullmäktige 
ska beredas möjlighet att besluta om enligt bolagsordningarna för både Sotenäs Vatten 
och Västvatten. 
 
Utifrån bolagsordningen är ansvaret för administration och ekonomi samt drift och 
underhåll kopplat till den allmänna VA-försörjningen delegerat till Västvatten AB. Det 
kan handla om operativa frågor som just drift, men även strategiska frågeställningar 
som framtagande av utredningsmaterial. Det finns en risk att vissa frågor faller mellan 
stolarna när beslutsunderlag förbereds mellan Sotenäs och Västvatten. Utifrån vad 
bolagsordningarna säger är det rimligt att det är Västvatten som äger frågan kring 
framtagande av beslutsunderlag, men det som inte tydliggörs där är hur interna 
arbetssätt ska se ut. Det ger i förlängningen ineffektiva beslutsprocesser, då båda parter 
är beroende av varandra för framdrift – kommunfullmäktige i Sotenäs som 
beslutsfattare och Västvatten som utförare. 
 
Identifierade behov verksamhetsområden och bolagsordning: 
Kommunfullmäktige i respektive kommun fattar beslut om verksamhetsområde för VA. 
Nya beslut om verksamhetsområden för äldre områden behövs för att klargöra vilka 
vattentjänster som ingår för varje fastighet inom verksamhetsområdet.  
 
Ett identifierat behov är att säkerställa att det tas fram en detaljerad och överenskommen 
process för hur beslutsunderlag för utökning av verksamhetsområde och budget tas fram 
och presenteras för kommunfullmäktige. Det finns goda förutsättningar att förbättra 
dialogen mellan Västvatten, Sotenäs Vatten och Sotenäs kommun. Såväl Sotenäs Vatten 
som Västvatten har politisk representation från Sotenäs KF i sina styrelser och Sotenäs 
kommun har full bestämmanderätt att välja vilka som representerar dem. Det som 
saknas är en överenskommelse om förankringsprocessen mellan förvaltning, politik, 
Sotenäs Vatten och Västvatten. Det kan exempelvis handla om vilka som ska finnas 
representerade i en arbetsgrupp vid framtagande av utredning av större 
investeringsprojekt eller hur kommunikation sker från starten av en utredning till 
politiskt beslut. 
 

• Besluta om verksamhetsområde där beslut saknas 
• Process för beslutsunderlag ses över och förankringsprocessen förbättras. 

 
Dricksvatten 

Sotenäs kommun försörjs med råvatten från ytvattentäkter i form av två sjöar: Tåsteröds 
Stora Vatten och Lilla Dalevatten. Tåsteröds Stora Vatten är en sjö lokaliserad öster om 
Bovallstrand som genomkorsas av kommungränserna för Munkedal, Sotenäs och 
Tanum. Sjön är reglerad och avbördas österut via Tvärån till Åbyfjorden. Från västra 
änden av sjön sker en överpumpning till Lilla Dalevatten som ligger söder om 
Hunnebostrand, och även denna sjö är reglerad. Vattenproduktionen sker vid det 
närliggande Dale vattenverk. 
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Uppgifter från vattenförsörjningsplanen som redovisas i Figur 3 på nästa sida indikerar 
en total dricksvattenproduktion i kommunen på över 500 l/person och dygn, eller ca 183 
kubikmeter per person och år. Debiterad förbrukning ligger på runt 400 l/person och 
dygn (146 m3/person/år) och debiterad hushållsförbrukning mellan 275 och 300 l/person 
och dygn (100-110 m3/person/år). Skillnaden mellan producerad mängd och debiterad 
mängd utgörs av bland annat läckor på nätet och av huvudmannens interna användning 
av vatten till exempelvis spolning.  

 
Figur 3 Vattenförbrukning i Sotenäs, från vattenförsörjningsplanen (2022). Grön linje är producerad mängd vatten, 
röd linje är total debiterad förbrukning. Blå linje är debitrad hushållsförbrukning och lila linje är debiterad 
industriförbrukning. Förluster på nätet är differensen mellan grön och röd linje.  

Även den debiterade industriförbrukningen visas i Figur 3 ovan (lila linje), och utgör 
grovt sett skillnaden mellan totalt debiterad förbrukning och debiterad 
hushållsförbrukning. Denna ligger mellan 100 och 150 l/person och dygn, eller ca 37 
m3/person/år. Som jämförelse kan nämnas att den i Munkedals kommun var som mest 
drygt 20 l/person och dygn, eller ca 7 m3/person/år, i snitt under perioden 2016–2020. 
Uppgifterna är hämtade från Vattenförsörjningsplanen 2022. 
 
VASS-data6 analyserat för kommunen för 2021 (se tabell 1 på nästa sida) anger en 
debiterad dricksvattenförbrukning på 308 l/person och dygn (112 m3/person/år) för 
Sotenäs, något lägre än data från vattenförsörjningsplanen där data för 2021 inte 
analyserats. Som jämförelse har vi hämtat data ur VASS från kommuner i Sveriges 
kommuner och regioners kategori ”Landsbygdskommuner med besöksnäring” som 
innehåller 15 svenska kommuner över hela landet. Definitionen är landsbygdskommun 
med minst två kriterier för besöksnäring, dvs antal gästnätter, omsättning inom 
detaljhandel/hotell/restaurang i förhållande till invånarantalet.  

 
6 https://www.vass-statistik.se/ En databas där kommunerna själva lägger in data om sin VA-verksamhet. 
Datan har ojämn kvalitet då den beror på hur kommunen lagt in sin data. 

https://www.vass-statistik.se/
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2021 Debiterad 

dricksvatten-
förbrukning 
l/person/dygn 

Dricksvatten-
förbrukning 
hushåll 
l/person/dygn 

Odebiterad 
förbrukning* 

Sverige medel 196 95 76 
Sverige median 184 127 77 
Landsbygdskommun 
med besöksnäring 

210 185 73 

Sotenäs 308/283** 209/184** 81 
Tabell 1 Nyckeltal dricksvatten från VASS 

*Siffran räknas ut som debiterad volym vatten delat med den volym vatten som 
levererats till dricksvattenledningar i kommunen. Den mäter förluster på nätet eller 
internt användande av vatten som inte debiteras. En hög siffra betyder låga förluster.  
** Siffran 184 är uträknad enligt resonemanget om sommarstugors verkliga 
förbrukning, se text nedan. 
 
Av VASS-data kan vi se att hushållsförbrukningen verkar vara högre än jämförbara 
kommuner och Sverigesnittet. Det kan bero på hur fritidshusen debiteras för sin 
förbrukning. Fritidshusen betalar enligt en fast VA-taxa där de betalar för 110 m3/år 
oavsett verklig förbrukning, och det är denna volym som ligger som förbrukning i 
VASS. Deras specifika förbrukning mäts inte, så den faktiska förbrukningen om 
fritidshusen hade mätts är troligen lägre idag eftersom vattenförbrukningen generellt har 
gått ner i samhället tack vare medvetenhet hos konsumenter och vattensnåla 
hushållsmaskiner. Västvatten har analyserat två fritidshusområden, Myren och Orrevik, 
för att undersöka hur den verkliga förbrukningen kan se ut. Myren består av ungefär 100 
fastigheter och årsförbrukningen 2021 i detta område var 4 559 m3 vilket ger ca 45 
m3/år för varje fastighet. I Orrevik finns ett fåtal fastboende men övervägande 
sommarstugor, totalt 45 fastigheter. Årsförbrukningen i området är 1 800 m3 vilket ger 
40 m3/år för varje fastighet. Västvatten ger uppskattningen att den faktiska 
förbrukningen därför bör räknas till ca 60 m3/år för sommarstugorna. I kommunen finns 
ca 3 300 hus utan mätare. Förbrukas 110 m3/år per fastighet blir det 363 000 m3. Räknar 
vi istället med 60 m3/år blir det 198 000 m3, alltså en skillnad på 165 000 m3. 
Vattenproduktionen vid Dale vattenverk 2021 var ca 1 400 000 m3. Skillnaden mellan 
rapporterad förbrukning och verklig förbrukning är alltså ca 12 %. Siffrorna i tabell 1 
ovan är alltså både datan från VASS och den korrigerade med 12 % i de fält som 
markeras med **. Hushållsförbrukningen ligger då på samma nivå som jämförbara 
kommuner. 
 
Sotenäs har en högre total vattenförbrukning (debiterad dricksvattenförbrukning) än 
jämförbara kommuner, samt högre än Sverigesnittet, även om vi korrigerar för den 
faktiska användningen. Det kan bero på högre förluster på nätet, eller på en högre 
industriförbrukning. Siffran för odebiterbar förbrukning, alltså förluster och intern 
förbrukning, är högre (bättre) än både Sverigesnittet och jämförbara kommuner, så det 
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är sannolikt att förbrukningen beror på industrin. Enligt data från Västvatten är det 
främst ett fåtal fiskberedningsindustrier som förbrukar mest vatten av industrikunderna, 
totalt uppgår fiskberedningsindustriernas förbrukning till ca 235 000 m3 dricksvatten 
årligen eller ca 17 % av den totala dricksvattenförbrukningen (data från 2019). 
Fiskberedningsindustrier och livsmedelsverksamheter är ofta stora vattenförbrukare. Det 
är ovanligt i Sverige idag att inustrin köper kommunalt dricksvatten, vanligast är egen 
ytvattentäkt. Enligt SCB är ca 9% av vattnet som används i industrin under 2020 från 
kommunala vattenverken7.  
 
Framtida vattenbehov räknades ut i vattenförsörjningsplanen och sammanfattas i tabell 
2 på nästa sida. Beräkningen har gjorts utifrån två scenarier, stor tillväxt och tillväxt 
enligt SCB. I övre delen av tabellen visas dricksvattenbehovet utifrån prognos från SCB 
till år 2070 och därefter extrapolerat till år 2100. Den totala förbrukningen väntas i 
medeltal öka från 42 till 53 l/s år 2100, maxdygnets förbrukning från 71 till 86 l/s. 
Översätter vi till kubikmeter går förbrukningen från 146 m3 per person och år 2020 till  
405 m3 per person och år 2100.  
 
I nedre delen av tabell 2 på nästa sida visas dricksvattenbehovet utifrån scenariot ”Stor 
tillväxt” till år 2070 och därefter extrapolerat utifrån prognos från SCB fram till år 2100. 
I detta scenario skulle den totala förbrukningen år 2030 vara 47 l/s, att jämföra med 43 
l/s vid tillväxt enligt SCB.  
 
Analysen enligt vattenförsörjningsplanen kring framtida vattenbehov är att nuvarande 
vattenuttag inte räcker till en dricksvattenproduktion med hög kvalitet bortom 2050 om  
exploateringsscenariot Stor tillväxt blir verklighet i linje med vad översiktsplanen har 
pekat ut8. Det pågår arbeten med att identifiera lämpliga alternativa dricksvattenkällor, 
som Vänerledningen, avsaltning av havsvatten, och vatten från Bullaresjön. En annan 
möjlighet är att höja nivån i Tåsteröds Vatten för att öka mängden tillgängligt råvatten.  
 
De allmänna vattenverken kontrolleras av Miljönämnden i Mellersta Bohuslän som är 
tillsynsmyndighet åt Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner. Tillsynen bedrivs 
enligt fleråriga kontrollplaner och den är riskbaserad. Ett effektmål i kontrollplanen för 
2022-2024 är:  

För att få säkert dricksvatten måste de negativa hälsoeffekterna orsakade 
av kemiska och mikrobiologiska ämnen i dricksvatten minska. 
 

Som en aktivitet för att uppnå målet finns aktiviteten: Faroanalys ska i beslut vara 
fastställt vid samtliga allmänna vattenverk. Livsmedelsgruppen som utför tillsynen  
deltar också i Miljösamverkan Västra Götalands projekt för dricksvatten under 2022. 

 
7 https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/vattenanvandning/vattenuttag-och-
vattenanvandning-i-sverige/pong/statistiknyhet/industrins-vattenanvandning-2020-uttag-anvandning-och-
utslapp-av-vatten-i-industrisektorn/ 
 
8 Analysen bygger på preliminära data och uppdateras när vattenförsörjningsplanen är färdigställd. 

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/vattenanvandning/vattenuttag-och-vattenanvandning-i-sverige/pong/statistiknyhet/industrins-vattenanvandning-2020-uttag-anvandning-och-utslapp-av-vatten-i-industrisektorn/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/vattenanvandning/vattenuttag-och-vattenanvandning-i-sverige/pong/statistiknyhet/industrins-vattenanvandning-2020-uttag-anvandning-och-utslapp-av-vatten-i-industrisektorn/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/vattenanvandning/vattenuttag-och-vattenanvandning-i-sverige/pong/statistiknyhet/industrins-vattenanvandning-2020-uttag-anvandning-och-utslapp-av-vatten-i-industrisektorn/
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Tabell 2 Beräknat framtida vattenbehov för kommunen. Tabellen kan komma att uppdateras. 
 
Dale vattenverk 
Dale vattenverk producerar vatten för kommunens dricksvattenförsörjning. När 
råvattnet kommer in i verket tillsätts kemikalier som gör att föroreningar, huvudsakligen 
humusämnen, järn och mangan, lättare skiljs av i sandfilter. För att förbättra vattnets 
smak och lukt passerar det aktiva kolfilter. Genom tillsats av kolsyra och kalk höjs 
hårdheten på det renade vattnet. För att säkerställa kvaliteten ut på nätet skyddskloreras 
vattnet före distributionen. 
 
Tabell 3 Nyckeltal Dale vattenverk 

Dale vattenverk  
Antal anslutna personer Helår 7 100; Sommar 17 000, vissa dagar betjänas mellan 

50-70 000 personer, varav 9 000 mantalsskrivna. 
Produktion i m3/dygn 3 800 (1 400 000 m3/år) 
Kapacitet i m3/dygn Max 10 300, praktisk kapacitet 9 500 
Försörjningsområde Kungshamn/Smögen/Bovallstrand/Hunnebostrand/Bohus 

Malmön samt Gerlesborg i Tanums kommun. 
Vattenkvalitet 
problemområde 

Mangan/Växtplankton/Turbiditet 

Vattenbehandling Dynasandfilter, kolfilter, syresättning, UV-ljus, klorering 
 
På vattenverket produceras årligen cirka 1,4 miljoner kubikmeter dricksvatten. Det 
motsvarar cirka 4 400 kubikmeter per dygn. Maximal kapacitet som kan produceras är 
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cirka 430 kubikmeter per timme. 2021 var antalet anslutna personer cirka 17 000 
personer under sommaren, med stor säsongsvariation med höga toppar. 
 
I Sotenäs vattenförsörjningsplan från 2022 konstateras att det krävs åtgärder i 
dricksvattenproduktionens beredningsprocesser för råvatten på vattenverket. Tillförseln 
av näringsämnen till råvattnet behöver minska. Annan problematik kopplat till 
dricksvattenproduktion finns, men dessa är i större utsträckning kopplade till uttaget av 
råvatten. Detta behandlas mer i detalj under rubriken Vattenresurser. 
 
Identifierade behov dricksvatten: 

• Anpassning av beredningsprocesserna för råvatten på Dale vattenverk 
• Minska tillförseln till råvattnet av näringsämnen 
• Utreda framtida behov av och möjligheter till nya råvattenresurser efter 2050  
• Utreda hur kommande industrietableringar ska förses med vatten från 

nya/alternativa vattenresurser  
 

Reservvatten och nödvatten 

Tåsteröd vatten och Dale vatten levererar vatten till ett gemensamt distributionsnät och 
fungerar som reservvattentäkter för varandra eftersom råvattnet levereras till ett 
gemensamt vattenverk och distributionsnät. Det kan också vara en svaghet för 
vattenförsörjningen att det enbart finns ett vattenverk i Sotenäs. Förutsättningarna att 
sammanbinda vattenledningsnäten mellan kommunerna i mellersta Bohus utreddes i en 
förstudie 2008. Det finns ett behov att utreda frågan vidare för att öka driftsäkerheten i 
regionen. 
 
Nödvatten ska kunna tillhandahållas under akuta förhållanden, när ordinarie 
dricksvattenproduktion eller eventuell reservvattenförsörjning inte längre kan 
distribueras. Akuta förhållanden kan vara föroreningspåverkan, sabotage, brott på 
vattenledning, med mera. Planeringen avser en varaktighet som normalt är upp till några 
dygn. Det finns en antagen plan för nödvattenförsörjning från 2019.  
 
Identifierade behov reservvatten och nödvatten: 

• Säkerställande av reservvattenförsörjning som kan ersätta kommunens 
råvattentäkter eller vattenverk. 

 
Spillvatten 

Inom Sotenäs finns tre allmänna avloppsreningsverk: Hunnebostrands 
avloppsreningsverk (ARV) och Omholmens avloppsreningsverk, samt 
minireningsverket i Todderöd. I tabellen nedan visas en översikt av de två större 
reningsverken i kommunen. Tillsynsmyndighet för reningsverken är Länsstyrelsen 
Västra Götalands Län. 
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Tabell 4 Nyckeltal Sotenäs två större reningsverk. 

 Hunnebostrands 
Reningsverk 

Omholmens Reningsverk 

Berört  
verksamhetsområde 

Hunnebostrand, 
Bovallstrand, Ramsvik, 
Ulebergshamn, Ödby Ö. 

Kungshamn, Smögen, Väjern, 
Hovenäset, Knutsvik/Örn, 
Orrvik, Malmön, Tullboden. 

Antal anslutna PE 
(2021) medel 

2 200 4 900 

Antal anslutna PE 
(2021) max  

8 100 5 700 (1/9-31/5) 
14 100 (1/6-31/8)  

Dimensionerande 
belastning BOD7 

9 000 PE 30 000 PE (1/6-31/8) 
15 000 PE (1/9-31/5) 
Maximal genomsnittlig 
veckobelastning 

Andel 
tillskottsvatten*  

55 % 52 % 

Bräddandel av allt 
spillvatten i %* 

0,06 % 1,7 % 

Elförbrukning verk i 
MWh 

497 (2017-2021) 1100 (2020-2021)** 

 
Datan i Tabell 4 ovan är hämtad från Västvattens miljörapportering.  
*För dessa data är siffran uträknad som ett medeltal för fem år 2017-2021.  
**Eftersom rötkammaren stängdes 2019 är förbrukningen uträknad som medeltal efter 
stängningen. 
 
PE i tabellen står för personekvivalent. Med en personekvivalent menas den mängd 
BOD (ett mått på biokemisk syreförbrukning) som motsvarar det genomsnittliga 
dagliga BOD-utsläppet per person. Varje hushåll eller kund har antagits innehålla 
2,7 personer (genomsnittet på boende i småhus enligt SCB9) vilket gör att siffrorna 
inte innehåller faktiskt anslutna personer. För att ta fram den faktiska siffran behöver 
varje hushålls invånare och besökare kunna mätas, så uppskattningar med 2,7 
personer per hushåll är vanligt. En PE motsvarar 70 g BOD7 per dygn och 200 liter 
vatten per dygn. 30 000 PE betyder inte att 30 000 personer kan anslutas till verket, 
BOD-belastningen påverkas av dagsturister, av evenemang som konserter med stor 
publik, av industriellt spillvatten och liknande. Kvävemängderna från Omholmen 
visar på en tidvis betydligt högre inkommande belastning än belastningen utifrån BOD, 
ca 27 000 PE under samma max-vecka under 2021 baserat på kvävehalten (N 14 gram 
per dag, PE), vilket tyder på att det varit många dagsturister i kommunen den veckan. 
 

 
9 Vanligast för barn att bo i småhus (scb.se) 

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/hushallens-ekonomi/inkomster-och-inkomstfordelning/hushallens-boende/pong/statistiknyhet/hushallens-boende/
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Det finns utmaningar kopplat till de båda stora reningsverken i kommunen, Omholmen 
och Hunnebostrand. Omholmen är främst hydrauliskt överbelastat, kvävereningssteget 
klarar inte av att rena allt inkommande kväve i högbelastningsperioder eftersom 
reningssteget inte är byggt för att hantera den tidvis kraftigt ökade tillförseln av kväve. 
Antalet anslutna personekvivalenter överskrids inte för Omholmen. För Hunnebostrand 
gäller att verket är både belastat tidvis med för många anslutna personekvivalenter, och 
att verket är hydrauliskt överbelastat där en mindre mängd vatten är den tillståndsgivna 
kan passera verket och därigenom är kapaciteten i praktiken mindre. Särskilt uppstår 
problem vid högbelastning och intensiva regn för båda verken. 
 
Ovidkommande vatten 
Ovidkommande vatten eller tillskottsvatten är inläckande grundvatten, 
nederbördsvatten, havsvatten, eller dricksvatten som följer med avloppsvattnet till 
reningsverket.  
 
Utmaningen med ovidkommande vatten är att det alltid kommer att finnas till någon  
grad, det går inte att bli av med helt ur ledningsnäten. Källan är dold och svår att hitta, 
diffus, och det är generellt inte ett fokusområde i VA-verksamhetens leverans. 
Åtgärderna är också kostsamma och svåra att mäta effekterna av. Hos fastighetsägarna 
ute på ledningsnätet kan det orsaka källaröversvämningar  och skador på byggnader och 
mark. Det är också utmanande för fastighetsägare och VA-huvudman att hantera 
ansvaret dem emellan, då det gäller att visa på vilken sida om ansvarsgränsen som 
vattnet kommer ifrån. På avloppsreningsverket skapar tillskottsvattnet utmaningar som 
behov av kostsamma volymer i anläggningen, sämre reningseffektivitet och ytterst risk  
för bräddning och därmed föroreningar ut till havet. 

 
Figur 4 Illustration av ovidkommande vatten. Bild från Svenskt Vatten, Lundblad och Backö. 2012. 
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Kommuner med en stor andel kombinerade ledningsnät (spillvatten och dagvatten i 
samma ledning) brukar ha en större andel tillskottvatten än kommuner som till stor del 
har separerade system (spillvatten och dagvatten i varsin ledning). Som jämförelse har 
Gryaab i Göteborg med en lite högre andel kombinerat ledningsnät ca 60 % 
tillskottsvatten i genomsnitt, Käppalaförbundet i norra Stockholm som har en lägre 
andel kombinerat när har ca 42 % tillskottsvatten i genomsnitt (källa: förbundens 
hemsidor). Andelen tillskottsvatten påverkas av nederbörden i kommunen och av 
ledningsnätets skick och placering, havsbottenförlagda ledningar och ledningar under 
grundvattennivån samt ledningarnas material och ålder.  
 
Hunnebostrands ARV har ett totalt inflöde av tillskottsvatten 2017-2021 på 331 650 
kubikmeter i genomsnitt per år, andelen ovidkommande vatten är ca 55 % under samma 
tidsperiod i genomsnitt. Omholmens ARV har 2016-2021 ett totalt inflöde av 
ovidkommande vatten på 644 410 kubikmeter i genomsnitt per år, andelen 
ovidkommande vatten är ca 52 % under samma tidsperiod i genomsnitt. Enligt VASS 
ligger Sotenäs på ett medel på ca 60 % tillskottsvatten för kommunen, med data från 
2018-2021 från VASS. Där har datan en topp år 2019 med 76 % vilket förklarar att 
medeltalet för de fyra åren ligger högre än för respektive verk med data för fler år. I 
Figur 5 jämför vi Sotenäs med 10 av de 14 andra kommunerna i kommunkategorin för 
Landsbygdskommuner med besöksnäring. Där kan vi se att Sotenäs ligger i den högre 
delen av figuren även om kommunen inte ligger högst.  
 

 
Figur 5 Ovidkommande vatten, en jämförelse mellan landsbygdskommuner med besöksnäring 2018-2021. 

En ytterligare utmaning med ovidkommande vatten är om det utgörs av havsvatten. Salt 
vatten kan störa reningsprocesserna i reningsverken, och i Sotenäs finns 
sjöbottenförlagda ledningar samt en del kustnära ledningsnät som riskerar att drabbas av 
höga havsnivåer med inläckage som konsekvens. 
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Kväverening 
Alla avloppsreningsverk som är dimensionerade större än för 10 000 PE och vars 
utsläpp når kusten mellan Norrtälje och Strömstad ska se till att minst 70 % av 
inkommande kväve till reningsverket inte når kusten. Föreskrifterna ställer i dessa fall 
krav på kväverening om inte utövaren av reningsverket kan visa att reduktionen i 
reningsverket tillsammans med retentionen10 är minst 70 %. Även andra och mindre 
reningsverk kan få krav på kväverening om det finns lokala behov. 
 
Kraven på kväverening kommer från avloppsdirektivet11 och tillämpningen idag är 
Sveriges tolkning av direktivet. EU-kommissionen har ifrågasatt hur Sverige 
kontrollerar retentionen så att det blir en minst 70 %-ig minskning av kvävet innan 
utsläpp vid kusten men EU-domstolen har ännu inte kunnat döma i frågan.  
 
Huruvida en ombyggnad av reningsverk i Sotenäs kommun kommer att omfattas av 
krav på kväverening beror idag på om de kan få ett undantag för att de är 
dimensionerade för mindre än 10 000 PE. I tabell 4 kan vi utläsa att Omholmen för sin 
maximala belastning är dimensionerat större än för 10 000 PE idag, och att 
Hunnebostrand ligger strax under 10 000 PE i sin maxdimensionering. Att bygga små 
reningsverk riskerar att underdimensionera reningskapaciteten för en växande kommun, 
även om Hunnebostrand troligen kan omfattas av undantag för kvävereningskrav med 
dagens belastning. 
 
Omholmens ARV 
Anslutna till Omholmen är boende i samhällena Smögen, Kungshamn, Hovenäset, 
Väjern, Dale, Orrevik, Örn, Tullboden och Bohus-Malmön. Anslutna är även några 
fiskindustrier, fler fiskindustrier var anslutna tidigare men deras processpillvatten går 
till företaget Rena Hav för omhändertagande och rening. Tillståndet anger kapaciteten 
för reningsverket till 15 000 personekvivalenter under lågbelastning och 30 000 PE 
under högbelastning.  
 
Vattenbehandlingen består av mekanisk, biologisk och kemisk rening. Den mekaniska 
reningen (silningen) har en kapacitet om ca 1 200 m3 /h, och den biologiska reningen 
(sandfång till och med eftersedimentering) en kapacitet om 550 m3/h. Det kapacitets-
begränsande processteget för Omholmens avloppsreningsverk i dagsläget är främst 
skivfiltersteget (mikrosilar som renar vattnet från bildad biomassa) som inte fungerar 
optimalt. De får ofta stopp och behöver rengöras manuellt. Med nuvarande funktion har 
skivfiltren en kapacitet på ca 100 m3/h viktet omräknat till PE ger ca 5 000 PE som 
kapacitet i nuläget. Kvävereningen sker i ett delflöde och har en kapacitet om maximalt 
100-110 m3/h. BOD-nedbrytningen sker i parallellkopplade biobäddar medan 
kvävereningen sker med hjälp av MBBR-tekniken. MBBR står för ”Moving Bed 

 
10 Naturens egen förmåga att reducera det utsläppta kvävet. 
 
11 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/?qid=1435673386921&uri=CELEX:31991L0271  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1435673386921&uri=CELEX:31991L0271
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1435673386921&uri=CELEX:31991L0271
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Biofilm Reactor”. Uppgifterna kommer fårn kapacitetsutredningen för Omholmens 
ARV. 
 
Reningsprocessen på verket består i tur och ordning av: 

• Silning  

• Sandfång och fettfång  

• Pumpstation för biobädden  

• Biobäddar  

• Kemikaliedosering (efterfällning) och flockning  

• Eftersedimentering  

• Utjämning av rejektvatten  

• Kväverening med rörliga bärare  

• Kolkälladosering (metanoltank) till denitrifikationen  

• Möjlighet till fällningskemikalie och flockning före mikrosilar  

• Mikrosilar  
 

Det renade avloppsvattnet når sedan recipienten via en 800 m lång utloppsledning, 
vilken mynnar på ett djup av cirka 28 m mellan Kleven och Hatteflu, söder om Smögen.  
 
Slambehandlingen består av:  

• Extern mottagning av slam  

• Galler  

• Gravimetrisk och mekanisk förtjockare, dekantat till inloppet  

• Slamlagring  

• Avvattning med hjälp av centrifug  
 

Rötning har tidigare funnits med som processteg men processen ligger just nu nere i 
väntan på renovering. 
Behandling av slam som produceras internt på reningsverket sker först genom 
förtjockning (gravimetriskt och även mekaniskt vid hög belastning). Mekanisk 
avvattning av rötat slam utförs genom centrifugering. Efter centrifugering transporteras 
slammet till Rambo Lysekil. Externslam tas emot på Omholmen. 
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Rejektvattnet från centrifugeringen behandlas i kvävereningen. Externslam från slutna 
tankar och övriga anläggningar mottages separat och behandlas via galler till 
utjämningsbassäng för att sedan pumpas kontinuerligt till slamförtjockaren. 
I medel är belastningen på reningsverket relativt låg men sommartid ökar den markant. 
Uppmätta kvävemängder tyder på många dagsturister i kommunen. Omholmens ARV 
klarade inte alla utsläppskrav 2021, det gällde BOD7 kvartal 2 och total-P kvartal 2 och 
3 då värdena i tillståndet överskreds. Årsmedelvärdena är dock under angivna värden.  
Verket har haft flera driftsproblem som rötningen som ligger nere sedan 2019. 
Störningar på verket uppstår vid kraftigt regn, hög havsvattennivå och vid snabba 
belastningstoppar.  
 
Hunnebostrands ARV 
Anslutna är samhällena Hunnebostrand, Bovallstrand, Ramsvik, Ulebergshamn, och 
Ödby Ö. Reningsverkets nuvarande kapacitet är ca 4 000 PE. För att komma upp i 
tillståndsgiven kapacitet krävs att slutsedimentering och skivfilter åtgärdas, vilket kräver 
en ombyggnad av verket. 
 
Reningsprocessen är följande:  

• Grovrens inkl. tvätt  

• Sandfång 

• Sandtvätt 

• Försedimentering (kemfällning sommartid) 

• Biologisk rening-luftningsbassäng med simultan fällning 

• Eftersedimentering med kemfällning 

• Utgående silning med mikrosil. 

• Ut till recipient (Havet) 
 
Recipienten ligger på 10 meters djup strax norr om Ödby Ö. 
 
I slambehandlingen förtjockas slammet först via en gravimetrisk förtjockare. Dekanatet 
går till inkommande sandfång. Slammet går via en slamstabiliserings-bassäng till 
slamlager. Slammet avvattnas med en centrifug till ca 20–22 % torrsubstans. 
Hunnebostrands reningsverk tar inte emot externslam. 
 
Den hydrauliska belastningen är fortfarande mycket hög vid mycket regn, vilket tyder 
på hög andel tillskottsvatten. Med automatik styrs eventuella bräddningar till 
pumpstationer med bästa recipientförhållanden. Det finns inget enhetligt system för 
bräddmätning på nätet, i några stationer uppskattas flödet med hjälp av frekvens och tid 
där bräddvippan slår till, i några stationer finns en riktig flödesmätare. 
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Todderöd ARV 
Det första verket byggdes på platsen på 70-talet. Området betjänas idag av ett 
minireningsverk byggt 2010 och är dimensionerat för 85 PE och 40 m3/dygn. Vissa 
inkörningsproblem fanns då belastningen var ojämn men anläggningen fungerar numer 
mycket bra. Tillsynsmyndighet för verket är Miljönämnden Mellersta Bohuslän. 
Området har aldrig beslutats som verksamhetsområde, men Sotenäs Vatten AB äger 
ledningsnätet för dricksvatten och spillvatten samt minireningsverket. 
 
Slam från avloppsreningsverken 
Slammet från både Omholmens ARV och Hunnebostrands ARV används som 
anläggningsjord för park, gräsmattor etcetera, genom avtal med Rambo AB. 
Vattenfasen från slamförtjockare (dekantatvatten), slamlager och centrifug 
(rejektvatten) rinner/pumpas tillbaka och blandas med inkommande vatten på verken. 
Detta gör att vattnet behandlas igen i verket. 
 
Externslam 
I tillståndet för Omholmen ARV ingår att ta emot slam från mindre reningsverk och 
enskilda anläggningar. Inget slam tas omhand på Hunnebo. Entreprenören som hanterar 
slamtömningar är Rambo AB. De försöker tömma trekammarbrunnar sept-maj och 
endast slutna tankar juni-aug under högbelastning. Slammet tas emot separat och 
behandlas via galler till utjämningsbassäng för att sedan pumpas kontinuerligt till 
slamförtjockaren och sedan vidare till rötkammaren när den är i bruk. 
 
Sedan 2020 töms sista lasset för dagen från slamtömmaren för externslam Sotenäs i 
Munkedal, ca 10m3 per dag, 3-5 dagar per vecka. I genomsnitt tas 2 715 kubikmeter 
externslam emot på Omholmen per år i medeltal de senaste fem åren. Lägst är 
belastningen i december, ca 70 kubikmeter i medeltal de semaste fem åren, högst i juli 
med ca 340 kubikmeter i medeltal under samma tidsperiod. Uppgifterna är inhämtade 
från Rambo AB av Västvatten.  Slammet genomgår inte samma reningssteg som 
inkommande spillvatten, och antalet PE som motsvaras av belastningen från slam är ca 
40 i genomsnitt per månad. Siffran är uträknad genom att medelvärdet av 
slambelastningen per månad räknas ut, sedan är den faktiska belastningen ungefär 20 % 
av slambelastningen då bara en viss del av slammet (dekantatet) rinner tillbaka till 
vattenfasen och belastar reningsprocesserna. 
 
Utredning gällande framtida spillvattenrening 
Belastningen på båda av de större verken är idag ansträngd. För att klara av en framtida 
förväntad befolkningsökning har en utredning genomförts (Sweco, 2021), där olika 
alternativ för framtida spillvattenrening har kartlagts och utvärderats. Tre 
huvudalternativ har undersökts: 

• Reningsverken på Omholmen och i Hunnebostrand behåller dagens placering 
och byggs ut för att klara den framtida belastningen. 

• Spillvattenreningen centraliseras till Hunnebostrand. 
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• Spillvattenreningen centraliseras till en ny lokalisering i kommunen och ett nytt 
verk byggs. 

Utredningen rekommenderar alternativ 3, det vill säga en centralisering av 
spillvattenreningen på ny lokalisering med ett nytt reningsverk, då utredningen anser det 
vara mest fördelaktigt och hållbart. Utredningen slår fast att när ett inriktningsbeslut är 
fattat så bör en detaljerad processutredning utföras för att säkerställa den bästa 
processen för det nya reningsverket. En kvarstående fråga att hantera är hur utbyggnad 
och påkoppling av nya fastigheter på VA-anläggningarna påverkas i den närmaste 
framtiden.  
 
Hur frågan om pågående planer på exloateringar med behov av allmänt VA ska hanteras 
tills ett nytt verk är på plats (om beslut fattas enligt förslaget) behöver därmed finnas 
med i VA-planen. 
 
Belastning från industrier 
Det finns några fiskindustrier som släpper sitt avloppsvatten till reningsverken. 
Bortkoppling av en fiskindustri från spillvattennätet genomfördes 2021. Utredningar 
pågår om det kvarstår någon del avlopp därifrån till reningsverket. En till fiskindustri 
kopplades bort 2022-01-01 vilket minskade belastningen med ca 30 PE.  Kvarvarande 
fiskindustrier som är kopplade på spillvattnet har en påverkan som motsvarar ca 150 
personekvivalenter i dagsläget.  
 
Identifierade behov spillvattenhantering: 
Frågan om den framtida avloppsreningen är central att hantera. Såväl ett långsiktigt 
arbete med att besluta om verkens framtid som att hantera kortsiktiga åtgärder för att 
hantera pågående nyexploateringar behövs.  
 

• Ett inriktningsbeslut behövs kring vilken lösning för framtida spillvattenrening 
som Sotenäs kommun ska välja. 

• En plan behövs för hur tillkommande behov av allmän spillvattenrening hanteras 
fram till dess att nytt verk är på plats eller att verken byggts om. 

• Minska andelen tillskottsvatten som kommer till Omholmens och 
Hunnebostrands ARV som en del i förnyelsearbetet. 

• Hantera driftsäkerhet med biobräddning, eventuellt rötning, och slutrening via 
mikrosil i Omholmens ARV. 

• Utred om slamtömning från slutna tankar kan spridas ut jämnare under året eller 
kan hanteras på annan plats. 

 
Ledningsnät 

Sotenäs kommun har ca 210 km spillvattenledning varav ca 50 km är tryckavlopp, 
ungfär 220 km dricksvattenledning, 15 km råvattenledning samt 100 km 
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dagvattenledning. Uppgifterna kommer från VA-banken. Förnyelsetakten, alltså takten 
på att byta ut äldre ledningar mot nya, har generellt varit låg i kommunen.  
 
Om vi går till VASS-data och jämförelser mellan Landsbygdskommuner med 
besöksnäring från 2021 kan vi se att Sotenäs ligger lägre i förnyelsetakt  (ledningsnät 
som byts ut eller renoveras per år) än både Sverigesittet och för jämförbara kommuner. 
Se tabell 5 nedan. 
 
2021 Dricksvatten 

Längd på 
omlagda el. 
renoverade 
ledningar /hela 
vatten-
ledningsnätet 

Spillvatten 
Längd på omlagda 
el. renoverade 
ledningar /hela 
spillvatten-
ledningsnätet 

Dagvatten 
Längd på 
omlagda el. 
renoverade 
ledningar /hela 
dagvatten-
ledningsnätet 

Sverige medel 0,49 0,62 0,27 
Sverige median 0,31 0,36 0,11 
Landsbygdskommuner 
med besöksnäring 

0,27 0,33 0,27 

Sotenäs 0,014 0,23 0,07 
Tabell 5 Utbyte av ledningsnät, en jämförelse från 2021 (VASS) 

 
I Sotenäs Vatten ABs budget för 2022 kan vi utläsa att den planerade förnyelsetakten 
för 2022-2024 är ca 180 år eller 12 miljoner kr per år. Den kommer alltså att öka från 
hur det tidigare har sett ut. I genomsnitt i Sverige ligger siffran på förnyelse på 200 år, 
men den förnyelsetakten behöver öka för att utbytet ska motsvara slitaget på nätet.12 Om 
förnyelsetakten ska dras ner till ca 150 år för Sotenäs skulle ca 15 miljoner behöva 
satsas på ledningsförnyelse per år. 
 
Västvatten tar regelbundet fram en flerårig åtgärdsplan för avloppsledningsnätet i 
Sotenäs. De viktigaste målen är att ha ett ledningsnät i gott skick, reducera mängden 
inläckage av ovidkommande vatten i spillvattennätet, minimera miljöpåverkan på grund 
av bräddning och minska skador för tredje part. Planeringen av åtgärder sker genom att 
driftingenjörer lokaliserar problemområden, och lämnar en lista till entreprenörer som 
jobbar med bland annat relining och tätning. 
 
Sotenäs använder VA-banken som nätdokumentation. Tyvärr har inte alla ledningar 
något material och anläggningsår inlagt. Många ledningslängder saknar uppgifter om 
läge i höjd.  
 
Även nyanläggningen av ledningsnät för Sotenäs kommun ligger lägre 2021 än 
Sverigesnittet och jämförbara kommuner. Se Tabell 6 på nästa sida. Nyanläggning 

 
12 VA-skulden – sanning eller myt? WSP 2019. 
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innebär att nya ledningslängder byggs ut så att nätet blir större. Det kan bero på att 
exloateringar främst görs utanför verksamhetsområde, eller att exploateringstakten inom 
verksamhetsområde är lägre. 
 
2021 Dricksvatten 

Längd på nylagda 
ledningar /hela 
vattenlednings-
nätet 

Spillvatten 
Längd på nylagda 
ledningar /hela 
spillvatten-
ledningsnätet 

Dagvatten 
Längd på nylagda 
ledningar /hela 
dagvatten-
ledningsnätet 

Sverige medel 0,77 0,70 0,66 
Sverige median 0,38 0,32 0,28 
Landsbygdskommuner 
med besöksnäring 

1,14 1,37 0,43 

Sotenäs 0,041 0,023 0,095 
Tabell 6 Nyanläggning av ledningsnät, en jämförelse år 2021. (VASS) 

 
Nedan följer en översiktlig beskrivning av ledningsnät för dricks- och 
avloppsledningsnätet (med tillhörande pumpstationer och eventuella reservoarer). 
 
Dale vattenverk ledningsnät 
Inom ledningsnätet för dricksvatten finns i Sotenäs 4 högreservoarer och 13 
tryckstegringsstationer.Ledningsnätet är ca 150 kilometer. 
 
Utifrån underlag från Västvatten, från bland annat flödesmodellen över södra delen av 
kommunen, kan konstateras att reinvesteringar i ledningsnätet behöver göras framöver.  
 
Hunnebostrand ARV ledningsnät 
I verksamhetsområdet ingår tätorterna Hunnebostrand, Bovallstrand och  
Ulebergshamn samt ett campingområde och några fastigheter belägna i Ramsvik.  
Spillvatten från områdena tas emot och renas i Hunnebostrands avloppsreningsverk. I 
verksamhetsområdet sker stor påverkan av tillskottsvatten från skyfall och intensiva 
regn. Viss påverkan förekommer också från hög havsnivå genom inläckage i 
ledningsnätet. 
 

• Huvudledningsnätet i Bovallstrand är till stor del från 80- och 90-talet. 
Utformningen är nästan helt och hållet separerade system. Spillvatten leds via 
tryckledningar till reningsverket. 

• Ulebergshamn spillvatten pumpas delvis direkt till reningsverket via sjöledning 
och dels via tryckledningar samma väg som för Bovallstrand mot reningsverket.  
Ledningsnätet i Ulebergshamn har blandad ålder, men är till stor del okänt. 
Ledningsnätet är både kombinerat och separerat. Dagvattensystemet består i 
vissa delar av äldre stentrummor. 
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• I norra delen av Hunnebostrand är ledningsnätet till stor del separerat och 
anlades på 80-, 90- och 00-talet. Enstaka stickgator har kombinerade system. 

• I södra delarna av Hunnebostrand, söder om Dinglevägen, är ledningsnätet helt 
separerat med en ålder, där det är känt, anlagt under 80-, 90- och 00-talet. 

• Spillvattnet från Ramsvik pumpas direkt mot Hunnebostrand reningsverk via 
sjöledning. I princip är bara kommunala spill- och vattenledningar utbyggt. 
Dagvatten leds mot havet då bebyggelsen är belägen vid kusten. Ledningsnätet i 
Ramsvik är relativt nytt, från 2011.  

 
För de 26 pumpstationerna finns en flerårsplan för renovering. Det finns 23 kända 
bräddpunkter i verksamhetsområdet, varav en på ledningsnätet, en efter rensgallret på 
avloppsreningsverket och resten vid pumpstationer. Det har varit återkommande 
bräddningar vid ett antal pumpstationer och även vid reningsverket under de senaste 
åren, vilket tros härröra från stora mängder tillskottsvatten. Det är även möjligt att 
bräddningarna beror på tillfälligt drifthaveri, ombyggnation eller andra orsaker. 
 
Omholmen ARV ledningsnät 
I verksamhetsområdet ingår tätorterna Kungshamn, Smögen, Väjern, Hovenäset och  
Malmön samt fastigheter belägna i Orrvik och Örn i nordöst samt Tullboden i öst. I 
verksamhetsområdet sker snabb och stor påverkan från hög havsnivå och även från 
skyfall och intensiva regn. 
 

• Malmön har till stor del kombinerat system med okänd ålder. En del gamla 
ledningar finns inte med i kartprogram. I delområdet Hästskobacke läggs nya 
ledningar 2021-2022 (V, S, D). Spillvatten pumpas via sjöledning till Tullboden 
och vidare i sjöledning till Fisketången.  

• Tullboden har spillvattenledningar och dricksvattenledningar utbyggda. Relining 
på del av huvudledning på 2000-talet. Dagvattenledningar saknas. 

• Fisketången har ett ledningsnät med till stora delar okänd ålder. Det finns många 
stråk med kombinerat system. Delar av Fisketången leder sitt spillvatten via 
sjöledning, tillsammans med Malmön och Tullboden, till Omholmens ARV. 
Andra delar leds via Kungshamn till reningsverket. 

• Örn ledningsnät är utbyggt 2017 och består av separerade ledningar. 

• Hogenäs industriområde i väster har ett ledningsnät som är utbyggt omkring 80-
talet 

• Orrvik har ett separerat ledningsnät utbyggt 2019. 

• För Hovenäset finns en stor andel äldre ledningar, nyare ledningar från 80-, 90, 
och 10-talen finns i de nybyggda delarna. Har ett nästan helt separerat system 
men stickgator har ofta kombinerade system. 
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• Valberget har ett separerat system från 70- och 80-talet. Centralt i Kungshamn 
har systemet blandad ålder och ledningstyp. Kombinerade system finns främst i 
Gravarne kring bergsknallen söder om centrum.  

• Väjerns ledningsnät är främst från 90-talet, där data finns. Mycket av 
ledningsnätet är separerat, men kombinerat nät finns på sträckor där även de 
äldre delarna av samhället finns. 

• Smögen har ett blandat nät med avseende på både ålder och ledningstyp. 
Dagvattenledningar saknas framför allt på öns södra delar, men även på enstaka 
stickgator. 

 
På flera ställen letar sig naturvatten från bergsområden sig in in det kombinerade 
systemet med överbelastning som följd, till exempel i Kungshamn. Översvämningar har 
förekommit på ställen där ledningsnätet flackar ut och där ytvattenflöden har sin väg 
samt i ledningskorsningar som på grund av sin konstruktion skapar dämning i 
anslutande ledningar. Problem med havsvatteninträngning finns i de kustnära delarna av 
ledningsnätet. Pumpstationer är inte dimensionerade för de skyfallsliknande regn som 
förekom under 2021, vilket resulterat i källaröversvämningar. Västvatten har en 
åtgärdsplan med kostnadsuppskattningar och bedömda miljöeffekter som uppdateras 
kontinuerligt. De åtgärder som finns i åtgärdslistan omfattar inte alla medel som finns 
budgeterade för reinvesteringar, utan andra arbeten inkluderas även där. Utöver 
åtgärdslistan finns även en prioriteringslista för VA-ledningsnät, som omfattar såväl 
dricks- som avloppsledningsnätet, och en åtgärdsplan för att minska mängden 
tillskottsvatten. 
 
För de 75 pumpstationerna finns en flerårsplan för renovering. Det finns 78 kända 
bräddpunkter i verksamhetsområdet, varav sex på ledningsnätet, en efter det mekaniska 
reningssteget på avloppsreningsverket och resten vid pumpstationer. Vid reningsverket 
och ett par pumpstationer har det skett återkommande bräddningar under de senaste 
åren. 
 
Todderöd ARV ledningsnät 
Området är inte beslutat verksamhetsområde. Trots det äger VA-huvudmannen 
ledningsnätet (vatten- och spillvattenledningar) och minireningsverket. I 
verksamhetsområdet ingår byn Todderöd. Det finns inga kommunala pumpstationer i 
området. En bräddpunkt finns i samband med avloppsreningsverket. En del av 
bräddvattnet bräddar ut i en bäck utan känd statusklassning. Det finns problem med 
tillskottsvatten i området och en relining av ledningsnätet skedde 2021. Åtgärder har 
vidtagits för att minska tillskottsvatten för Todderöd genom installation av 
flödesmätare. Någon effekt av åtgärderna har inte kunnat ses än.  
 
I området förekommer stor påverkan av kontinuerligt tillströmmande tillskottsvatten. 
Den allmänna ledningen relinades höst 2021, men påverkan från tillskottsvatten har inte 
observerats minska ännu. Det beror troligen på att fastigheternas ledningar är otäta eller 
felkopplingar så att dagvatten är kopplat på spillvattenledningen.  
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Fettavskiljare 
Kommunen har problem med fett i vissa delar av det allmänna ledningsnätet och i ett 
antal pumpstationer. Ofta fastnar fettet i ledningsnätet och i pumpstationerna. Driften 
lägger mycket tid och kostnader på att renspola nätet och slamsuga pumpstationer där 
fett ansamlas. Fettet som slamsugs hamnar i första hand på Sivik återvinningsstation. 
Det fett som kommer till verken klarar de att hantera. 
 
VA-huvudmannen har idag inget strukturerat uppströmsarbete utan jobbar främst med 
punktinsatser. Det finns fettavskiljare på några verksamheter, miljönämnden har ingen 
kontinuerlig kontroll över tömningsfrekvens och skötsel. Tömning av fett och slam från 
fettavskiljare ingår i kommunens renhållningsordning. I Sotenäs är det Rambo AB som 
tömmer fettavskiljare. De tömmer endast på begäran av verksamheterna. Fettavskiljare 
ska tömmas regelbundet för att upprätthålla en fullgod funktion, dock minst en gång per 
år eller i enlighet med miljönämndens beslut och anvisningar. I Sotenäs saknas en lista 
på tömningsfrekvens för verksamheter med fettavskiljare. Troligtvis töms de avskiljare 
som finns inte tillräckligt ofta eftersom ledningsnät och pumpstationer får tömmas på 
fett. 
 
Bräddningar 
En potentiell källa till negativa miljöeffekter av brister i VA-systemet är så kallad 
bräddning. Vid bräddning leds då orenat spillvattnet direkt ut i vattendrag eller hav, 
vilket ger en ökad miljöbelastning bland annat till följd av att smittoämnen riskerar att 
spridas och stora mängder kväve och fosfor tillförs ekosystemet. Bräddning kan ske i 
ledningsnätet, vid pumpstationer och vid reningsverken. Bräddning beror på att 
ledningar och pumpstationer vid stora nederbördsmängder inte har kapacitet att ta hand 
om allt inkommande dagvatten. Detta är särskilt ett problem i kommuner där 
avloppsnätet till stora delar består av kombinerade avlopps- och dagvattenledningar. Ett 
stort av inläckage av markvatten i dag- och spillvattenledningarna är ytterligare en 
faktor som gör ett VA-system känsligt för bräddning.13 
 
Kombinerat ledningsnät leder ofta till problem med bräddningar då höga flöden uppstår, 
till exempel vid stora regn. Trots att ledningsnätet i Sotenäs till stor del är separerat 
överskrids kapaciteten i flera pumpstationer årligen vilket medför bräddning av orenat 
avloppsvatten till recipienter som generellt är känsliga för näringsämnen. Läs mer om 
miljökvalitetsnormer i stycket Vattenkvalitet. 
 
Andelen bräddingar är i genomsnitt 1% av den totala spillvattenmängden i Sverige 
idag14. Vid Omholmens reningsverk bräddas ca 1,7% av spillvattnet som 
femårsmedelvårde 2017-2021. På ledningsnätet i Omholmens verksamhetsområde 
bräddas ca 70 000 kubikmeter spillvatten som femårsmedelvärde, främst på grund av 
hydraulisk belastning och endast till liten del på grund av driftstopp. Vid Hunnebo ARV 

 
13 VA-skulden, sanning eller myt? WSP 2019 
14 VA-skulden – sanning eller myt, WSP 2019. 
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är bräddningarna mindre, ca 0,06 % av spillvattnet bräddas som femårsmedelvärde 
2017-2021. Ca 6 700 kubikmeter bräddas på ledningsnätet i Hunnebostrand 
verksamhetsområde som femårsmedelvärde, nästan enbart beroende på hydraulisk 
belastning och bara några enstaka gånger på grund av driftstopp. 
 
Sotenäs har drabbats av skyfall och kraftiga regn flera gånger under de senaste åren. 
Detta har resulterat i hydrauliska bräddningar från ledningsnätet och att många 
fastigheter drabbats av källaröversvämningar. Vid skyfallet i juni 2017 drabbades 
Malmön av flera källaröversvämningar och mycket bräddat vatten. Även andra orter 
blev drabbade. I juli 2021 kom ett skyfall som också drabbade Malmön, men även 
Kungshamn och Hunnebostrand. Även detta skyfall genererade flera 
källaröversvämningar och bräddat vatten. Åtgärder behövs för att källaröversvämningar 
och volym bräddat vatten ska minska. 
 
Kommunikation med Länsstyrelser om bräddningar och åtgärder skedde under 2021. I 
en skrivelse listas påverkan på kustvattnet från fosfor och kväve från kommunen i en 
tabell. 
 
 
 Utgående vatten 

(kg) 
Brädd i ARV (kg) Brädd ledningsnät 

(kg) 
Hunnebostrand 
ARV 

   

Fosfor 50 0 10 
Kväve 13 500 3 80 
    
Omholmen ARV    
Fosfor 402 16 175 
Kväve 12 400 120 1 750 

 
Tabell 7 Påverkan på kustvatten från bräddningar, data från Västvatten 2021 

 
Identifierade behov spillvatten- och dagvattennät 
För samtliga verksamhetsområden för ARV förekommer bräddningar men störst 
problem finns idag vid Omholmen reningsverk samt till viss delvid Hunnebostrand 
ARV. Bräddningar kan bero på ett stort inflöde av ovidkommande vatten, men också på 
begränsad kapacitet i ledningar och pumpstationer, driftstörningar, ombyggnationer med 
mera. 
 
Att arbeta med att få ner andelen ovidkommande vatten är ofta ett långsiktigt arbete som 
sällan har en mätbar effekt då nederbörd, dränvatten med mera kan skilja sig åt kraftigt 
från ett år till ett annat och påverka olika delar av kommunen olika hårt. Ofta handlar 
arbetet om att byta ut kombinerade ledningar mot separerade, relinea sträckor med 
sprickbildnning, att arbeta med kunder som har felkopplade fastigheter, och att täta 
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ledningar under havsvatten/grundvattennivån. Kartläggning av sträckor med stort 
inflöde, digitala modeller av ledningsnätet och mätningar av flöden tillsammans med 
nederbörd är bra att tillämpa för att identifiera aktiviteter med störst effekt. En hög 
utbytestakt på ledningsnätet ger alltså inte en säker och mätbar påverkan på det 
ovidkommande vattnet på kort sikt, men ger effekt på långre sikt. 
 
Separationskontroll och dokumentation över fastigheters VA-anslutning behöver 
generellt förbättras i hela kommunen för att säkerställa att servisledningarna är rätt 
kopplade. 
 
Även ett arbete med att minska bräddningarna behövs för att minska påverkan på 
kustvattnet från nätingsämnen. 

 
• Arbeta för att minska bräddningarna av orenat avloppsvatten vid reningsverk 

och på ledningsnätet. 
• Det finns behov av att kartlägga fastigheter som kan ha felkopplade 

servisledningar, och av att åtgärda dem.  
• Arbete med att kartlägga och minska ovidkommande vatten i kommunen, för 

samtliga verksamhetsområden. Kartlägg områden utifrån vilka åtgärder som har 
störst effekt. 

• Det saknas kunskap om ålder och utbytesbehov för vissa delar av 
avloppsledningsnätet. Det finns därför ett behov att arbeta med att identifiera 
och statusbestämma de okända delarna av ledningsnätet. 

• Reinvesteringar behövs i ledningsnät. 
• Utreda hur bättre kontroll av hur användande av fettavskiljare kan se ut i 

kommunen enligt §11 ABVA. Rambo AB ombeds att ta fram en lista på tömda 
fettavskiljare de senaste fem åren. 

 
Ekonomistyrning och VA-taxa 
Utgångspunkten för den allmänna VA-verksamhetens kostnader är att de bekostas av 
avgifter genom VA-taxan. Det finns dock möjlighet till annan finansiering, exempelvis 
genom bidrag från skattekollektivet. Sotenäs Vatten AB:s kostnader finansieras helt av 
VA-taxan. 
 
För att få så korrekta taxor som möjligt är det viktigt att ägarkommunens prioriteringar 
tydligt framgår i de kommunala VA-planerna (förnyelseplaner, investeringsplaner och 
utbyggnadsplaner) samt att planer och befolkningsprognoser är så korrekta som möjligt. 
Det är även viktigt att kostnadsmassan (exempelvis drift- och kapitalkostnader) följs 
upp och sätts i relation till intäkter framåt. 
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Givet de stora nyinvesteringar och reinvesteringar som behöver göras i Sotenäs VA-
anläggning kommer kostnaderna för VA-kollektivet, och därmed även VA-taxorna, att 
öka. Vilka beslut som tas kopplat till reinvesteringar i befintlig VA-anläggning samt 
vilket investeringsalternativ som väljs för framtiden (exempelvis gällande 
spillvattenrening) kommer påverka Sotenäs Vatten AB:s ekonomi. De 
kostnadsberäkningar som gjorts i rapporten för ny spillvattenrening skulle få betydande 
påverkan på Sotenäs Vattens ekonomi. Dessa investeringar skulle få konsekvenser i 
form av ökade kapitalkostnader, men även en större räntekänslighet då investeringarna 
kommer att vara lånefinansierade. Givet det geopolitiska läget finns även mycket stor 
osäkerhet kopplat till räntenivåer. 
 
För att taxeutvecklingen ska bli så jämn som möjligt behöver kommunikation ske 
mellan såväl Västvatten som Sotenäs kommun och politiken. Vidare behöver även 
analyseras hur olika investeringsval påverkar VA-verksamhetens ekonomi, bland annat 
med avseende på när i tid investeringarna görs, vilka årliga kostnader de får hur de 
påverkar det årliga resultatet. Utifrån en sådan analys kan en strategisk taxeutveckling 
tas fram. Vilka politiska beslut som behövs kopplat till detta blir lättare att illustrera om 
en sådan analys har gjorts. 
 
Identifierade behov ekonomistyrning och VA-taxa: 

• Sotenäs kommuns prioriteringar för den kommunala VA-anläggningen behöver 
framgå i förnyelseplaner, investeringsplaner och handlingsplaner i VA-planen. 

• Ekonomiska analyser kring Sotenäs Vattens AB:s kostnader och utgifter behöver 
göras för att ta fram en strategisk taxeutveckling för Sotenäs kommun.  

• Löpande dialog mellan Västvatten och politiker i Sotenäs behövs för att Sotenäs 
Vatten AB ska ha en ekonomi i balans. 

 
Identifierade behov för den allmänna anläggningen 

Nedan sammanfattas de behov som identifierats kopplat till den allmänna anläggningen 
och som har beskrivits i detta kapitel.  
 

• Ett inriktningsbeslut kring vilken centraliserad lösning för spillvattenrening som 
Sotenäs kommun ska välja. 

• Besluta om verksamhetsområde för VA för de områden som har allmänt VA 
men saknar beslut. 

• Anpassning av beredningsprocesserna för råvatten på Dale vattenverk. 
• Minska tillförseln till råvattnet av näringsämnen. 
• Säkerställande av reservvattenförsörjning som kan ersätta kommunens 

råvattentäkter eller vattenverk. 
• Utreda framtida behov av och möjligheter till nya råvattenresurser efter 2050 
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• Utreda hur kommande industrietableringar ska förses med vatten från 
nya/alternativa vattenresurser.  

• Hantera driftsäkerhet i Omholmens ARV. 
• En plan för hur tillkommande behov av allmän spillvattenrening hanteras fram 

till dess att en ny, centraliserad lösning finns på plats eller att verken byggts om. 
• Minska andelen ovidkommande vatten som kommer till Omholmens respektive 

Hunnebostrands ARV genom förnyelseplanering. 
• Arbete med att kartlägga och minska ovidkommande vatten i kommunen, för 

samtliga verksamhetsområden. Kartlägg områden utifrån vilka åtgärder som har 
störst effekt. 

• Arbeta för att minska bräddningarna av orenat avloppsvatten vid reningsverk 
och på ledningsnätet.  

• Utred om slamtömning från slutna tankar kan spridas ut jämnare under året eller 
tas omhand på annan plats. 

• Det saknas kunskap om stora delar av avloppsledningsnätet. Det finns därför ett 
behov att arbeta med att identifiera och statusbestämma de okända delarna av 
ledningsnätet. 

• Det finns behov av att kartlägga fastigheter som kan ha felkopplade 
servisledningar, och av att åtgärda dem.  

• Sotenäs kommuns prioriteringar för den kommunala VA-anläggningen behöver 
framgå i förnyelseplaner, investeringsplaner och handlingsplaner i VA-planen. 

• Ekonomiska analyser kring Sotenäs Vattens AB:s kostnader och utgifter behöver 
göras för att ta fram en strategisk taxeutveckling för Sotenäs kommun.  

• Löpande dialog mellan Västvatten och politiker i Sotenäs behövs för att Sotenäs 
Vatten AB ska ha en ekonomi i balans. 

• Process för beslutsunderlag tas fram till kommunfullmäktige ses över och 
förankringsprocessen förbättras. 

• Utreda hur bättre kontroll av hur användande av fettavskiljare kan se ut i 
kommunen enligt §11 ABVA. Rambo AB ombeds att ta fram en lista på tömda 
fettavskiljare de senaste fem åren. 
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Enskild VA-försörjning 
Här beskrivs den VA-försörjning som sker utanför kommunalt verksamhetsområde, via 
enskilda eller små anläggningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten.  
 
Enskilt dricksvatten 

Inom kommunen beräknas det finnas cirka 1 000 hushåll som får sitt dricksvatten från 
enskilda små grävda eller borrade brunnar.15 Stora enskilda vattentäkter (mer än 10 m3 
dricksvatten/dygn eller försörjer fler än 50 personer) är tex Nordens Ark och Sotenäs 
Golfklubbs grundvattentäkter. Det finns även ett antal andra enskilda vattentäkter som 
försörjer fler än enstaka hushåll (Tabell 8 och Figur 6). Inga av vattentäkterna är idag 
klassade som vattenskyddsområden. Vanligt förekommande problem för enskilda 
vattentäkter i kommunen är relativt höga radonhalter samt höga halter av mangan. 
 
Av de ca 160 000 enskilda fastigheter i Västra Götaland län, som har egen brunn, har 
endast ca 7 % av fastigheterna vattenkvalitetsanalyser som finns tillgängliga16. Ca 20 % 
av analyserna i hela Sverige visade på ett otjänligt vatten när det gäller mikrobiologi 
eller kemi. Resultaten understryker att vattenkvalitetsanalyser av enskilda fastigheters 
brunnsvatten är viktiga för den del av kommunens invånare som använder eget vatten. I 
Bohusgraniten, som innehåller varierande mängder uran, är problem med radon i 
grundvattnet vanligt. Analyser bör göras och lämpliga åtgärder kan behöva sättas in för 
att få bort radongaserna från vattnet. I Bohusgraniten förekommer ibland förhöjda halter 
av andra grundämnen, som kan vara obehagliga för människor t.ex. fluor. Uppgifter från  
Vattenförsörjningsplanen 2022. 
 
Tabell 8 Vattentäkter som drivs som samfälligheter 

Vattentäkt  Verksamhet Nr på karta 
(Figur 3) 

 Åby säteri Nordens Ark Djurpark med 60-
tal arter, hotell 

1 

Önna Sotenäs Golfklubb Golfbana, hotell, 
restaurang 

2 

Lyckans gård Rödsgubben Vandrarhem, 
odling, café 

3 

Rörvik östergård 
Toreborg 

Kubbonge HVB-
hem 

HVB-hem 4 

Solviks camping Solviks camping Camping 5 
 

Heljerödshemmet Heljerödshemmet HVB-hem 6 
 

 
 

15 Uppgifter enligt tidigare utkast till översikt. 
16 Maxe 2021 
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Figur 6 Större enskilda vattentäkter från Tabell 2 ungefärligt geografiskt markerade med kryss (bakgrundskarta: 
Google) 

 
Saltvattenproblem i bergborrade brunnar utgörs i de flesta fall av uppträngning av relikt 
saltvatten, som finns kvar sedan delar av Sverige var täckt av salt eller bräckt vatten. 
För att lokalisera riskområden kan man titta på högsta marina gränsen som visar vilka 
delar av Sverige som varit täckt av salt hav. Det kan även förekomma 
saltvatteninträngning ovanför marina gränsen men då oftast på mycket stora djup. 
Saltvatteninträngning kan också bero på inträngning av saltvatten från nuvarande hav. 
Oftast uppträder det i direkt närhet till havet men det kan förekomma på längre avstånd 
(upp till 300 m). 
 
Oavsett om saltvatteninträngningen kommer från relikt saltvatten eller från havsvatten, 
så är orsaken i de flesta fall densamma; överuttag av grundvatten. Saltvattenpåverkan av 
brunnsvatten förekommer främst när grundvattenuttagen överstiger 
grundvattenbildningen inom ett område. Detta kan ske på grund av ökande 
grundvattenuttag och/eller perioder med dålig grundvattenbildning. Salthalten i 
brunnsvatten varierar därför med tiden. 
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Det går att förutse vilka områden som har stor risk för att få salt grundvatten. 
Riskområden har ett särskilt behov av miljöövervakning avseende saltvatteninträngning. 
Vi kan konstatera i Figur 7 nedan att Bohusläns kust där Sotenäs ingår har legat under 
den marina gränsen, och risk för relikt saltvatten finns för enskilda brunnar. 
 

 
Figur 7 Från SGU 2007:20, Områden där grundvattennivån är av särskild betydelse för vattenkvalitet, markstabilitet 
eller ekosystem 

Tillsyn eller rådgivning för enskilda vattentäkter bedrivs inte aktivt i kommunen, enbart 
om de faller under livsmedelslagen (mer än 50 personer eller tio kubikmeter uttag per 
dag). En medvetenhet om risken för saltvatteninträngning i brunnar bör kommuniceras 
ut till fastighetsägare där behov finns. 
 
Identifierade behov enskilt dricksvatten 
Havs- och vattenmyndigheten anser17 att behov av att inrätta ett vattenskyddsområde 
ska utredas för alla vattenresurser som används eller kan komma att användas som 
vattentäkt för att uppfylla kommunens skyldigheter enligt Lagen om allmänna 
vattentjänster, och där uttaget i snitt överstiger 10 m3 per dygn eller som försörjer fler än 
50 personer. Även vattentäkter med lägre kapacitet än 10 m3 per dygn eller som 
försörjer färre personer än 50 personer kan beslutas som vattenskyddsområde om det 
bedöms som ett effektivt sätt att skydda den aktuella vattenresursen. 
 
Havs- och vattenmyndigheten pekar ut dricksvattenproducenten som den aktör som har 
bäst förutsättningar för att göra utredningen. Nordens Ark och Sotenäs Golfklubb 

 
17 Rapport 2021:4 
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bedöms behöva vattenskyddsområden, och de övriga större samfälligheterna bör 
kartläggas vidare för att se om fler behöver skyddas. 
 

• Undersöka behov av vattenskyddsområden för större gemensamhets-
anläggningar. 

• Identifiera enskilda brunnar som riskerar saltvatteninträngning och informera 
fastighetsägare om konsekvenserna av överuttag av grundvatten. 

• Informera fastighetsägare om vikten av provtagning av enskild brunn, av 
framför allt mikroorganismer och radon. 

 
Enskilda avlopp 

Omkring 1 700 hushåll i Sotenäs kommun renar sitt avloppsvatten genom enskilda 
avloppsanläggningar. Av dessa hushåll har ca 1200 WC-avlopp och ca 500 enbart BDT-
avlopp. De enskilda avloppen är fördelade över kommunen och ett antal 
vattenförekomster är påverkade, se avsnittet Vattenförekomster. Det pågår ett arbete 
med att förbättra vattenförekomsterna i kommunen och det sker dels genom tillsyn av 
de enskilda avloppen. En vattenförekomst som påverkas av enskilda avlopp är en 
råvattentäkt för Sotenäs kommun. 
 
Idag (2022) finns ett tillsynsregister med cirka 700 tillsynsobjekt kopplat till fastigheter 
med enskilda avlopp, vilket innebär att ca 40 % av de enskilda avloppen är registrerade 
under ett tillsynsobjekt. Det finns även avloppsanläggningar som har tillstånd men inte 
idag är registrerade digitalt och kopplat till tillsynsobjekt. 
 
Vid nyanläggning av enskilda avlopp ställs krav på rening utifrån vilka förutsättningar 
som finns på platsen. Hänsyn tas till miljöskyddet för känsliga sjöar, vattendrag och 
kustområden samt till hälsoskyddet för att skydda dricksvatten, badvatten och för att 
utsläppen inte ska orsaka annan olägenhet. Generellt i kommunen gäller kraven på hög 
skyddsnivå med avseende på miljöskydd för nya anläggningar för enskilda eller små 
avlopp. Det innebär att anläggningarna ska klara att reducera: 90 % syreförbrukande 
ämnen (BOD7), 90 % fosfor (Tot-P) och 50 % kväve (Tot-N).  
 
I vissa extra känsliga och extra skyddsvärda havsområden har praxis visat att det 
beroende på omständigheterna i det enskilda fallet kan finnas behov att ställa högre krav 
än hög skyddsnivå med avseende på miljöskydd. 
 
Inom kommunen finns två större enskilda avloppsanläggningar (mellan 25–200 
personekvivalenter anslutna) vilka är Sotenäs Golfklubb och Nordens Ark. 
 
Identifierade behov enskilda avlopp  
För att uppnå vattenförekomsternas miljökvalitetsnorm kommer det finnas ett behov av 
fortsatt och väl fungerande enskilda avloppsanläggningar i kommunen. Det finns ett 
behov av väl fungerande samfällda anläggningar där enskilda avlopp är svåra att få till.  
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Tillsyn av enskild avlopp är en viktig nyckel till att säkerställa funktionen på 
anläggningarna. 
 

• Ökad och riktad tillsyn av enskilda avlopp. 

 
Identifierade behov enskilt VA 

Nedan sammanfattas de behov som identifierats kopplat till enskilda VA-anläggningar. 
 
• Inrättande av vattenskyddsområden för större gemensamhetsanläggningar. 
• Identifiera enskilda brunnar som riskerar saltvatteninträngning och informera 

fastighetsägare om konsekvenserna av överuttag av grundvatten. 
• Informera fastighetsägare om vikten av provtagning av enskild brunn, av 

framför allt mikroorganismer och radon. 
• Ökad och riktad tillsyn av enskilda avlopp. 
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Dagvatten, skyfall och översvämningsrisker 
Bebyggelse och ny infrastruktur ger fler hårdgjorda ytor vilket ökar risken för att 
förorenat dagvatten når vattenförekomster vid skyfall eller ihärdiga regn. För att minska 
risken behöver fördröjningsåtgärder och lösningar för rening av dagvatten studeras.  
 
Hanteringen av nederbörd genom tillräcklig fördröjning är en viktig del i att minska 
tillskottsvattnet till kommunens ledningsnät.  
 
Befintlig dagvattenhantering 

Det finns ett antal allmänna dagvattenanläggningar i Sotenäs kommun: 
• Kungshamn, parkeringen och diket vid idrottshallen är fördröjningsmagasin för 

dagvatten från området 

• Kungshamn, parkeringen nedanför Kungskullen är fördröjningsmagasin 

• Kungshamn, ytan ovanför Väggabackens husområde är fördröjningsmagasin för 
naturvatten från berget 

• Kungshamn, dammen på slingan har byggts om med annan nivå på utlopp för att 
agera fördröjningsmagasin vid kraftigt regn 
 

Det finns även ett pågående arbete där Västvatten har kontakt med kommunens drift-
och projektavdelning för att delge var dagvattenproblem finns, märka ut lågpunkter och 
föreslå lösningar för kommunala dagvattenanläggningar. Det finns även andra områden 
i kommunen som ger upphov till förorenat dagvatten, vilket belastar recipienterna. 
Dessa hanteras under rubriken Recipienter. 
 
Enskilda anläggningar för dagvatten saknas det kännedom i kommunen om. 
 
Det finns i dagsläget ingen dagvattenhandbok kring hur anläggningar ska konstrueras 
och driftas. 
 
Identifierade behov befintlig dagvattenhantering: 

• Se över om det behövs rening genom allmänna anläggningar för fler ytor 
som ger upphov till förorenat dagvatten. 

• Ta fram en dagvattenhandbok. 

 
Dagvatten i planeringen 

Många av de föreslagna utvecklingsområdena i översiktsplanen ligger på berg. Om 
områden vid en utbyggnad anpassas och fylls ut med grönytor som kan verka 
fördröjande och infiltrerande kan det jämfört med nuläget bli lättare att ta hand om 
exempelvis regnvatten vid skyfall. På så sätt kan ekosystemtjänster tillföras de områden 
som tas i anspråk och skapa positiva effekter. 
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För att förhindra översvämningar vid framtida bebyggelseutveckling rekommenderas 
det i översiktsplanen att områden som kan påverkas av stigande vatten och skyfall ska 
utredas och anpassningar göras innan områdena kan bebyggas. I vissa fall kan även 
befintlig bebyggelse bakom dessa områden skyddas av åtgärderna. Det behöver dock 
göras en avvägning mellan översvämningsrisker och den eventuella negativa påverkan 
som åtgärder kan ha på kulturmiljöer.  
 
De utvecklingsområden som tas upp i översiktsplanen har olika utmaningar gällande 
dagvatten, skyfall och översvämningar. I kustlandskapet kan tillgången till gröna ytor 
som kan infiltrera, fördröja och rena dagvatten vara begränsad. Samtidigt är det viktigt 
med goda dagvattenlösningar för att inte förorenat dagvatten ska nå 
vattenförekomsterna. I inlandet bedöms det finnas bättre förutsättningar för att ta hand 
om och fördröja dagvattnet. Lågpunkter föreslås generellt sparas för dagvatten- och 
skyfallshantering.  
 
Det finns ingen beslutad strategi, handbok eller riktlinjer för dagvattenhantering. 
 
Identifierade behov dagvatten i planeringen: 

• Framtagande av dagvattenstrategi eller riktlinjer. 

 
Dagvatten som resurs 

Rätt hantering av dagvatten är viktigt för miljön och för vattenhushållningen. Genom att 
vattnet tas om hand på ett klokt sätt i regnvattentankar eller magasin kan det användas 
igen och utgöra en värdefull resurs för samhället istället för att behöva omhändertas. 
Insamlat regnvatten från egna tak kan användas till bevattning, och renat dagvatten kan 
användas till viss annan användning som poolfyllning.  
 
Identifierade behov för dagvatten som resurs: 

• Tillvarata dagvatten för exempelvis bevattning för allmänna ändamål. 

 
Markavvattningsföretag 

Det finns ett antal identifierade markavvattningsföretag i Sotenäs kommun. En 
översiktlig karta visas i Figur 8. När nya dagvattenanläggningar planeras bör hänsyn tas 
till befintliga markavvattningsföretag.  
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Figur 8 Markavvattningsföretag i Sotenäs kommun (Länsstyrelsens webbgis, 20220429) 

 
Identifierade behov markavvattningsföretag: 

• Tillse att föreslagna lösningar för dagvattenhantering inte står i konflikt med 
aktiva markavvattningsföretag. Ompröva/upphäv där företagen inte längre är i 
bruk. 
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Skyfall, högvatten och översvämningar 

SMHI:s definition av Skyfall är när det regnar minst 50 mm på en timme eller 1 
mm/minut. Skyfall inträffar oftast sommartid när luftlagren värmts upp och då en större 
andel fukt samlas i de höga luftlagren. Ett regn på 50 mm som faller under en timmes 
tid motsvarar ett blockregn med 50 års återkomsttid. Ett 50 mm regn som faller under 
20 minuter motsvarar ett 100-årsregn. Vid extrema regnhändelser mättas marken 
gradvis och därmed ökar avrinningskoefficienterna. En större del av det nedfallande 
regnet bidrar då till flödet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tar upp detta i 
publikationen Vägledning för skyfallskartering (Alfredsson, Bern 2017). 
Uppskattningen görs att 60–75 % av regnvolymen rinner av på ytan beroende på 
hårdgjordhetsgrad. I en miljö med stor andel hårdgjorda ytor kommer andelen 
nedfallande vatten som avrinner på ytan inte att öka lika dramatiskt som i ett område 
med stor andel grön yta, men de dramatiskt ökade flödesmängderna kommer likväl att 
påverka området. Eftersom befintliga dagvattensystem inte har kapacitet att omhänderta 
100-årsflödet kommer ledningssystemet att gå fullt och dagvatten kommer att rinna 
ytledes till lågpunkter i området. 
 
SMHIs statistik visar historiskt sett att antal dygn i genomsnitt per station med 
nederbörd på minst 40 mm i genomsnitt per år varierar. I Figur 9 visas värden för 
Götaland från 1900 till 2020. Statistik från tex Lysekil visar på ett genomsnitt av 0,4 
dygn med nederbörd över 40 mm (genomsnitt 1973-2020). Statistik från Smögen gäller 
endast ett genomsnitt över 12 år (1971-1982). De mätstationer i Bohuslän där flest dygn 
haft nederbörd över 40 mm är Heden och Komperöd, båda med i snitt 0,7 dygn. 
Nederbörden mätt som skyfallsdygn för Lysekil och Smögen är alltså lite högre än för 
Västra Götaland om vi följer den svarta medelkurvan i tabellen nedan.  

 
Figur 9 Antal dygn i genomsnitt per station med nederbörd på minst 40 mm i genomsnitt per station i per år för 
Götaland. Blå staplar visar mer och röda visar mindre nederbörd än medelvärdet för normalperioden 1961-1990. Den 
grå linjen visar ett glidande medelvärde beräknat över ungefär tio år.(SMHI, 2022) 
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Erfarenhet finns av hur kustnära bebyggelse och infrastruktur samt lågt belägna 
områden drabbas vid höga havsvattenstånd och skyfall i kommunen. När 
verksamhetsområden översvämmas finns risk att föroreningar når vattenförekomster 
från hårdgjorda ytor (dagvatten) och bräddningar. Stigande vatten, kraftiga skyfall eller 
långvariga regn har ibland gjort det svårt för räddningstjänst och kommunens service att 
ta sig fram pga vägar översvämmas.  
 
Höga havsvattenstånd kan påverka såväl enskilda som allmänna VA-anläggningar. I 
Länsstyrelsens rapport Stigande vatten – en handbok för fysisk planering i 
översvämningshotade områden framgår att havsnivån kommer att leda till påtagliga 
konsekvenser för västkustens städer och samhällen. Vid översvämning behöver VA-
system fortsatt fungera. Västvatten har en åtgärdsplan för avloppsledningsnät med målet 
att minimera mängden ovidkommande vatten och bräddning av avloppsvatten, där 
hänsyn till havsvattennivåhöjning har tagits. 
 
Det har inte gjorts någon skyfallskartering i Sotenäs kommun. Däremot har lågpunkter 
och stigande havsnivåer till följd av klimatförändringar redovisats i översiktsplanen. 
Informationen kommer dels från Länsstyrelsens karteringen för Ytavrinning och 
Lågpunkter i Västra Götaland som genomfördes 2018. Dels från MSBs utbredningsskikt 
för kustöversvämningar vid olika vattenstånd.  
 
Identifierade behov skyfall och översvämningar: 

• Genomförande av skyfallskartering 
• Framtagande av plan för skyfallshantering 

 

Identifierade behov dagvatten, skyfall och översvämningar 

Nedan sammanfattas de behov som identifierats kopplat till dagvatten och skyfall. 
 

• Se över om det behövs rening genom allmänna anläggningar för fler ytor som 
ger upphov till förorenat dagvatten. 

• Framtagande av dagvattenstrategi. 
• Tillvarata dagvatten för exempelvis bevattning för allmänna ändamål. 
• Tillse att föreslagna lösningar för dagvattenhantering inte står i konflikt med 

aktiva markavvattningsföretag. Ompröva/upphäv de som inte är i bruk. 
• Genomförande av skyfallskarteringar. 
• Framtagande av plan för skyfallshantering 
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Vattenkvalitet 
Här beskrivs råvattenkvalitet och vattenförekomster och hur miljökvalitetsnormerna 
klaras. 

Råvatten 

Råvatten till vattenverket kommer från Tåsteröds och Dale ytvattentäkter. En gemensam 
vattendom finns för Tåsteröds Stora Vatten och Lilla Dalevatten med ett tillåtet totalt 
uttag på 2,4 Mm3 per år. Vattendomen gör det möjligt att försörja omkring 47 000 
personer året runt och samtidigt täcka behoven inom allmän service, dagsturism och 
industrin.  
 
Sedan 2011 finns aktuella vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter inrättade för 
både Tåsteröds Stora Vatten och Lilla Dalevatten.  
 
Ett utförligt kontrollprogram för båda sjöarna redovisas varje år, där huvudsyftet är att 
kartlägga sjöarnas status ur näringssynvinkel och i relation till behovet att nyttja sjöarna 
som råvattentäkt (Norconsult 2020). I den senaste rapporten konstateras att fysikalisk-
kemiska parametrar indikerar god vattenkvalitet, dock kan näringsämnen lösas upp från 
bottensediment vilket ökar risken för algblomning. Sett över en längre tid är 
förhållandena relativt stabila. Limnologiska undersökningar visade på måttlig status i 
Tåsteröds Stora Vatten. I Lilla Dalevatten gav sammanvägningen Hög status, baserat på 
Havs-och vattenmyndighetens föreskrifter och expertbedömning. För att långsiktigt 
säkerställa dricksvattenproduktionen krävs dock åtgärder för att begränsa 
näringstillförseln till sjöarna, men även anpassningar i beredningsprocessen på 
vattenverket (Norconsult 2020).  
 
Vattenuttaget i sjöarna kräver att det kontrolleras att vattentillgången är tillräcklig även 
under torrår. Vid dimensionering av dricksvattenuttag från ett vattendrag måste det 
beaktas att medellågvattenföringen finns kvar i vattendraget även efter uttag. Vattendom 
finns för vattenuttaget och är daterad 1983-10-31. Översiktliga data för respektive 
vattentäkt beskrivs nedan. 
 
Tåsteröds ytvattentäkt 
Tåsteröds Stora vatten är belägen i Munkedals, Sotenäs och Tanums kommuner. Sjön 
avbördar sitt vatten vid östra änden genom Tvärån som slutligen mynnar ut i 
Åbyfjorden. Vattenuttaget ur sjön är reglerat via vattendom daterad 1983-10-31. Enligt 
uppgifter från SMHI är Tåsteröd vattens nederbördsområde vid sjöns utlopp 14,6 km2, 
varav sjöns area är 0,67 km2. Domen ger kommunen rätt att reglera sjön mellan 
nivåerna +20.00 och 24.10 m. Under perioden 16 oktober-15 maj skall framsläppas 
minst 11 l/s och under tiden 16 maj-15 oktober 15 l/s. För Tåsteröds Stora Vatten 
medger vattendomen en bortledning av 2 Mm3/år. 
 
Vattenavledning från sjön sker via pumpning och överföringsledning till Lilla 
Dalevatten för vidare avledning till vattenverk.  
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Näringsämnessituationen i råvattnet och dess biologiska status är tidvis sådan att det 
förekommer kvalitetsstörningar som vattenverket med dagens utformning har svårt att 
hantera. Förhållandet innebär att dricksvattnet till konsument tidvis är missfärgat, där 
lukt och smakstörningar kan finnas med risk för förhöjd bakteriehalt som följd. Kända 
återkommande problemparametrar i Tåsteröds Stora Vatten är höga halter mangan, lukt, 
smak och cyanobakterier. En förbättring av omgivande våtmarks funktion kan avhjälpa 
problem med näringsämnen. Projektering är påbörjad för ett nytt behandlingssteg för 
bland annat mangan.  
 
Lilla Dalevatten omges av väg 174 och väg 171. Väg 171 omfattas av 
vattenskyddsområde norr om sjön. Transporter av farligt gods som olja eller kemikalier 
som riskerar att förorena sjön ska undvikas på vägarna, och avkörningsskydd och 
reglering av trafiken på vägarna behöver ses över.  
 
Dale ytvattentäkt 
Lilla Dalevatten är beläget inom Sotenäs kommun och ligger cirka 5 km nordväst om 
Kungshamn. Vattenuttaget ur sjön är reglerat via vattendom daterad 1945-04-15. Enligt 
uppgifter från SMHI är Lilla Dalevattens nederbördsområde vid sjöns utlopp 2,92 km2 
varav sjöns area är 0,112 km2 

 

Näringssituationen i råvattnet och dess biologiska status är tidvis sådan att det 
förekommer kvalitetsstörningar som vattenverket med dagens utformning har svårt att 
hantera. Förhållandet innebär att dricksvattnet till konsument tidvis är missfärgat, där 
lukt och smakstörningar kan finnas med risk för förhöjd bakteriehalt som följd. För Lilla 
Dalevatten är främst mangan ett årligen återkommande problem, men överpumpningen 
från Tåsteröds Stora Vatten medför likartade problem som där.  
 

Hydrologiska förhållanden är sådana att sjöns hela vattenvolym omsätts på 105 dagar då 
pumpning via överföringsledning sker från Tåsteröds Stora Vatten. För Lilla Dalevatten 
finns ingen begränsning i uttagsvolym volym, men vattennivån måste hållas på nivåerna 
+8,00 och +0 meter. Från sjön får under ett exceptionellt torrår bortledas högst 0,4 Mm3 
per år (vattendom från 1975). 
 
Åtgärder krävs för att begränsa näringstillförseln till Lilla Dalevatten.  
Vidare bör vattenverket anpassas för att kunna producera dricksvatten också i en 
situation med väsentligt försämrad råvattenkvalitet i relation till kraftig produktion av 
biomassa.  
 
I Sotenäs vattenförsörjningsplan konstateras att det tillståndsgivna uttaget av råvatten 
från Lilla Dalevatten och Tåsteröds Stora Vatten täcker behoven längre än år 2050 om 
tillväxten fortsätter enligt SCB:s prognos. Om i stället scenariot Stor tillväxt (det vill 
säga enligt Sotenäs ÖP) förverkligas, kan marginalen bli liten till år 2050. Landbaserad 
storskalig fiskodling som planeras i Sotenäs kan förväntas vara mycket vattenkrävande, 
och även vid en mycket hög grad av vattenåteranvändning (intensiv RAS) väntas 
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behoven överstiga de tillgångar som kommunen förfogar över i Lilla Dalevatten och 
Tåsteröds Stora Vatten. 
 
Identifierade behov råvatten: 

• I vattenförsörjningsplanen har identifierats behov att arbeta med att förbättra 
råvattenkvaliteten.  

• Trafiken på väg 171 och 174 nära Lilla Dalevatten bör ses över. Transport av 
miljöfarliga ämnen bör undvikas, och påkörningsskydd och trafikreglering 
behöver utredas.  

• I vattenförsörjningsplanen konstateras för att långsiktigt säkerställa 
dricksvattenproduktionen krävs åtgärder för att begränsa näringstillförseln till 
sjöarna, men även anpassningar i beredningsprocessen på vattenverket. 

• Överväga alternativa vattenkällor till kommande industrietableringar. 
• Utreda alternativa råvattentäkter efter år 2050 om befolkningstillväxten sker 

brantare än i SCBs prognos. 

 
Vattenförekomster 

Vattendirektivets syfte är att vi ska ta hand om våra vattenresurser så att kommande 
generationer ska få tillgång till vatten av bra kvalitet i tillräcklig mängd. Vatten är en 
gemensam resurs som inte följer de administrativa gränser som människan har skapat. 
Floder rinner genom flera länder på sin väg ut till havet. Sjöar ingår i omfattande 
vattensystem. Grundvattnet följer också bara naturens gränser. EU:s vattendirektiv slår 
därför fast att arbetet med vattenförvaltning behöver utgå från hur vattnet rinner, så 
kallade avrinningsområden. 
 
I arbetet med vatten ska vattenresurserna betraktas, både som ett naturvärde och som en 
social och en ekonomisk resurs. Enligt direktivet ska miljömål sättas upp för att uppnå 
en god status för ytvatten och grundvatten, dessutom ska en försämring av statusen 
förhindras. EU-domstolen visade att Vattendirektivets krav om att inte försämra 
vattenkvaliteten är strängt. I ett senare förhandsbesked den 28 maj 2020 i mål C‑535/18 
slog domstolen fast att Weserdomens principer även gäller kemisk grundvattenstatus. I 
Sverige har direktivets miljömål införts i lagstiftningen som miljökvalitetsnormer, och 
2009 tog vattenmyndigheterna det första beslutet om miljökvalitetsnormer i form av 
kvalitetskrav för yt- och grundvattenförekomster. 
 
I Sotenäs kommun finns 9 kustvattenförekomster, 2 sjöar, 1 utsjövatten och 1 vattendrag 
klassade i VISS (Vatteninformationssystem Sverige).  Flera av vattenförekomsterna 
sträcker sig över angränsande kommuner. 
 
En översiktlig sammanställning av ekologisk och kemisk status för 
ytvattenförekomsterna i kommunen visar att ca en fjärdedel av vattenförekomsterna har 
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god ekologisk status. Resterande bedöms ha måttlig status eller att data saknas. Se Figur 
10.  
 
 

 
 
Figur 10 Sammanställning över ekologisk status för ytvattenförekomsterna i Sotenäs kommun (Viss) 

Ingen av vattenförekomsterna uppnår god kemisk status. Den kemiska statusen är 
klassad där de överallt överskridande ämnena kvicksilver och PBDE. Klassning är inte 
gjord utan de ämnena, troligen är antalet vattenförekomster som inte uppnår god kemisk 
status i praktiken färre till antalet än i Tabell 9. Miljögifter som antracen och TBT 
förekommer i kustområden nära hamnar. 
 
Samtliga ytvattenförekomsterna i Sotenäs kommun har övergödningsproblem och 
omfattas av ett undantag i form av tidsfrist för god ekologisk status till år 2027 enligt 
förvaltningscykel 3.  
 
Av de klassade ytvattenförekomsterna i kommunen bedöms reningsverk ha en 
betydande påverkan på 23 % vattenförekomsterna och enskilda avlopp ha en betydande 
påverkan på 46 % av vattenförekomsterna. 
 
I VISS nämns även åtgärder i åtgärdsprogram för att minska påverkan på 
vattenförekomsterna. För att minska påverkan från reningsverk, anges åtgärden att 
minska påverkan från Hunnebostrands ARV, vilket påverkar Hunnebostrands skärgård, 
genom att minska ammoniakutsläppen. Tidsspannet för åtgärden är 2022-2027. 
Påverkan från enskilda avlopp föreslås minskas genom att minska påverkan från små 
avlopp på Tåsteröds Stora Vatten. Åtgärder här är på gång efter en tillsynsinsats under 
2015. 
 
De enskilda avloppen finns utspridda i kommunen varför så gott som alla 
vattenförekomster även är att betrakta som recipienter för dem. Åbyfjorden, som är 

Ekologisk status

Ej klassade God Måttlig
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recipient för enskilda avlopp, har höga skyddsvärden och är klassat som Natura 2000-
område. 
 

Vatten-
förekomst 
namn 

Vatten-
förekomst-ID 
(MS_CD) 

Enskilda 
avlopp (st.) 
inom 
avrinnings-
område*  

ARV inom 
avrinnings-
område 

Ekologisk 
status  

Kemisk 
status 

Bottnefjorden WA92686252 Ca 250 Bräddpunkter 
pst 

God Uppnår ej 
god 

Hunnebo-
strands 
skärgård 

WA30021318  Bräddpunkter 
pst och ARV 
(Hunnebo-
strand) 

Måttlig Uppnår ej 
god 

Sotefjorden WA98945765 Ca 10 Bräddpunkt pst Måttlig Uppnår ej 
god 

Klevån ej klassad i 
VISS 

 Bräddpunkt pst   

Kungshamns n 
skärgård 

WA95561225 Ca 100 Bräddpunkt pst Måttlig Uppnår ej 
god 

Kungshamns s 
skärgård 

WA11443142 Enstaka Bräddpunkt pst 
och ARV 
(Omholmen) 

Måttlig Uppnår ej 
god 

Hovenäset 
området 

WA25111012 450-550 Bräddpunkt pst God Uppnår ej 
god 

M Bohusläns 
skärgårds 
kustvatten 

WA56431638 Ca 70 Bräddpunkt pst Måttlig Uppnår ej 
god 

Stora 
Dalevatten 

ej klassad i 
VISS, men 
finns med som 
övervaknings-
program.  

 Bräddpunkt pst   

Lilla 
Dalevatten 

WA40472256 ca 10  Måttlig Uppnår ej 
god 

Tåsteröds 
Stora Vatten 

WA88820153 ca 100 
(inloppet), 
ca 70 
(utloppet) 

 Måttlig Uppnår ej 
god 

Åbyfjorden WA32527968 ca 510  Måttlig Uppnår ej 
god 

Tabell 9 Vattenförekomster och klassning. *Data från 2017. 
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Bohuskustens vattenvårdsförbund sammanställer årligen rapporter för de provtagningar 
som genomförts längs kusten. Trendrapporten från 2019 som sammanställs trender 
under perioden 1990-2019 för kustvattnen, visar minskande halter av total-kväve och 
oorganiskt kväve men ökande halter av total-fosfor och stigande ytvattentemperaturer. 
Även silikathalten ökar för bland annat Byttelocket som är den mätstaion som ligger 
strax utanför Smögen. Som jämförelse visar rapporten för Sydkustens 
vattenvårdsförbund även här på trend med ökande ytvattentemperatur liksom kisel och 
fosfat medan kväve minskat på vintern. Även Svealands kustvattenvårdsförbund 
rapporterar om ökande fosforhalter i kustvattnet.  
 
Lilla Dalevatten har betydande påverkan av enskilda avlopp samtidigt som den är 
råvattentäkt i kommunen. Även för Tosteröds Stora Vatten bedöms enskilda avlopp ha 
en betydande påverkan samtidigt som vattenförekomsten är råvattentäkt i kommunen.  
Åbyfjorden har betydande påverkan av bland annat enskilda avlopp. 
 
De recipienter som bedöms ha betydande påverkan från dagvatten, främst kopplat till 
övergödning, är Bottnefjorden, Kungshamn norra skärgård, Hunnebostrand skärgård, 
Hovenäsetområdet, Kungshamn södra skärgård. För den sistnämnda anges även 
miljögifter vara en riskfaktor för miljöproblem och sänkt status. 
 
Identifierade behov vattenförekomster: 

• Ett aktivt arbete genom bland annat för att få ner påverkan från enskilda avlopp 
och eventuella bräddningar behövs inom åtgärdsprogrammet för 
vattendirektivet. 

• Dagvattenåtgärder för att öka avskiljandet av näringsämnen. 

 
Vattenskyddsområden 

Det finns två beslutade vattenskyddsområden för Tåsteröds Stora Vatten och Lilla 
Dalevatten med föreskrifter från 2011. Dessa har som mål att skydda 
dricksvattentäkterna genom skyddsföreskrifter och genom miljöbalken ställa krav på 
befintliga och framtida riskkällor i området. Se Figur 11.  
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Figur 11 Vattenskyddsområden (källa: VISS) Lilla Dalevatten söder om Hunnebostrand och Tåsteröd i norr. 

 
Potentiella ytvattentäkter 
Vattenförsörjningsplanen konstaterar att Sotenäs kommun har mycket begränsat med 
icke exploaterade ytvattenresurser. De resurser som finns inom eller intill kommunen är 
just Lilla Dalevatten och Tåsteröds Stora Vatten. 
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Identifierat behov potentiella ytvattentäkter 
• Utreda hur avsaltat havsvatten kan användas som råvatten 
• Utreda ytvattenresurs utanför kommunen, som Vänerledningen eller Bullaresjön 

 

Grundvattentillgångar 

Grundvattenvattenförekomst är en avgränsad mängd grundvatten inlagrad i en eller flera 
grundvattenmagasin. Grundvattenvattenförekomst är enligt 
vattenförvaltningsförordningen för vatten, den minsta enheten för beskrivning och 
bedömning av vatten.  
 
Förekomster av grundvattenmagasin i jord enligt SGU:s bedömning saknas inom 
Sotenäs kommun. Den närmaste från kommungränsen är den i Bärfendal i Munkedals 
kommun. Vattenresurser i berg finns i kommunen i sprickor i berggrunden. 
 
Små lokala grundvattenresurser i jordlagren kan finnas i kommunen i de svallgrus- och 
moränavlagringar som ställvis finns längs bergssidorna. Dessa små grundvattenresurser, 
som delvis redan idag utnyttjas för enskilda fastigheter, förekommer både i öppna och 
slutna magasin. De slutna är täckta av lera och silt.  Eftersom grundvattenmagasinen är 
små är de extra känsliga för inläckage av föroreningar i inströmningsområden till 
grundvattenresursen.  
 
Sotenäs kommun har en grundvattenförekomst som bör skyddas vid Nordens Ark och 
Åby Säteri. De hade kunnat fungera som reservvatten eller vattentäkt åt fler omgivande 
boende. I dagsläget är de dock inte klassade som grundvattenförekomster av 
vattenmyndigheten. Dricksvattenresurser för enskilt behov finns mer eller mindre 
överallt, dock med varierande kvantitet och kvalitet.. 
 
Identifierade behov grundvattentillgångar 

• Skydda och klassa grundvattenförekomsterna vid Nordens Ark och Åby Säteri. 

 
Blå översiktsplan 

Strömstads, Tanums, Sotenäs och Lysekils kommuner har tillsammans tagit fram en blå 
översiktsplan, antagen i oktober 2018. Den är en gemensam fördjupning för respektive 
kommuns översiktsplan. Den blå översiktsplanen innehåller rekommendationer för hur 
havs- och skärgårdsområdena långsiktigt ska användas för att säkerställa en hållbar 
användning och nyttjande av de gemensamma resurserna så att norra Bohusläns kust 
och hav även i framtiden är attraktivt och blomstrande för såväl boende som 
näringsidkare och besökare. 
 
Den blå översiktsplanen syftar till att säkerställa en god planering av de gemensamma 
marina resurserna och därmed skapa förutsättningar för ett friskt hav med en mångfald 
av aktiviteter och verksamheter. 
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En process med upprättande av statliga havsplaner pågår för havsområdena längs 
Sveriges kust. Västerhavsplanen är den statliga havsplan som berör norra Bohuslän och 
den överlappar Blå ÖP:s planområde. Blå ÖP består av två delar, utsjözonen (Öppet 
hav) och kustzonen (Skärgård). Utsjözonen är det område som planeras parallellt i Blå 
ÖP och i den statliga Västerhavsplanen. 
 
Identifierade behov vattenkvalitet: 

• I vattenförsörjningsplanen har identifierats behov att arbeta med att förbättra 
råvattenkvaliteten.  

• Dagvattenåtgärder för att öka avskiljandet av näringsämnen. 
• I vattenförsörjningsplanen konstateras för att långsiktigt säkerställa 

dricksvattenproduktionen krävs åtgärder för att begränsa näringstillförseln till 
sjöarna, men även anpassningar i beredningsprocessen på vattenverket. 

• Överväga alternativa vattenkällor till kommande industrietableringar. 
• Utreda alternativa råvattentäkter efter år 2050 om befolkningstillväxten sker 

brantare än i SCBs prognos. 
• Ett aktivt arbete genom bland annat för att få ner påverkan från enskilda avlopp 

och eventuella bräddningar behövs inom åtgärdsprogrammet för 
vattendirektivet. 

• Skydda potentiella vattenresurser vid Nordens Ark och Åby Säteri. 
• Utred om avsaltat saltvatten kan användas som råvatten. 
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Geologi 
Sotenäs kommun är naturligt avgränsat i söder av Åbyfjorden och i norr av 
Bottnefjorden och Tosteröds vatten. Berggrunden består huvudsakligen av bohusgranit. 
Sotenäs definieras som ett sprickdalslandskap med inslag av ett fjordlandskap och i de 
yttre delarna skärgård. Enligt SGU förekommer i dalarna betydande mäktigheter av 
jordlager, vanligen 50–100 m, varav huvuddelen är lera. Morän förekommer sparsamt. 
Lerorna utgörs av en undre glacial, diffust varvig lera med överlagrande postglacial, 
marin lera. Geologin skapar viktiga grundförutsättningar för hur möjliga, effektiva och 
kostsamma olika delar av vatten- och avloppsförsörjning kan vara. Vid planering och 
utformning av framtida VA-försörjning eller vid optimering av befintlig försörjning är 
det viktigt att känna till och beakta dessa grundläggande förutsättningar. 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), har genomfört en översiktlig 
stabilitetskartering för Sotenäs kommun år 2014. I karteringen ges rekommendationer 
om var detaljerad stabilitetsutredning bör utföras och var en översyn av tidigare 
utredningar och stabiliserande åtgärder rekommenderas. Karteringen är fokuserad på 
vissa delar av kommunen och visar på ett flertal områden med stabilitetsproblem.  
 

Markföroreningar  
Förorenade områden är platser som är så förorenade att de riskerar skada eller skapa 
olägenhet för människors hälsa eller miljön. Föroreningarna har ofta uppkommit i 
samband med industriell verksamhet en lång tid tillbaka. Grävning i mark, förändringar 
av grundvattennivån/ grundvattenströmningen eller vattendrag kan sprida föroreningar. 
Vid planering av framtida utbyggnad av VA-ledningsnät i kommunen är det viktigt att 
förorenad mark beaktas redan i utredningsskedet, dels för att minska risk för förorening 
av omgivningen, dels för att undvika dyra saneringskostnader i samband med 
schaktning. Förhållandet berör även enskilda fastighetsägare, exempelvis vid 
anläggande av enskild väg, vattenbrunn, avlopp, och bergvärme.  
  
Potentiellt förorenade områden  
I kommunen finns cirka 110 områden med misstänkta föroreningar. I Länsstyrelsens 
register över förorenade områden finns de inlagda och de är numrerade enligt hur stor 
risk markföroreningen utgör. Klass ett är klassen med högst risk. I kommunen finns tre 
stycken områden med riskklass ett, och ett större antal med riskklass två. Alla i riskklass 
ett är hamnar/ båtuppställningsplatser. Flera objekt i riskklass 2 är kopplade till 
bensinstationer. Se Figur 10 och Figur 11.  
 
Markföroreningar kan påverka förutsättningarna för hantering av VA genom infiltration 
i mark, eftersom det infiltrerande vattnet kan dra med sig föroreningar ner till 
grundvattnet. Eftersom det i Sotenäs fall främst är hamnverksamheter som har de högsta 
riskklassningarna är risken för grundvattenförorening genom markföroreningar liten.  
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Figur 12 Marlkföroreningar i kommunens nordvästra del. EBH-kartan. 

 
Figur 13 Markföroreningar i kommunens södra del. Källa: EBH-kartan. 
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Identifierade behov geologi 

• Vid anläggande av avloppsanläggningar/ avloppsledningar där markföroreningar 
misstänks eller konstateras bör hänsyn till grundvattnet tas vid utformningen. 
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Källor 
Här kommer vi att lista samtliga källor som nämns i denna översikt i samband med 
slutredigeringen av VA-planen så att alla källor har en gällande länk. 
 
Rapporter och publikationer: 
Översiktsplan för Sotenäs kommun 
Blå översiktsplan för norra Bohuslän 
Utkast till VA-översikt för Sotenäs kommun 2016 
Utredning om avloppsreningsverkens framtid och kapacitetsrapporter 2021 
Vattenförsörjningsplan 2022 (utkastversion) 
Lena Maxe 2021; SGU-rapport 2021:10 vattenkvalitet enskilda brunnar – dataunderlag  
Havs- och vattenmyndigheten 2021; 2021:4 Vägledning om inrättande och förvaltning 
av vattenskyddsområden 
VA-skulden – sanning eller myt? WSP, 2019 
Sotenäs avfallsföreskrifter 
SVU rapport 2020-13 Tillskottsvatten – nya tankar om nyckeltal 
Svenskt Vattens publikation P110 
Svenskt Vattens publikation P95 
Anna Ringqvist, 2021, Utläckage från vattennät – en betydande källa till tillskottsvatten 
i spillvattennät? Linjär regressionsanalys av VA-data från svenska kommuner 
Underlag till miljörapportering 
Åtgärdsplan avloppsledningsnät, 20021, Västvatten 
Kustvattnets belastning av fosfor och kväve, 2021, Västvatten 
Lagen om allmänna vattentjänster 
Miljövalken 1998:808 
 
 
Webblänkar: 
Vision 2032 Sotenäs kommun 
SCB 2021 
SKR 2021 
VISS 
VASS  

https://www.sotenas.se/download/18.401b1a2817e4b6ed21a18f53/1642065162355/Vision%202032%20Soten%C3%A4s%20kommun%20ver2.pdf
https://scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/kvartals--och-halvarsstatistik--kommun-lan-och-riket/forsta-halvaret-2021/
https://skr.se/skr/tjanster/kommunerochregioner/faktakommunerochregioner/kommungruppsindelning.2051.html
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Ordlista 

 
ABVA: Allmänna bestämmelser, kommunens 

föreskrifter för användningen av allmänna 
VA-anläggningen. 

Allmänt VA: Kommunens VA-anläggningar och 
tjänster. 

Avloppsvatten: Allt använt, smutsigt vatten som når 
reningsverk via avloppsrören. 
Samlingsnamn för spillvatten och 
dagvatten. 

Avrinningsområde: Område som avgränsas av vattendelare 
inom vilken ytvattenavrinningen sker till 
recipient. 

Dagvatten:  Dagvatten är tillfälligt förekommande 
flöden av regnvatten, smältvatten, 
spolvatten och framträngande grundvatten 
som avrinner från mark eller hårdgjorda 
ytor. 

Dricksvatten: Vattnet i kranen, renat till 
dricksvattenkvalitet enligt 
Livsmedelsverkets föreskrifter. 

Dränvatten: Överflödigt vatten i mark som avleds i 
rör, dike eller liknande för att hålla torrt 
kring t.ex. bostadshus. 

Enskilt VA: En anläggning för dricksvatten, 
avloppsvatten eller dagvatten som ägs 
privat eller drivs som en 
gemensamhetsanläggning. 

Gemensamhetsanläggning:  Anläggning som försörjer flera fastigheter 
med VA-lösning tillsammans. 

Grundvatten: Vatten i marken som ligger under 
grundvattenytan, där vattnets nivå är 
samma som atmosfärtrycket. Grundvatten 
bildas när vatten sakta infiltreras i 
marken. 

Infiltration: Vatten rinner sakta genom marken och 
renas genom sand- eller gruslager där 
föroreningar binds till partiklar.  

Ledningsnät: Rör som leder dricksvatten från 
vattenverken och avloppsvatten till 
reningsverken samt avleder dränerings- 
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och dagvatten från husgrunder, gator och 
torg. 

LIS-område: Område för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen. 

Ovidkommande vatten Vatten som utöver spillvatten finns i 
spillvattenledningar. Ovidkommande 
vatten kan bestå av anslutet dagvatten, 
anslutet dräneringsvatten, samt inläckage 
från marken om ledningarna inte är täta. 
gånger större än volymen spillvatten 

Personekvivalenter (pe): En personekvivalent motsvarar ungefär 1 
person i BOD7-belastning.  

Recipient: Vattendrag som tar emot avrinning eller 
avlett vatten. 

Råvatten: Det vatten som vattenverken använder för 
att producera dricksvatten, kan vara 
antingen ytvatten eller grundvatten. I 
Ulricehamn är det i dagsläget grundvatten 
som utgör råvattnet. 

Sandfilter: Under dricksvattenproduktionen silas 
vattnet genom flera lager av sand i en 
bassäng för att renas. Man härmar naturen 
där vattnet vid grundvattenbildning silas 
genom marken. 

Slam: En restprodukt från reningsprocessen vid 
ett reningsverk. Används till stor del för 
biogasproduktion och ett slam av god 
kvalitet kan också användas som gödsel 
på åkermark. 

Spillvatten: Förorenat vatten från toalett, bad, dusch, 
disk, tvätt och industrier som leds till 
avloppsreningsverken. 

Skyfall: Häftiga regn som det allmänna 
rörsystemet för dagvatten inte kan hantera 
och som orsakar skador för samhället och 
dess invånare. 

Spillvatten: Spillvatten är avloppsvatten från hushåll, 
skolor, arbetsplatser, handel och service, 
det vill säga allt som spolas ner i toalett 
eller avlopp. 

Tekniskt vatten Vatten som inte uppfyller 
dricksvattenkvalitet. 

Tillskottsvatten Se “ovidkommande vatten”. 
VA:  Vatten och avloppsvatten. 
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VA-försörjning: Kommunens hantering och försörjning av 
lösningar för vatten och avlopp. 

VA-huvudman: Den som ansvarar för VA. Oftast en 
kommun eller ett kommunalt bolag. I 
Ulricehamn är det UEAB. 

Vattenförekomst: Ett vattendrag klassat som vattenförekomst i 
VISS. 

Vattenskyddsområde: Ett område utpekat som skyddat på grund 
av vattentäkt, med 
vattenskyddsföreskrifter.  

Vattentäkt: Grundvatten- eller ytvattenkälla där 
vattenverken hämtar sitt råvatten. 

Verksamhetsområde: Ett område där det är utpekat att 
kommunen ansvarar för VA-
försörjningen.  

VISS: VattenInformationsSystem Sverige är en 
databas som har utvecklats av 
Vattenmyndigheterna, Länsstyrelserna 
och Havs- och vattenmyndigheten. 
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VA-strategi Sotenäs version 4  

 
Inledning   

Detta dokument är en VA-strategi för Sotenäs kommun. VA står för vatten och avlopp, 
och inkluderar dricks-, spill- samt dag- och dränvatten. En ordlista som förklarar 
begrepp i VA-strategin återfinns i VA-översikten.  
 
Sotenäs är havets kommun med lång tradition av att arbeta långsiktigt för att bevara 
haven och utnyttja de maritima resurserna på ett hållbart sätt. I VA-strategin visas 
Sotenäs kommuns ställningstaganden, strategiska vägval och riktlinjer för VA-
försörjningen, och den skall ligga till grund för handlingsplaner och beslut inom både 
allmän och enskild VA-försörjning. Aktualisering av VA-strategin bör utföras vart 
fjärde år av kommunfullmäktige. 
 
 
Bakgrund och motiv 

Kommunen har ett ansvar för att uppnå en långsiktigt hållbar VA-försörjning som 
säkerställer invånarnas behov av god och säker dricksvattenförsörjning samt miljö- och 
hälsomässigt säker avloppsförsörjning. Detta ska bidra till att hav, sjöar och vattendrag 
inte förorenas utan når/håller god ekologisk status. Det är viktiga förutsättningar för 
såväl en god samhällsutveckling som arbetet med att uppnå de nationella miljö- och 
hållbarhetsmålen och EU:s ramdirektiv för vatten.  
 
Strategin är en del av VA-planen som ska vara integrerad i kommunens långsiktiga 
planering. Den har tagits fram med utgångspunkt i VA-översikten för Sotenäs kommun 
och havs- och vattenmyndighetens vägledning för VA-planering (HaV 2014:1), och är 
ett politiskt beslutat dokument som är styrande för resterade delar VA-planen.  
 
En utgångspunkt har också varit Vision 2032 för Sotenäs kommun, som är ett dokument 
antaget av kommunfullmäktige 2020-11-15. Här beskrivs tio övergripande mål för 
kommunens utveckling. För VA-frågorna är dessa punkter betydelsefulla: 
 

• Mål 3: En levande kommun med 1 000 fler invånare 
o Delmål 3.1: Kommuninvånarna erbjuds en hög kvalité av kommunal 

service inom kola, vård och omsorg samt tillgång till likvärdiga 
samhälls- och servicefunktioner i samtliga delar av kommunen. 

VA-översikt VA-strategi VA-plan
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o Delmål 3.5 Kommunal utveckling: Strategiska kommunövergripande 
utvecklingsfrågor av våra samhällen sker genom samverkan mellan 
offentlig, privat och ideell sektor där varje samhälle utgör en del av en 
större helhet.  
 

• Mål 4: Maritimt kluster med 1 000 Mkr i investeringar. 
o Delmål 4.1 Rent hav: Ledande kommunen i Sverige som systematiskt 

arbetar mot alla slags föroreningar i havet i synnerhet och mot 
nedskräpning, hantering samt återvinning i allmänhet för att ta vara på de 
marina resurserna. 

 
För VA-frågorna är också gällande lagstiftning styrande, som Kommunallagen, 
Vattentjänstlagen, Miljöbalken, Vattendirektivet och Plan- och bygglagen.  
 
VA-strategin knyter också an till Sotenäs kommuns Hållbarhetsstrategi 2030, beslutad 
av kommunfullmäktige 2021-02-08. Av Hållbarhetsstrategins fyra fokusområden är det 
främst Hållbara samhällen och landsbygd, Hållbar konsumtion och produktion samt 
även Havet som utgångspunkt som har koppling till VA-frågorna.  
 
Syftet med VA-strategin är att belysa kommunens ambitioner för att uppnå en 
långsiktigt hållbar VA-försörjning med hänsyn till miljö, säkerhet, hälsa och tillväxt. 
Strategin ska vara vägledande i alla kommunala VA-frågor och beslut.  
 
VA-strategin är framtagen med bred förankring i kommunen av en förvaltningsöver-
skridande arbetsgrupp bestående av deltagare från samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Västvatten och en politisk styrgrupp där ledamöter från bland annat Sotenäs vatten, 
tekniskt utskott, byggnads- och miljönämnd funnits med.  
 
Samarbetet inom Västvatten ska underlätta samverkan mellan kommunerna för att 
optimera användningen av resurser för en långsiktigt hållbar VA-hantering. 
 
Kommunikation kring VA-frågor är viktigt för att öka medvetenheten hos 
kommuninvånarna och öka förståelsen för individens roll och det egna ansvaret. 
 
 
Ställningstaganden för en långsiktigt hållbar VA-försörjning 

 
Övergripande  

• VA-verksamheten ska drivas och utvecklas på ett hållbart och säkert sätt så att 
negativa effekter för människa, miljö och samhälle undviks, idag och i 
framtiden. 
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• VA-verksamheten ska planeras med hänsyn till klimatförändringar som till 
exempel mer frekventa översvämningar, höjda vattennivåer, och ökad risk för 
ras och skred.  

• Planerade och framtida samhällsbyggnadsprojekt och dess påverkan ska 
samordnas med VA-planeringen i kommunen.  

• Råvattenresurser ska värnas och beaktas i kommunal och statlig 
samhällsplanering. Kommunen ska skydda de potentiella dricksvattenresurser 
som är prioriterade för allmän vattenförsörjning och som pekas ut i 
vattenförsörjningsplanen, både genom områdesskydd och i den långsiktiga 
översiktliga planeringen. 

• Kommunen, tillsammans med andra verksamhetsutövare och myndigheter, ska 
ta ansvar för samhällets påverkan på vattnet, och bidra till att upprätthålla 
balansen genom att upprätthålla vattnets små och stora kretslopp i samhället och 
i naturen. 

• Återföring av näringsämning i avloppsvattnet till kretsloppet ska ske om detta är 
möjligt utan att riskera negativ påverkan på människors hälsa eller miljön. 

• Vattnets värde ska synliggöras i arbetet för ett hållbart samhälle. Vatten är en 
resurs i samhällsplaneringen och det får ta plats i Sotenäs.  

 

Dricksvatten och spillvatten inom kommunalt verksamhetsområde 

• Den allmänna VA-anläggningens1 funktion och skick ska upprätthållas och 
optimeras genom ett långsiktigt planerings- och förnyelsearbete för både 
anläggningen och driften av den. Detta för att säkerställa att befintliga och 
planerade anläggningar uppfyller krav på kapacitet och leveranssäkerhet idag 
och i framtiden baserat på aktuella prognoser avseende klimat, folkmängd och 
utsläppsvillkor. 

• För att maximera nyttan för VA-kollektivet ska åtgärder i den allmänna VA-
verksamheten genomföras kostnadseffektivt, och alternativa tekniklösningar för 
spillvattenhanteringen värderas med avseende på långsiktig ekonomisk och 
miljömässig nytta vid utbyggnad av allmänt VA. 

 
1 § 1 LAV: Med allmän vatten- och avloppsanläggning (allmän va-anläggning) avses anläggning, som 
har till ändamål att bereda bostadshus eller annan bebyggelse vattenförsörjning och avlopp och som 
drives av kommun eller, om den drives av annan, förklarats för allmän enligt 31 §. 
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• Uppströmsarbete ska bedrivas aktivt för att kvaliteten på slam och renat 
spillvatten ska vara så bra som möjligt och går att återanvända. 

• Tillskottsvatten till den allmänna VA-anläggningen ska minskas genom ett 
systematiskt drift- och underhållsarbete.  

• En tydlig handlingsplan för tillfälliga åtgärder tas fram för att möjliggöra 
exploateringar i väntan på nybyggnad eller ombyggnad av reningsverk. 

 

Enskilt vatten och avlopp 

• Tillsynen av enskilda avlopp sker enligt miljöbalken. Tillsynen bedrivs 
områdesvis där prioriteringen görs utifrån risker för människors hälsa och 
miljön.  

• Tillsyn och prövning ska ske med målet att statusen hos berörda 
vattenförekomster minst bibehålls, helst förbättras, och att prioritera de åtgärder 
som är mest effektiva ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. 

• Vid anläggning av avlopp för normalhushåll2 ska hög skyddsnivå för miljöskydd 
och hälsoskydd generellt tillämpas.  

 

Dagvatten och skyfall 

• Dagvatten ska hanteras (fördröjas och/eller renas beroende på områdets behov 
och risker) så nära källan som möjligt och dagvattensystemen ska utformas så att 
recipienten inte påverkas negativt av föroreningar eller stora skyfallsflöden.  

• Små, öppna lösningar ska eftersträvas för dagvattenhanteringen i all planering 
för ny och befintlig bebyggelse. Öppna gröna anläggningar utgör ett värdefullt 
inslag i boendemiljöer och bidrar till biologisk mångfald.  

• Dagvattenhanteringen ska lyftas tidigt i samhällsplaneringen med beaktande av 
klimatförändringar och miljöbelastning.  

• Vid nyexploatering ska dagvatten där det är möjligt omhändertas inom 
planområdet/fastigheten med målet att avrinningen från området inte blir större 
eller mer intensiv än före utbyggnaden. 

• Dag- och dränvatten ska separeras från spillvatten.  

 
2 En avloppsanläggning för ett hushåll ska vara anpassad för minst fem personekvivalenter (pe) och 
åretruntboende. (www.havochvatten.se)  

http://www.havochvatten.se/
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• Dagvattenutredningar ska hantera vattnets påverkan hela vägen till recipienten 
från utredningsområdet. 

• En plan för skyfallshantering ska tas fram vid nya exploateringar. 

 

 

Utökning av verksamhetsområde 

• Vid utbyggnad av allmänt VA ska dimensionering ske med hänsyn till 
kommande utbyggnad baserad på prognosticerad befolkningsmängd och 
utökning av verksamhetsområden i befintlig bebyggelse. 

• Verksamhetsområde ska inrättas med hänsyn till behovet av VA och till hälso- 
och miljöaspekter. VA-utbyggnaden ska följa prioriteringen i VA-
utbyggnadsplanen, där prioriteringen ska utgå från följande parametrar:   

o Skydd av allmänt och enskilt dricksvatten 
o Antal fastigheter och bebyggelsetäthet samt förväntad 

samhällsutveckling 
o Förutsättningar för enskilda VA-lösningar  
o Genomförbarhet (tekniskt och ekonomiskt) 
o Miljökvalitetsnormer riskerar att överskridas och naturvärdena är höga 

• Mindre bebyggelsegrupper eller fastigheter, där kommunen inte är skyldig att 
ordna kommunalt vatten och avlopp, kan efter att ansökan till huvudmannen 
beviljas, få ansluta till den allmänna VA-anläggningen. 

 

Ansvar 

• Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av verksamhetsområden, VA-taxan 
och allmänna bestämmelser för VA (ABVA) på förslag från Sotenäs Vatten AB.  

• Kommunstyrelsen ansvarar för strategiska miljö- och hälsoskyddsfrågor. 
Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av 
kommunens ekonomi och verksamheter och ansvarar för samordningen inför 
kommunkoncernen. Kommunstyrelsen leder mark- och bostadspolitiken och ser 
till att en tillfredställande markberedskap upprätthålls samt att 
bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas. 

• Kommunen har huvudmannaskap för gata/allmän platsmark och dess 
dagvattenhantering. 

• Sotenäs Vatten AB är huvudman för den allmänna vatten- och 
avloppsanläggningen i kommunen. Bolaget äger och förvaltar den allmänna 
anläggningen och därmed förenlig verksamhet och ansvarar för driften av den. 
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• Västvatten AB ägs av medlemskommunerna Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och 
Uddevalla, och sköter drift och underhåll, utreder och utvecklar den allmänna 
anläggningen samt utreder och lämnar förslag till beslut till Sotenäs Vatten och 
Sotenäs kommun. 

• Miljönämnden i mellersta Bohuslän ansvarar för tillstånd och tillsyn enligt 
miljöbalken, samt för tillstånd och tillsyn av allmänna och enskilda 
anläggningar.  

• Länsstyrelsen har ansvar för tillsyn av de miljöfarliga verksamheter som klassas 
som B-verksamheter3, där Omholmens och Hunnebostrands ARV ingår. 
Miljönämnden i Mellersta Bohuslän har tillsyn över Todderöd ARV. 

• Byggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom plan- och 
byggväsendet, bland annat bygglovshantering, detaljplaner, mät- och 
kartverksamhet, fastighetsbildning, med mera. 

 

 
33 Miljöfarlig verksamhet klassad som B i Miljöprövningsförordningen (2013:251). 
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KSAU § 148 Dnr 2022/000304 

Redovisning av pågående motioner och medborgarförslag 2022 

Sammanfattning 

Fullmäktiges ledamöter har initiativrätt genom möjligheten att väcka motioner. Motionen ska, enligt 
kommunallagen, beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen 
väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta, och vad som framkommit vid 
beredningen, anmälas till kommunfullmäktige. Fullmäktige får då avskriva motionen utan vidare 
handläggning. Samma hantering gäller för medborgarförslag.  
 
Kommunfullmäktige har beslutat införa en motionsbalans som visar status för bifallna motioner. 
Vid dagens sammanträde redovisas motionsbalansen för ärenden 2015-2022.  
 
Vid genomgång finns för närvarande 24 motioner och 13 medborgarförslag.  

Beslutsunderlag 

Pågående motioner 2022-09-08 
Pågående medborgarförslag 2022-09-08 
Motionsbalans 2015-2022 
Uppdrag efter bifallna motioner  
Admionistrativ chefs tjänsteutlåtande 2022-09-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag  

Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av pågående motioner och medborgarförslag under 
hösten 2022, och tar del av motionsbalansen för ärenden 2015-2022. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-09-08 KA 2022/000304 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Anna-Lena Höglund 
anna-lena.hoglund@sotenas.se 
Administrativ chef 
 

Redovisning av pågående motioner och medborgarförslag 2022 

Sammanfattning 
Fullmäktiges ledamöter har initiativrätt genom möjligheten att väcka motioner. Motionen 
ska, enligt kommunallagen, beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det 
att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta, och vad 
som framkommit vid beredningen, anmälas till kommunfullmäktige. Fullmäktige får då 
avskriva motionen utan vidare handläggning. Samma hantering gäller för 
medborgarförslag.  
 
Kommunfullmäktige har beslutat införa en motionsbalans som visar status för bifallna 
motioner. Vid dagens sammanträde redovisas motionsbalansen för ärenden 2015-2022.  
 
Vid genomgång finns för närvarande 24 motioner och 13 medborgarförslag.  

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av pågående motioner och medborgarförslag 
under hösten 2022, och tar del av motionsbalansen för ärenden 2015-2022. 
 
   

Beslutsunderlag 
Pågående motioner 
Pågående medborgarförslag 
Motionsbalans 2015-2022 
Uppdrag efter bifallna motioner 

Beslutet skickas till 
Administrativ chef 
 
 

  
Anna-Lena Höglund Anna Liedholm 
Administrativ chef Kommundirektör 

 



Pågående motioner 2022-09-08
Diarienr Datum Avsändare/Mottagare Beskrivning Enhet Beredning Beredning Beredning

1 2022/000469 2022-04-26
Therése Mancini (S) och Lotta 
Johansson (S) Motion - Ungdomsforum UN

2 2022/000467 2022-04-26
Gerardo Alas (S) och Therése 
Mancini (S) Motion - Invasiva arter SBF

3 2022/000428 2022-04-18 Yngve Johansson (MP) Motion - Energiplan SBF

4 2022/000303 2022-03-17
Mikael Sternemar (L) och 
Michael Sandberg (L) Motion - handlingsplan för att förebygga Hedersvåld och förtryck KS

5 2022/000272 2022-03-14 Lena Linke (MP) Motion - Arbetskläder omsorgen ON ON 2022-08-25 KS 2022-09-14
6 2022/000187 2022-02-15 Yngve Johansson (MP) Motion - Bomässa KS

7 2022/000181 2022-02-15

Therése Mancini (S), Annica 
Erlandsson (S) och Sanna L 
Gustafsson (S) Motion - avskaffa minutstyrningen i hemtjänsten ON ON 2022-08-25 KS 2022-09-14

8 2022/000173 2022-02-11 Ewa Ryberg (V)
Motion - Utbilda omsorgspersonal i hantering och skötsel av 
hörapparater ON ON 2022-08-25 KS 2022-09-14

9 2022/000155 2022-02-07 Mikael Andersson (-) Motion - Ändrad delegation för avslag inom bygglovshantering SBF

10 2021/001042 2021-12-07

Therése Mancini (S), Sanna L 
Gustafsson (S) och Annica 
Erlandsson (S) Motion - Höj friskvårdsbidraget i Sotenäs kommun KS

11 2021/001032 2021-12-06
Veronica Johansson (SD) och 
Sebastian Andersson (SD) Motion - Översyn av policy, planering och praktik för hemtjänsten ON ON 2022-08-25 KS 2022-09-14

12 2021/000969 2021-11-10
Lars-Erik Knutsson (S) och 
Therése Mancini (S) Motion - aktiv markpolitik i Sotenäs kommun SBF

13 2021/000968 2021-11-10 Sanna Gustafsson (S)
Motion - förbättrad arbetsmiljö och ökad trivsel för att minska 
sjukfrånvaron för nattpersonalen inom äldreomsorgen ON ON 2022-08-25 KS 2022-09-14

14 2021/000963 2021-11-08 Lotta Johansson (S) Motion - Trafiksituationen på Kyrkogatan i Kungshamn SBF Trafik-kö

15 2021/000962 2021-11-08 Lotta Johansson (S)
Motion - Genomlysning och utredning om förskolornas framtida 
organisation UN

16 2021/000956 2021-11-08 Yngve Johansson (MP) Motion - Invasiva arter SBF

17 2021/000928 2021-10-29
Mikael Sternemar (L) och 
Michael Sandberg (L) Motion - Lös trafiksituationen på Smögen SBF Trafik-kö

18 2021/000805 2021-09-20
Lars Kinnmalm (M) och 
Mathias Bruno (M) Motion - sophantering Ringareskärstorget Smögen SBF

19 2021/000803 2021-09-20

Lotta Johansson (S), Sanna L 
Gustafsson (S) och Thérese 
Mancini (S) Motion - arbetsskor i kommunens verksamheter KS

20 2021/000637 2021-07-15

Sebastian Andersson (SD), 
Veronica Johansson (SD) och 
Cecilia Simonsson (SD) Motion - Vildsvin ? ett klimatsmart livsmedel KS KSTU 2022-06-07 KS 2022-09-14

21 2021/000389 2021-04-28
Therese Mancini (S) och Jan-
Olof Larsson (S) Motion - angående djurkyrkogård SBF

22 2021/000185 2021-02-17 Mikael Andersson (-) Motion - Utred finansieringsalternativ för Sotenäs Bostäder AB KS

23 2020/001192 2020-12-09
Britt Lindgren (C) & Olle 
Börjesson (C)

Motion - avseende ändring av praxis kring avgifter för 
privatpersoner för sorterade grovsopor vid Rambos 
återvinningsanläggning på Hogenäs i Sotenäs kommun SBF KSTU 2022-08-30 KS 2022-09-14

24 2020/000586 2020-05-28
Mikael Sternemar (L) och 
Michael Sandberg (L) Motion - angående bättre utnyttjande av kommunala båtplatser SBF KSTU 2020-10-13

Återremitterad 
KS 2020-10-28



Pågående medborgarförslag 2022-09-08
Diarienr Datum Avsändare/Mottagare Beskrivning Enhet Beredning Beredning 

1 2022/000451 2022-04-21 Jan Brügge Medborgarförslag - Förtur på Bohus-Malmönleden 2022SO172 SBF

2 2022/000321 2022-03-22 Jette Gustafsson Medborgarförslag - Kajakbryggor i Kungshamn och Smögen 2022SO120 SBF

3 2022/000207 2022-02-21 Peter Wallin
Medborgarförslag - inför sommaren 2022 i Smögen med anledning av det 
tilltagande stöket, kriminaliteten o miljöpåverkan SBF

4 2022/000137 2022-01-31 Tony Åkesson Medborgarförslag - husbilsuppställning och parkeringar i Hunnebostrand SBF
5 2021/000971 2021-11-11 Privatperson Medborgarförslag - Förbjuda vedeldning i våra samhällen SBF
6 2021/000880 2021-10-12 Maria Bark Ivarsson Medborgarförslag - elektrisk cykelpump på Smögen SBF
7 2021/000868 2021-10-07 Göran Engström Medborgarförslag - Fastighetsavgift nyproduktion SBF KSAU 2022-06-08 KS 2022-09-14
8 2021/000771 2021-09-13 Lars Gunnar Sandberg Medborgarförslag - Strandpromenaden i Kungshamn SBF
9 2021/000748 2021-09-06 Hunnebostrands Samhällsförening Medborgarförslag - Hästedalens badplats SBF

10 2021/000406 2021-05-04 Britt Wall
Medborgarförslag - angående åtgärder för bostadsförsörjning och 
detaljplanering SBF

11 2021/000098 2021-01-27 Britt Wall och Olle Törnquist
Medborgarförslag om ett digitalt forum där medborgarna kan följa och vara 
delaktiga i kommunens planprocesser KS

KSAU 2021-06-09     
Återremiss till BN

12 2021/000029 2021-01-11 Privatperson
Medborgarförslag - Önskan om att ta ut parkeringsavgift på Fisketången 
sommartid. Ärendenummer: 2021SO5 SBF KSTU 2022-08-30 KS 2022-09-14

13 2020/001171 2020-12-02 Privatpersoner
Medborgarförslag - önskemål om att belägga ytan med betong eller liknande 
på ishockeyrinken i Hunnebostrand UN



Uppdrag efter bifallna motioner - Motionsbalans 2022-09-08

Diarienr Datum i KF Avsändare/Mottagare Beskrivning Enhet Remitterat till Instans Beslut Lägesrapport
2022/000222 2022-02-28 Kommunfullmäktige Uppdrag - Anhörigstöd vid psykisk 

ohälsa
ON KS 2022-04-13 § 60 Kommunstyrelsen ställer sig bakom handlingsplanen med tillägg av att alla delar av kommunen inkluderas och 

uppdrar åt kommundirektören att arbeta med ”Handlingsplan för ett renare Sotenäs” utifrån 
kommunfullmäktiges mål om hållbar utveckling, samt uppdrar åt kommundirektören att komplettera ägardirektiv 
till Rambo med uppgifter som utifrån handlingsplanen ankommer på Rambo.

2021/001024 2021-11-11 Kommunfullmäktige Uppdrag - samverkan fristadsansvar KS KF 2021-11-11 § 116 Ärendet är överlämnat till Fyrbodals Direktion 2022-01-01 

2021/001023 2021-12-02 Kommunfullmäktige Uppdrag - Utredning införande av 
miljözon i Sotenäs kommun

KS Mimb, Drift & Projektenheten Ekonomiska och personalresurser saknas för att kunna genomföra detta 
uppdrag, medel kommer därför äskas i budget.

2021/000607 2021-07-06 Kommunfullmäktige Utredning - översyn av 
trafikregleringen sommartid i 
Hunnebostrands äldre delar

SBF KF 2021-06-17 § 80 Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen. Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att en 
utredning ska genomföras av förvaltningen med befintliga resurser, i samråd med Hunnebostrands 
samhällsförening, åtgärderna ska vara på plats i god tid före sommarsäsongen 2022

2021/000369 2021-04-21 Kommunfullmäktige Uppdrag - Arbeta för att Sotenäs 
kommun blir en Fairtrade-certifierad 
kommun

KS KF 2016-09-22 § 90 Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för att ett 
arbete påbörjas mot en diplomering enligt Fairtrade.

Till Hållbarhetsrådet höst -22, KSAU höst 22

2021/000302 2021-03-26 Kommunstyrelsen Uppdrag - Välkomstskyltar och 
välkomstkalas Sotenäs kommun

KS KS 2021-06-02 § 74 Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag på nya aktuella 
välkomst/informationsskyltar och att platsen där de ska stå är attraktiva samt redovisa kostnaderna för 
framtagandet och underhåll av dem. Kommunstyrelsen beslutar att avvakta med välkomstkalas. 
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att under tiden skicka ut välkomstbrev, två gånger 
per år till nyinflyttade, där kommunledningen välkomnar de nyinflyttade

Den första delen i uppdraget är ej utfört. Välkomstbrev utsända sedan 
beslutet i KS med uppehåll under sommaren 2022.  

2020/001202 2020-11-26 Kommunfullmäktige Uppdrag - förslag på åtgärds- och 
tidsplan för genomförande av 
avfallshanteringens olika delar

KS KF 2020-11-26 § 127 Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen som besvarad med beaktande att utvecklingsarbetet med 
sopsortering redan pågår och att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en åtgärds- och tidsplan för 
genomförande av avfallshanteringens olika delar.

Dnr 2021/000409 Utredning insamling av organiskt avfall från 
kommunens verksamheter - Beslut KS 2022-03-09 Kommunstyrelsen 
beslutar uppdra åt Samhällsbyggnadschefen att inför 2023, med 
utredningen som underlag, bereda budget, mål och indikatorer för 
insamling av matavfall från kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen 
beslutar att utreda finansiering av slurryanläggning i Sotenäs, antingen i 
egen regi eller gemensamt med RAMBO.

2020/001201 2020-11-26 Kommunfullmäktige Uppdrag - ökad tillgänglighet till 
motionsspåret, Kungshamn

UN KF 2020-11-26 § 127 Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och att finansiering, totalt 75 000 kronor, sker via 
investeringsbudget för 2021 för Kommunstyrelsen. (KF § 126 2020-11-26)

Ej utförd p.g.a. entreprenörsproblem. Dessa kvarstår tyvärr än idag, och 
t.o.m. konsultupphandlingen som skulle lösa problemen fungerade inte. 
Trolig lösning i november 2022 gällande Kvarnbergshemmet.

2020/001200 2020-11-26 Kommunfullmäktige Uppdrag - restaurera Sandöslingan 
och närområdet

KS KS 2021-06-02 § 21 Kommunstyrelsen beslutar att genomföra föreslagna åtgärder för att restaurera motionsspåret på Sandö, senast 
1 juni 2022 ska åtgärderna vara slutförda. Totalt avsätts 350 tkr i investeringsmedel för år 2022

Sandöslingan är åtgärdad och klar.

2020/000683 2020-06-11 Kommunfullmäktige Uppdrag - införande av lånecyklar i 
Sotenäs kommun

KS KF 2020-06-11 § 85 Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen, att frågan ska utredas, utifrån såväl hållbarhetsperspektiv som 
besöksnäringsutvecklingsperspektiv.

Ingår i mobilietsutredningen

2020/000681 2020-06-11 Kommunfullmäktige Uppdrag - ökad demokrati KS KF 2020-06-11 § 81 Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad genom att motionärens förslag får utvärderas i 
samband med den översyn av hela arbetsordningen som är planerad i syfte att anpassa den till SKR:s 
rekommendationer.

ArbO hanterad av KSAU 2022-06-08, på väg till KS 2022-09-14

2020/000334 2020-03-12 Kommunfullmäktige Uppdrag - Planera för, exploatera 
och försälja kommunala villatomter 
via Sotenäsbostäder AB

SBF KF 2020-03-12 § 21 Kommunfullmäktige bifaller motionen. Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att utreda 
möjligheterna att ge Sotenäsbostäder AB utökat uppdrag och ägardirektiv avseende planering, exploatering och 
försäljning av kommunala småhustomter.

Hör ihop med ärende om översyn av tomtkön, vilket återremitterats av 
KSAU 2021-10-13. Frågan om Sotenäsbostäder eller Sotenäs kommun har 
behandlats i bostadsdialog med styrelsens i Sotenäsbostäders presidium 
och BNAU.

2019/001306 2019-10-03 Kommunfullmäktige Uppdrag - Solenergi i Sotenäs 
kommun

SBF KF 2019-10-03 § 87 Kommunfullmäktige bifaller motionen. Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag -  att utreda 
lönsamheten i att installera solceller i full skala på kommunägda fastigheter, samt -  att utreda de miljövinster 
som går att åstadkomma med installation i full skala av solceller.

En solstudie har gjorts och mest lönsamma byggnader har idenifierats.

2019/000876 2019-07-02 Kommunfullmäktige Uppdrag - Trottoar på Köpmansgatan 
i Hunnebostrand

SBF KF 2019-04-25 § 37 Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad med motivering att den kommer att handläggas i 
det pågående infrastrukturarbetet. Dnr 2018/212

2018/000924 2018-09-27 Kommunfullmäktige Uppdrag - Nya tomter för 
bostadsbebyggelse, Smögen

SBF KF 2018-09-27 § 104 Kommunfullmäktige bifaller motionen. att undersöka möjligheten att detaljplanelägga och exploatera området 
ovanför Vattenvägen och området kring tennishallen (Smögen) med syfte att i första hand skapa tomter för egna 
hem men även i andra upplåtelseformer.

ÖP pågår.



2018/000631 2018-06-14 Kommunfullmäktige Uppdrag - Strategiskt arbete för att 
minimera utsläpp av mikroplaster

KS KF 2018-06-14 § 82 Dnr 2017/000656 - Motion - handlingsplan för minskad tillförsel av mikroplaster i våra vattenmiljöer  - 
Motionärerna föreslår att Sotenäs kommun ska ta fram en handlingsplan mot spridning av mikroplaster och 
samverka med andra kommuner samt med RAMBO, Västvatten, KIMO och det lokala näringslivet. KF beslut 2018-
06-14 § 82 - Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Det strategiska arbetet ska göras genom målarbetet. Ett arbete för att 
samla förvaltningarna i frågan kommer ske innan årsskiftet.

2017/000681 2017-04-20 Kommunfullmäktige Uppdrag - Utredning av framtida 
modell för en ökad och organiserad 
samverkan med det lokala 
föreningslivet

UN KF 2017-04-20 § 45 Kommunfullmäktige bifaller motionen. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda en framtida 
modell för en ökad och organiserad samverkan med det lokala föreningslivet

2017/000680 2017-04-20 Kommunfullmäktige Uppdrag - Regler och finansiering för 
"Rör inte min kompispris"

UN KF 2017-04-20 § 44 Kommunfullmäktige bifaller motionen. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen ta fram förslag på 
regler och finansiering för "Rör inte min kompispris".

2017/000037 2016-09-22 Kommunfullmäktige Utredning om ett renare Sotenäs KS KS 2022-04-13 § 60 Kommunstyrelsen ställer sig bakom handlingsplanen med tillägg av att alla delar av kommunen inkluderas och 
uppdrar åt kommundirektören att arbeta med ”Handlingsplan för ett renare Sotenäs” utifrån 
kommunfullmäktiges mål om hållbar utveckling, samt uppdrar åt kommundirektören att komplettera ägardirektiv 
till Rambo med uppgifter som utifrån handlingsplanen ankommer på Rambo.

 Detta ärende kan avslutas i ock med att en handlingsplan tagits fram 
och beslutats. Uppföljning ska ske genom målarbetet.
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-09-22 KA 2022/000858 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Anna-Lena Höglund, anna-lena.hoglund@sotenas.se 
Administrativ chef 
 

Införa fritidskort för unga i kollektivtrafiken  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade att bifalla Yngve Johanssons (MP) motion att utreda fria 
bussresor för ungdomar. Kommunfullmäktige har överlämnat ärendet till 
Utbildningsnämnden för att utreda möjligheten att nyttja skolskjutsavtalet för att täcka in 
behovet av resande mellan orterna, alternativt införa fritidskort (KF 2022-02-16 § 12). 
 
Utbildningsnämnden beslutade 2022-09-06 § 48 att ta del av informationen avseende 
skolskjutsavtalet och ser att utrymme inte finns i egen budget att införa fritidskort och 
överlämnar i sin tur frågan om införande av fritidskort för unga till Kommunstyrelsen.   
 
Kommunstyrelsen bereder ärendet ur ett budgetperspektiv. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-11  § 124 att en motion inlämnad av Yngve 
Johanssons (MP) om att införa fria resor för unga skulle beredas av Kommunstyrelsen.  
När motionen återkom till Kommunfullmäktige 2022-02-16 § 12 efter beredningen, så 
beslutade fullmäktige att bifalla motionen och att överlämna ärendet till 
Utbildningsnämnden för att utreda möjligheten att nyttja skolskjutsavtalet för att täcka in 
behovet av resande mellan orterna, alternativt införa fritidskort. 
 
Utbildningsnämnden utredde ärendet och beslutade 2022-09-06 § 48 att ta del av 
informationen avseende skolskjutsavtalet och ser att utrymme inte finns i egen budget att 
införa fritidskort och överlämnar därmed frågan om införande av fritidskort för unga till 
Kommunstyrelsen.   
 
I Utbildningsförvaltningens utredning framkom följande: 
 
Skolskjutsavtalet medger inga resor utanför skoltid. 
 
Det finns fyra olika varianter av fritidskort som är giltiga olika tider på dygnet och 
helgdagar. Priserna för fritidskorten varierar mellan 630 kronor och 2 862 kronor per läsår. 
Det saknas medel för införandet av fritidskort i Utbildningsnämndens budget 2022 och 
2023. 
 
Förvaltningschefen har fått två uppdrag att utreda fria resor för unga. 
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Första uppdraget var att utreda möjligheten att nyttja skolskjutsavtalet för att täcka behovet 
av resande mellan orterna. Enligt skolskjutsavtalet är det inte möjligt att nyttja bussresor på 
annat sätt än elevrelaterade resor specificerade i bilaga 1. 
 
Andra uppdraget var att utreda möjligheten att införa fritidskort för unga i kommunen. 
 
Motionären hänvisar resandet till Uddevalla och Trollhättan i sin motion om fria resor. I 
Västtrafiks nya zonindelning innebär det ett resande inom zon C. 
 
Prisbild   Giltighet    Kostnad 
Fritidskort   19.00-22.00    630 kr/elev & läsår 
Fritidskort   14.00-24.00    1 233 kr/elev & läsår 
Fritidskort   14.00-24.00 + helg 00.00-24.00  2 862 kr/elev & läsår 
Fritid jul-sommarlov  00.00-24.00    675 kr/elev & läsår 
 
Antalet elever Sotenäs kommun juni 2022 
13-15 år - 246 stycken 
16-20 år - 348 stycken 
21-29 år - 685 stycken 
 
Med utgångspunkt att samtliga unga mellan 16-29 år erbjuds ett Fritidskort med 
giltighetstid kl.14:00-24:00 blir det totala kostnaden 1 273 689 kronor per år. 
Det saknas medel för införandet av fritidskort i Utbildningsnämndens budget 2022 och 
2023. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

Kommunstyrelsen har år 2023 ofördelade medel på 1,9 mnkr. Detta belopp föreslås sparas 
i en buffert och inte fördelas ut. Bufferten har sänkts rejält jämfört med föregående år. I 
kommande års budget 2023-2024 kommer budgeten revideras då pensionskostnaderna och 
elkostnaderna måste finansieras och prioriteras.  
 
På grund av ökade kostnader så kan kommunförvaltningen inte se att ges utrymme för 
fritidskort på ca 1,3 mnkr, till Utbildningsnämnden i ramhöjning, om man inte väljer att ta 
bort något annat (sparar i annan verksamhet) för att finansiera detta.  

Regelverk  

Kommunallagen 

Organisation och personal  

Att införa fritidskort för unga skulle kunna hanteras inom Utbildningsförvaltningens 
befintliga skolskjutsorganisation. 
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Hållbar utveckling 

Ekonomisk hållbarhet 
Fria bussresor för ungdomar kan ge positiva effekter för näringslivet, om ungdomar väljer 
att åka buss till olika ställen, då det är billigare att åka buss än att ha en egen bil. 
Det kan attrahera unga barnfamiljer att välja att flytta till Sotenäs. 
Tillgängliggör kultur- och näringslivet för ungdomar inom flera kommuner i närområdet.  
Det är viktigt att träna in ett beteende från tidig ålder att nyttja kollektivtrafik som det 
normala som följer med in i vuxenvärlden.  
 
Social hållbarhet   
Fria bussresor ger ungdomar möjlighet att själva ta sig till sociala aktiviteter. 
Jämlik hälsa bidrar till en hållbar utveckling, olika grupper i samhället har olika 
förutsättningar, tex om man har föräldrar som jobbar kvällstid.   
För några år sedan gav Västtrafik ungdomarna ett fritidskort över sommarlovet, ett 
uppskattat initiativ för många men också en källa till oro för ett antal föräldrar. 
 
Miljömässig hållbarhet  
Ungdomar ges möjlighet att bidra till en bättre miljö genom till fria bussresor, detta 
innebär färre bilar på vägarna och bidrar till en bättre miljö genom minskade utsläpp.  
Om fler reser med kollektivtrafiken så ges möjligheter till en utökad kollektivtrafik med 
tätare turer.  

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avstå från att införa fria resor för unga. 

Beslutsunderlag 
UN protokoll 2022-09-06 § 48 
Förvaltningschef utbildning tjänsteutlåtande 2022-06-08 

Beslutet skickas till 
Motionären 
Utbildningsnämnden 
Förvaltningschef utbildning 
Administrativ chef 
 
 
 

  
Anna-Lena Höglund Anna Liedholm 
Administrativ chef Kommundirektör 
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UN § 48 Dnr 2022/000040  

Uppdrag - Fria bussresor för unga 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade att bifalla Yngve Johanssons (MP) motion om fria bussresor för 
ungdomar. Kommunfullmäktige har överlämnat ärendet till Utbildningsnämnden för att utreda 
möjligheten att nyttja skolskjutsavtalet för att täcka in behovet av resande mellan orterna, alternativt 
införa fritidskort (KF 2022-02-16 § 12). 
 
Skolskjutsavtalet medger inga resor utanför skoltid. 
 
Det finns fyra olika varianter av fritidskort som är giltiga olika tider på dygnet och helgdagar. 
Priserna för fritidskorten varierar mellan 630 kronor och 2 862 kronor per läsår. Det saknas medel 
för införandet av fritidskort i Utbildningsnämndens budget 2022 och 2023. 
 
Förvaltningschefen har fått två uppdrag att utreda fria resor för unga. 
 
Första uppdraget var att utreda möjligheten att nyttja skolskjutsavtalet för att täcka behovet av 
resande mellan orterna. Enligt skolskjutsavtalet är det inte möjligt att nyttja bussresor på annat sätt 
än elevrelaterade resor specificerade i bilaga 1. 
 
Andra uppdraget var att utreda möjligheten att införa fritidskort för unga i kommunen. 
 
Motionären hänvisar resandet till Uddevalla och Trollhättan i sin motion om fria resor. I Västtrafiks 
nya zonindelning innebär det ett resande inom zon C. 
 
Prisbild   Giltighet    Kostnad 
Fritidskort   19.00-22.00    630 kr/elev & läsår 
Fritidskort   14.00-24.00    1 233 kr/elev & läsår 
Fritidskort   14.00-24.00 + helg 00.00-24.00  2 862 kr/elev & läsår 
Fritid jul-sommarlov  00.00-24.00    675 kr/elev & läsår 
 
Antalet elever Sotenäs kommun juni 2022 
13-15 år - 246 stycken 
16-20 år - 348 stycken 
21-29 år - 685 stycken 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi 
Med utgångspunkt att samtliga unga mellan 16-29 år erbjuds ett Fritidskort med giltighetstid 
kl.14:00-24:00 blir det totala kostnaden 1 273 689 kronor per år. 
Det saknas medel för införandet av fritidskort i Utbildningsnämndens budget 2022 och 2023. 
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Forts. UN § 48 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UNAU 2022-08-23 § 35 
Tjänsteutlåtande Uppdrag - Fria bussresor för unga - Förvaltningschef 2022-06-08 
Protokollsutdrag KF 2022-02-16 § 12 

Yrkande 

Michael Sandberg (L) yrkar att nämnden tar del av informationen avseende skolskjutsavtalet och 
ser att utrymme inte finns i egen budget att införa fritidskort och överlämnar därmed frågan till 
Kommunstyrelsen. 
 
Lotta Johansson (S), Roland Mattsson (M), Ragnhild Selstam (M), Marianne Olsson (S), Torgny 
Grahl (C) och Torbjörn Johansson (SD) yrkar bifall till Michael Sandbergs (L) förslag. 
 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Michael Sandbergs (L) med fleras yrkande och finner att 
Utbildningsnämnden antar detta. 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av informationen avseende skolskjutsavtalet och ser att utrymme inte 
finns i egen budget att införa fritidskort och överlämnar därmed frågan om införande av fritidskort 
för unga till Kommunstyrelsen. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
 

Protokollsanteckning 

Bengt Sandberg (MP) meddelar att han ämnar komma in med en skriftlig protokollsanteckning och 
inkommer med följande: 
Angående Miljöpartiets motion om fria bussresor för ungdomar 
 
Miljöpartiet de gröna i Sotenäs vill att de högstadieelever som så önskar kan få erhålla ett fritidskort 
giltigt mellan 19.00-22.00 uppskattad kostnad ca 150.000:-  per läsår 
 
För gymnasieeleverna gäller fritidskort mellan 14.00-24.00 vilket skulle föranleda en uppskattad 
kostnad om ca 250.000:- per läsår 
 
Ett alternativ för att uppmuntra och värdesätta fritidskortet kanske vore att ta ut en ”liten” avgift. 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-06-08 UN 2022/000040 
 
Utbildningsförvaltningen 
Ulf Blomquist 
ulf.blomquist@sotenas.se 
Förvaltningschef Utbildningsförvaltningen 
 

Uppdrag - Fria bussresor för unga 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade att bifalla Yngve Johanssons (Mp) motion om fria bussresor för 
ungdomar. Kommunfullmäktige har överlämnat ärendet till Utbildningsnämnden för att utreda 
möjligheten att nyttja skolskjutsavtalet för att täcka in behovet av resande mellan orterna, 
alternativt införa fritidskort (KF 2022-02-16 § 12).  
 
Skolskjutsavtalet medger inga resor utanför skoltid. 
 
Det finns fyra olika varianter av fritidskort som är giltiga olika tider på dygnet och 
helgdagar. Priserna för fritidskorten varierar mellan 630 kronor och 2 862 kronor per läsår. 
Det saknas medel för införandet av fritidskort i Utbildningsnämndens budget 2022 och 
2023.  

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningschefen har fått två uppdrag att utreda fria resor för unga.  
 
Första uppdraget var att utreda möjligheten att nyttja skolskjutsavtalet för att täcka behovet 
av resande mellan orterna. Enligt skolskjutsavtalet är det inte möjligt att nyttja bussresor på 
annat sätt än elevrelaterade resor specificerade i bilaga 1.  
 
Andra uppdraget var att utreda möjligheten att införa fritidskort för unga i kommunen. 
 
Motionären hänvisar resandet till Uddevalla och Trollhättan i sin motion om fria resor. I 
Västtrafiks nya zonindelning innebär det ett resande inom zon C. 
 
Prisbild  Giltighet   Kostnad 
Fritidskort  19.00-22.00   630 kr/elev & läsår 
Fritidskort  14.00-24.00   1 233 kr/elev & läsår 
Fritidskort  14.00-24.00 + helg 00.00-24.00 2 862 kr/elev & läsår 
Fritid jul-sommarlov 00.00-24.00   675 kr/elev & läsår 
 
Antalet elever Sotenäs kommun juni 2022 
13-15 år 246 stycken 
16-20 år 348 stycken 
21-29 år 685 stycken 
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Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

Med utgångspunkt att samtliga unga mellan 16-29 år erbjuds ett Fritidskort med 
giltighetstid kl.14:00-24:00 blir det totala kostnaden 1 273 689 kronor per år. 
Det saknas medel för införandet av fritidskort i Utbildningsnämndens budget 2022 och 
2023. 

Regelverk  

Det finns inget regelverk som styr införandet av fritidskort. 

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
Utbildningsnämnden tar del av informationen om skolskjutsavtalet och beslutar att inte 
införa fritidskort för unga.   

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige för kännedom 
Motionären 
Förvaltningschef 
Ekonomiavdelningen 
 
 

  
Ulf Blomquist  
Förvaltningschef 
Utbildningsförvaltningen 
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LISTA DELEGATIONSBESLUT 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-09-22 

 

  

 

Delegationsbeslut 
Datum Dokumentnr. Beskrivning  Diarienummer 
2022-09-22 99198 

 
Delegationsbeslut - tidsbegränsat bygglov 
ställplatser, Tången 42:52, BN 2022-433 

2022/000875 

2022-09-22 99197 
 

Delegationsbeslut Utplacering av nya 
hummerrev  

2022/000887 

2022-09-22 98950 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om markköp Vägga 
6:1 angränsande Ödegården 2:1 bostad 

2021/000915 

2022-09-20 99181 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om köp av mark 
Malmön 1:654 för kontor och lagerlokal  

2021/000954 

2022-09-19 99111 
 

Delegationsbeslut - Remiss - ansökan om 
ledningstillstånd för elkabel till billaddare 
Hasselösundsvägen Smögen. 

2022/000842 

2022-09-12 99027 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse för uteservering vid verksamheten 
CJA, område kallat Solsidan. A425.514/2022  

2022/000781 

2022-09-09 99023 
 

Delegationsbeslut antagande av anbud 
avseende avrop DIS teknisk konsult sakkunnig 
dagvattenutredning 

2022/000786 

2022-09-09 99017 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om att köpa 
kommunal mark del av Gravarne 3:2 vid 
Gravarne 32:2 

2020/001028 

2022-09-08 99005 
 

Delegationsbeslut - Avtal eldistributionsnät 
Vägga 2:262 projektbeteckning:SU72841001 

2022/000799 

2022-09-08 99000 
 

Delegationsbeslut avbryta upphandling avrop 
skåpbil i DIS personbilar 

2022/000316 

2022-09-07 98986 
 

Delegationsbeslut - reviderad remiss Sparöd 1:6  2022/000797 
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LISTA 
ANMÄLNINGSÄRENDEN 

Sida 
1(1) 

Datum 
2022-09-22 

 

  

 
 

Anmälningsärenden 
Datum Dokumentnr. Beskrivning  Avsändare  
2022-09-19 99139 

 
Protokoll nr 5  Extra styrelsemöte Sotenäs 
Vatten AB 2022-09-12 inklusive yttranden 
Munkebo 

Västvatten AB 

2022-09-12 99034 
 

Protokoll 2022-3 Sotenäs RehabCenter 
AB 2022-06-09 

Sotenäs Rehabcenter 

2022-09-08 99004 
 

Regeringsbeslut - Uppdrag att vidta 
energibesparingsåtgärder inom den 
statliga förvaltningen 

Regeringskansliet 
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BN § 95  BN 2020/290 

Detaljplan för Långevik 1:3 m.fl, Väjern 
Programhandlingar daterade 2022-04-01 har varit ute på samråd under tiden  
19 april – 17 maj 2022. Samrådet har genomförts i enlighet med plan -och bygglagen (2010:900). 
Under programsamrådet har 15 yttranden inkommit. Av dessa är 10 remissinstanser och 5 sakägare 
enligt fastighetsförteckning.  

Länsstyrelsens synpunkter i korthet  
Programmet överensstämmer inte med gällande översiktsplan men finns utpekat i kommunens nya 
översiktsplan som varit föremål för samråd under 2021.  
Exploateringens påverkan på bland annat riksintresse enligt MB 4 kap, jordbruksmark, farligt gods 
m.m. ska redovisas närmare och utredningar inom naturvärden, trafik, VA/dagvatten, geoteknik, 
buller m.m. behöver fördjupas eller tas fram i den fortsatta planprocessen.  
Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning om att förslaget kan innebära en betydande 
miljöpåverkan och att en särskild miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas. 

Berörda sakägare 
Yttrar sig bland annat om projektets omfattning och påverkan på området, rådighet över mark, 
kommunens intentioner kring trafikfrågan samt kapaciteten i VA-nätet.  

Beskrivning av ärendet 
Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för utveckling av ett campusområde med 
gymnasieskola (inriktning idrott, hälsa och friluftsliv), hotell/restauranger, kontorslokaler och 
etappvis utbyggnad av bostäder i form av studentlägenheter, permanentbostäder, fritidsbostäder 
samt byggnader för korttidsboende/uthyrning.  
 
Programområdet är beläget norr om Väjern öster om väg 174.  
Programförslaget redovisar ett hotell med 300 rum, en skola för 200-400 elever samt sammanlagt  
ca 500 bostadsenheter i en variation av boendetyper.  
Området är huvudsakligen obebyggt och utgörs till största delen av ett vidsträckt hällmarkslandskap 
med sparsam vegetation. På de högre belägna delarna finns ett antal dammar. I den sydöstra delen 
av området finns en strandskyddad bäck. Hällmarkerna omgärdas av låglänta områden med 
jordbruksmark där randzonerna utgörs av högre trädvegetation  
 
Huvudangöring till planområdet ska ske via en ny cirkulationsplats på Dinglevägen, väg 174, 
gemensam tillfart med angränsande planområde för Långevik 1:12 m.fl.  
 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-08-18 § 163 
Plankonsultens tjänsteutlåtande 2022-08-08 
Programsamrådsredogörelse daterad 2022-08-04 
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forts. BN § 95 BN 2020/290 

 
Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta att avbryta planarbetet på grund av den 
stora omgivningspåverkan. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
 
 
  



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Elisabet Fjellman, Konsulterande arkitekt 

E-post: elisabet.fjellman@sotenas.se 
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Detaljplan för Långevik 1:3 m.fl, Väjern 

Sammanfattning  
Programhandlingar daterade 2022-04-01 har varit ute på samråd under tiden  
19 april – 17 maj 2022. Samrådet har genomförts i enlighet med plan -och bygglagen 
(2010:900). Under programsamrådet har 15 yttranden inkommit. Av dessa är 10 
remissinstanser och 5 sakägare enligt fastighetsförteckning.  
 
Länsstyrelsens synpunkter i korthet:  
Programmet överensstämmer inte med gällande översiktsplan men finns utpekat i 
kommunens nya översiktsplan som varit föremål för samråd under 2021.  
Exploateringens påverkan på bland annat riksintresse enligt MB 4 kap, jordbruksmark, 
farligt gods m.m. ska redovisas närmare och utredningar inom naturvärden, trafik, 
VA/dagvatten, geoteknik, buller m.m. behöver fördjupas eller tas fram i den fortsatta 
planprocessen.  
Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning om att förslaget kan innebära en 
betydande miljöpåverkan och att en särskild miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas. 
 
Berörda sakägare: 
Yttrar sig bland annat om projektets omfattning och påverkan på området, rådighet över 
mark, kommunens intentioner kring trafikfrågan samt kapaciteten i VA-nätet.  

Beskrivning av ärendet 
Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för utveckling av ett 
campusområde med gymnasieskola (inriktning idrott, hälsa och friluftsliv), 
hotell/restauranger, kontorslokaler och etappvis utbyggnad av bostäder i form av 
studentlägenheter, permanentbostäder, fritidsbostäder samt byggnader för 
korttidsboende/uthyrning.  
 
Programområdet är beläget norr om Väjern öster om väg 174.  
Programförslaget redovisar ett hotell med 300 rum, en skola för 200-400 elever samt 
sammanlagt ca 500 bostadsenheter i en variation av boendetyper.  
Området är huvudsakligen obebyggt och utgörs till största delen av ett vidsträckt 
hällmarkslandskap med sparsam vegetation. På de högre belägna delarna finns ett antal 
dammar. I den sydöstra delen av området finns en strandskyddad bäck. Hällmarkerna 
omgärdas av låglänta områden med jordbuksmark där randzonerna utgörs av högre 
trädvegetation  
 
Huvudangöring till planområdet ska ske via en ny cirkulationsplats på Dinglevägen, väg 
174, gemensam tillfart med angränsande planområde för Långevik 1:12 m.fl.  



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Elisabet Fjellman, Konsulterande arkitekt 

E-post: elisabet.fjellman@sotenas.se 
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Tidigare beslut 

• KS 2020-10-28 § 190, beslut att lämna positivt planbesked 
• BN 2022-03-24 § 39, beslut om programsamråd 

Förvaltningens förslag till beslut   
Byggnadsnämnden beslutar att  

• godkänna programsamrådsredogörelsen  
• samrådshandlingar ska upprättas för området i enlighet med 

programsamrådsredogörelsens förslag till fortsatt arbete  

Bilagor 
• Programsamrådsredogörelse daterad 2022-08-04 

Beslutet skickas till 
Plan- och byggenheten 
Sökande 
 
 
 
Elisabet Fjellman   Håkan von Dolwitz 
Konsulterande arkitekt   Plan -och byggchef 
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Program till detaljplan för Långevik 1:3 m. fl., Väjern 
 

PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE 

Hur samrådet har bedrivits 

Samråd kring program till detaljplan för Långevik 1:3 m.fl. i Väjern, har genomförts i 
enlighet med plan- och bygglagen (2010:900). Programmets syfte är att pröva förutsätt-
ningarna för utveckling av delar av Långevik 1:3 m fl till ett campusområde med gym-
nasieskola (inriktning idrott, hälsa och friluftsliv), hotell/restauranger, kontorslokaler 
och etappvis utbyggnad av olika typer av bostäder. Områdets vidsträckta hällmarkska-
raktär ska tas tillvara vid utformning av området liksom dess goda förutsättningar för 
utveckling av rekreation och friluftsliv av hög kvalitet. 
Samråd har genomförts under tiden 19 april – 17 maj 2022. Programhandlingar var da-
terade 2022-04-01. 
Myndigheter, kommunala instanser, berörda sakägare enligt fastighetsförteckning samt 
övriga berörda har getts tillfälle att yttra sig. Programhandlingarna har varit tillgängliga 
på kommunens hemsida: www.sotenas.se.  
Med anledning av programsamrådet har 15 yttranden inkommit. Av dessa är 10 remiss-
instanser och 5 sakägare enligt fastighetsförteckning.  
Yttrandena har i vissa fall sammanfattats. De finns i sin helhet tillgängliga på Samhälls-
byggnadsförvaltningen.  

I 
Inkomna yttranden ......................................................................................................... 2 

1. Länsstyrelsen ..................................................................................................... 2 
2. Lantmäteriet ....................................................................................................... 9 
3. Trafikverket ...................................................................................................... 10 
4. Statens geotekniska institut (SGI) .................................................................... 10 
5. Rambo AB ........................................................................................................ 10 
6. Västvatten ........................................................................................................ 11 
7. Västtrafik .......................................................................................................... 11 
8. Bohusläns museum .......................................................................................... 12 
9. Sotenäs Naturskyddsförening .......................................................................... 13 
10. Miljönämnden i mellersta Bohuslän .............................................................. 13 

  

http://www.sotenas.se/
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Sakägare enligt fastighetsförteckning: ....................................................................... 16 
11. Ellevio ........................................................................................................... 16 
12. Långevik 1:12, Fastigheter i Långevik AB ..................................................... 16 
13. Långevik 1:38, Långevik 1:39, Långevik 1:41 ............................................... 17 
14. Långevik 1:58, delägare 1 av 11 ................................................................... 18 
15. Långevik 1:58, delägare 2 av 11 ................................................................... 18 

 
Inkomna synpunkter och kommentarer  

1. Länsstyrelsen 

Länsstyrelsens samlade bedömning 
Planprogrammet överensstämmer ej med gällande översiktsplan ÖP2010 men finns ut-
pekat i kommunens nya översiktsplan som varit föremål för samråd under 2021. 
Länsstyrelsen anser att planhandlingarna ska utformas och anpassas i enlighet med vad 
som anges i detta yttrande, redovisning av exploateringens påverkan på MB 4 kap, art-
skydd, jordbruksmark, farligt gods med mera samt relevanta utredningar som redovisar 
markens lämplighet för de föreslagna ändamålen. Till fördel är även om planhandlingar 
redovisar exploateringens förhållande och koppling till främjandet av ekosystemtjänster 
och grön infrastruktur.  
För att planprogrammet ska bli ett bra underlag för kommande detaljplanearbete behö-
ver förutsättningarna för ett antal områden klarläggas ytterligare, att beakta i synnerhet 
är trafik och övrig infrastruktur inklusive grön infrastruktur och vattenförsörjning och 
annan service på ett hållbart sätt kan utvecklas i takt med planerad utbyggnad. 
Det behöver även säkerställas i planarbetet att föreslagen användning av marken inte 
påverkar natur och kulturvärden enligt MB 4 kap negativt. 
Geoteknik  
Länsstyrelsen hänvisar till Statens geotekniska instituts yttrande i sin helhet. SIG stödjer 
de rekommendationer rörande stabilitetsförhållandena. Innan planen antas behöver sta-
bilitetsförhållandena för jord och berg klarläggas och i de fall stabiliteten inte är tillräck-
lig behöver åtgärder genomföras. 
I övrigt noterar Länsstyrelsen att kommunen identifierar att ytterligare undersökningar 
och eventuella åtgärder krävs. Det är viktigt att kommunen arbetar vidare med dessa 
frågor.  

Kommentar 
I det fortsatta planarbetet kommer de geotekniska och bergtekniska frågorna utredas vi-
dare. 
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Trafikverkets synpunkter 
Trafikverket kan i dagsläget inte tillstyrka ytterligare trafikökning på väg 174 av fram-
komlighets och trafiksäkerhetsskäl som det föreslagna planområdet kan generera. Tra-
fikverket har de senaste åren framfört synpunkter på att Sotenäs kommun ska ta ansvar 
för sin egen exploatering som är mycket expansiv. Trafikverket anser att Sotenäs kom-
mun ska ansöka om att bli väghållare och överta vissa vägar som idag ägs och driftas av 
staten för att ta detta ansvar. Kommunen har hitintills inte bemött Trafikverkets stånd-
punkt. 
Trafikverket efterlyser en dialog med Sotenäs kommun i väghållarfrågan, och tills vi-
dare tillstyrker inte Trafikverket ytterligare detaljplaner som genererar ökad trafik som 
har påverkan på det statliga vägnätet. 

Kommentar 
Dialog med Trafikverket har påbörjats. 
Artskydd 
Enligt utförd naturvärdesinventering finns flera skyddsvärda arter såsom vattensalaman-
der. Kommunen behöver redovisa hur arternas bevarandestatus inte kommer att påver-
kas negativt till följd av en exploatering enligt förslaget. 
Kommunen behöver redovisa hur de ska undvika skada på, och kompensera för 
eventuella förluster av, naturvärden inom planområdet.  

Kommentar 
I det fortsatta planarbetet kommer bevarande och eventuella kompensationsåtgärder för 
skyddade arter och naturvärden att redovisas. Om åtgärder behöver vidtas ska dessa sä-
kerställas i detaljplanen. 
Ekosystemtjänster 
För att på ett kostnadseffektivt sätt skapa en god bebyggd miljö, med biologisk mång-
fald, attraktiva vistelsemiljöer för de boende och stabilitet i ett förändrat klimat, behöver 
kommunen tidigt fundera över hur ekosystemtjänsterna kan utnyttjas och utvecklas i 
och i anslutning till området. Ekosystemtjänster är de nyttor och tjänster som en väl ut-
formad naturmark tillhandahåller, såsom luft- och vattenrening, temperaturreglering, 
bullerdämning, pollinering, livsmedel och estetiska värden. 
Det är positivt om en del befintlig vegetation kan bevaras inom området, företrädesvis 
grövre träd. Kommunen bör också titta på området i ett landskapsperspektiv och planera 
för en fungerande grönstruktur genom området. Detta främjar både möjligheterna till re-
kreation och friluftsliv (folkhälsa) och möjligheterna för arter att spridas inom och ge-
nom området (biologisk mångfald). Använd gärna kommunekologen (eller motsvarande 
kompetens) i ett tidigt skede.  
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Grön infrastruktur 
Grön infrastruktur innebär att åtgärder, exploateringar, detaljplaner och översiktsplaner 
behöver betraktas i ett landskapsperspektiv. Det räcker inte att skydda de mest värde-
fulla naturområdena, det måste finnas utrymme för arter i landskapet däremellan. Läns-
styrelsen har tagit fram en handlingsplan för grön infrastruktur.  

Kommentar 
Ekosystemtjänster och grön infrastruktur kommer att beskrivas i den fortsatta planpro-
cessen. 
Strandskydd 
Strandskydd finns inom planområdet, runt en laxförande bäck. Kommunen behöver re-
dovisa exploateringens påverkan på strandskyddet samt redovisa hur bäcken kommer att 
påverkas till följd av en exploatering.  

Kommentar 
Eventuell påverkan på strandskyddet och bäcken ska utredas i det fortsatta planarbetet 
och om åtgärder behöver vidtas ska dessa säkerställas i detaljplanen. 
Biotopskydd 
Dispens krävs för åtgärder som kan skada biotopskyddade objekt. Kommunen behöver 
redovisa påverkan och hantering av de skyddade objekt som finns.  

Kommentar 
I det fortsatta planarbetet kommer påverkan och eventuella dispenser för biotopskyd-
dade objekt att redovisas. Om åtgärder behöver vidtas ska dessa säkerställas i detaljpla-
nen. 
Buller 
I programhandlingen anges: En bullerutredning med utgångspunkt i trafikutredningens 
underlag kommer att tas fram i den fortsatta planprocessen. 
Länsstyrelsen noterar att kommunen kommer att göra en bullerutredning i detaljplane-
skedet och inväntar denna för bedömning av frågan. 

Kommentar 
En bullerutredning ska upprättas och om åtgärder behöver vidtas ska dessa säkerställas i 
detaljplanen. 
Miljökvalitetsnormer vatten 
När vattenförekomstens status är sämre än god måste kommunen visa att den planerade 
dagvattenhanteringen medför en förbättring jämfört med nuläget. Att hänvisa till att om-
rådets hårdgjorda ytor inte kommer utökas nämnvärt är inte en tillräcklig beskrivning 
och bedömning av påverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten. 
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Länsstyrelsen anser att kommunen ska tydliggöra skäl/motivering som ligger till grund 
för bedömningen av påverkan på miljökvalitetsnormerna. Enligt VISS är urban markan-
vändning inkluderande dagvatten en betydande påverkanskälla, gällande kväve- och 
fosforbelastningen på hela eller delar av vattenförekomsten.  
Dagvatten 
I fortsatt arbete behöver kommunen redogöra för rening samt fördröjning av dagvattnet. 
Dagvatten från planområdet får inte bidra till att miljökvalitetsnormer för vatten inte 
uppfylls, att dagvattenmängden till Trafikverkets diken ökar längs väg 174 eller till mar-
kavvattningsföretagen inom planområdet. 

Kommentar 
VA- och dagvattenutredningen ska uppdateras angående påverkan på Miljökvalitetsnor-
merna för vatten, att Trafikverkets diken och markavvattningsföretagen inte påverkas . 
Vatten och avlopp 
I programhandlingen anges: ”Kapacitet för omhändertagande av spillvatten i renings-
verk samt kapacitet i ledningsnät är osäker. Utredning pågår. Spillvatten från området 
kan inte tas omhand förrän befintligt reningsverk byggts ut eller nytt reningsverk tagits i 
bruk. I den fortsatta planprocessen kommer ett förslag till utbyggnad av området att 
samordnas med utbyggnaden av kapacitet för omhändertagande av spillvatten.” 
Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att det i nuläget inte finns utrymme för yt-
terligare belastning på reningsverket vid Omholmen.  
Länsstyrelsen vill påminna om att det kan behövas omfattande arbete för att få till stånd 
uppgradering av avloppsreningsverk eller alternativt ett nytt avloppsreningsverk. Det 
kan därför ta flera år innan den utökade kapaciteten finns på plats.  
Det behöver också finnas tillräcklig kapacitet för att försörja området med dricksvatten. 
Det bör framgå av beskrivningen i detaljplanen ifall det finns tillräckligt med kapacitet 
att försörja området med dricksvatten.  

Kommentar 
Detaljplanen ska etappindelas bl.a. i syfte att säkerställa dricksvattenförsörjningen och 
omhändertagandet av spillvatten. 
Markavvattningsföretag 
Planprogrammet berör två markavvattningsföretag; Dössedalen -Skogen m fl DF 1921 
och Skogens DF 1957 i söder. Kommunen bör i sitt fortsatta arbete höra markavvatt-
ningsföretagen som sakägare. Markavvattningsföretagen presenteras numera digitalt, se 
informationskartan och Länsstyrelsens hemsida. 
I fortsatt arbete behöver kommunen redovisa följande: 
Om markavvattningsföretagen har gett godkännande/medgivande att kommunen får 
leda dagvatten från tänkt planområde till deras anläggningar. 
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Hur skötsel av befintliga diken inom markavvattningsföretagen kommer fortlöpa i fram-
tiden. Är de kommunens avsikt att bli en del av markavvattningsföretagen eller ska de 
omprövas eller/alternativt avvecklas. 

Kommentar 
Hantering av markavvattningsföretagen ska utredas vidare i det fortsatta planarbetet. 
Skyfall 
Kommunen skriver att risken för översvämning till följd av skyfall generellt är begrän-
sad då området ligger höglänt, men att det finns delar som ligger lägre. 
Kommunen redovisar en visuell överblick över nuvarande situation och områden som 
riskerar översvämning vid regn. I det vidare arbetet är det viktigt att kommunen beskri-
ver situationen utifrån planförslaget och inte bara nuläget. Kommunen behöver beskriva 
konsekvenserna av ett skyfall inom planområdet, minst ett klimatanpassat 100-årsregn. 
Även planens eventuella påverkan på området utanför planområdet samt framkomlig-
heten till och från planområdet ska beaktas. Eventuella skyddsåtgärder behöver beskri-
vas och säkerställas. I bedömningen bör hänsyn tas till bland annat ytavrinningsvägar, 
lågpunkter och instängda områden. Mer information finns i ”Rekommendationer för 
hantering av översvämning till följd av skyfall” (Fakta 2018:5), utgiven av länsstyrel-
serna i Stockholm och Västra Götaland.  

Kommentar 
VA- och dagvattenutredningen ska uppdateras angående påverkan av skyfall samt för-
slag till åtgärder om det behövs för att undvika översvämning. 
Översvämning till följd av stigande havsnivå 
I handlingarna konstateras att planområdet till största delen är beläget över +3,2 m. Uti-
från de översiktliga karteringar som länsstyrelsen har tillgång till ser det dock ut som att 
vägen kan drabbas vid översvämning söder om planområdet samt upp mot Ödby vilket 
skulle kunna begränsa framkomligheten till området. Kommunen behöver beskriva och 
säkerställa tillgänglighet även vid framtida högre havsnivåer. 
Detta var en synpunkt som Länsstyrelsen också lyfte i samrådet för kommunens över-
siktsplan. Länsstyrelsen framhöll då att kommunen behöver ha en strategi så att bebyg-
gelsen inte fortsätter att utvecklas utan att vägarna åtgärdas. Länsstyrelsen bedömer ge-
nerellt att vägar nivåmässigt ska följa samma kravnivå som den bebyggelse de betjänar.  
Översvämning till följd av höga flöden 
Kommunen behöver också bedöma risken för översvämning till följd av höga flöden i 
vattendrag om det finns inom planområdet. 

Kommentar 
Risk för översvämning p.g.a skyfall, stigande havsnivå, förhöjda flöden i vattendrag el-
ler dyligt ska beskrivas ytterligare samt förslag till eventuella åtgärder om det behövs.  
Farligt gods 
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Kommunen skriver att frågan om risker i förhållande till transporter av farligt gods ska 
hanteras i den fortsatta planprocessen. Utifrån Länsstyrelsens riktlinjer ska en riskbe-
dömning göras inom 150 meter från farligt gods-led. 
Generellt förespråkar Länsstyrelsen att kommunen försöker använda sig av avstånd som 
skyddsåtgärd. Detta bedöms som en robust åtgärd som håller över tid och ger utrymme 
för förändringar av t.ex. transporter på vägen.  

Kommentar 
En riskutredning för transporter av farligt gods ska upprättas. Om åtgärder behöver vid-
tas ska dessa säkerställas i detaljplanen. 
Kulturmiljö 
Länsstyrelsens anser att planområdet bör utredas för förekomst av okända forn- och kul-
turlämningar. 

Kommentar 
En arkeologisk utredning ska utföras.  
Riksintressen enligt Miljöbalken 
Området omfattas av 4 kap 1–3§§ Miljöbalken. Detta riksintresse omfattar den obrutna 
kustens samlade natur- och kulturvärden vilket innebär att värden i bebyggelse, land-
skap och natur ska tillgodoses och skyddas mot åtgärder som kan innebära påtaglig 
skada, området berörs även av riksintresse rörligt friluftsliv.  
Länsstyrelsen saknar illustrationer för att tydligare kunna bedöma påverkan på land-
skapsbilden och berörda riksintresse. Med bakgrund av den föreslagna bebyggelsen i 
höjdlägen är det även önskvärt med vyer från havet, samt perspektiv från den mänskliga 
skalan. Kommunen behöver även förtydliga hur kommande bebyggelse utgör en ut-
veckling av befintlig tätort.  
Se som exempel det underlag som redovisats för detaljplan Långevik 1:12 samt Läns-
styrelsens samrådsyttrande över frågan om påverkan på riksintressen. Länsstyrelsen vill 
uppmärksamma på att mellanrummen lyfts fram som en resurs i kommunens nu gäll-
nade översiktsplan från 2010. Dessa uppfattas ha en hög prioritet, syftet med utpekandet 
av mellanrummen är att bevara kustorternas identitet samt tillvarata dess natur- och kul-
turvärden. 
Framtida bebyggelse inom planområdet bör anpassas till den lokala arkitektoniska trad-
itionen beträffade färgsättning, proportioner, skala och andra exteriöra uttryck. Länssty-
relsen ställer sig tveksam till hur, i synnerhet, det föreslagna hotellet med föreslagen 
placering i höjdläge i västra delen av området i planområdet kommer harmoniera med 
den lokala skalan och rådande proportioner i landskapet, här krävs tydligare underlag 
för att bedöma påverkan på landskapsbild och riksintresse. 
Ett kulturmiljöunderlag togs fram 2009 med ambitionen att successivt arbeta fram ett 
kommunomfattande kulturmiljöprogram. En ambition som ännu inte realiserats. Läns-
styrelsen vill därför påminna och uppmuntra kommunen att förverkliga planerna på ett 
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kulturmiljöprogram. Detta skulle sannolikt lyfta fram kulturmiljön och tydliggöra den 
som en resurs i planeringen, vilket främjar en god livsmiljö och ett hållbarare samhälls-
bygge. 

Kommentar 
Påverkan på landskapet och riksintresset ska utredas vidare och illustraras med t.ex 
sektioner, vyer fotomontage och /eller 3D-modell. 
Jordbruksmark 
Planen skulle medföra att mindre jordbruksmarkareal kommer att tas i anspråk, dels för 
skola, dels för studentbostäder. I samrådshandling för den nya översiktsplanen framgår 
att en utredning enligt 3 kap 4 § miljöbalken kommer ske i samband med detaljplane-
ringen. Länsstyrelsen anser att utredningen ska göras i översiktsplanen enligt lagens in-
tentioner. I annat fall blir det nödvändigt att i detaljplaneringen visa att ianspråktagandet 
av jordbruksmarken är i överenstämmelse med lagen; 
Är det brukningsvärd jordbruksmark? 
Är den nya markanvändningen ett väsentligt samhällsintresse? 
Finns det alternativa markområden som skulle kunna användas i stället? 
Det finns en svårighet att vid detaljplanering utreda alternativa markområden om de inte 
är med i översiktsplanen. Därmed är det svårt att visa en realistisk lokaliseringsutred-
ning i samband med detaljplanering. 
Övriga upplysningar 
Länsstyrelsen gör bedömningen att även markberedande åtgärder kan vara skäl för att 
bedöma att planen innebär risk för betydande miljöpåverkan. Om det är aktuellt med 
uppställning av bergkross kan det vara en anmälningspliktig verksamhet enligt miljö-
prövningsförordningen.  

Kommentar 
Ianspråktagandet av jordbruksmark ska utredas vidare. 
En Miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas i samband med att samrådshandlingar tas 
fram. I ett avgränsningssamråd med Länsstyrelsen tas de frågor upp som kan komma att 
innebära betydande miljöpåverkan. 
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Barnperspektivet 
Kommunen bör ta ställning till planförslagets positiva eller negativa påverkan på barns 
miljö, hälsa, trygghet och tillgänglighet inom och i angränsning till planområdet. Barn-
konventionen blev svensk lag den 1 januari 2020 och kommunerna har genom sitt plan-
monopol en särskilt viktig uppgift att fylla för att barnkonventionen ska införlivas i 
samhällsplaneringen. Planförslagets påverkan på nuvarande och planerade skol- och 
lekmiljöerna inom och i angränsning till planområdet bör utredas och beskrivas.   

Kommentar 
Barnperspektivet ska beskrivas i det fortsatta planarbetet. 
Behovsbedömning 
En undersökning om betydande miljöpåverkan har utförts. Kommunen bedömer att stra-
tegisk miljöbedömning av planen ska genomföras och en särskild miljökonsekvensbe-
skrivning upprättas. Länsstyrelsen instämmer i bedömningen att förslaget kan innebära 
betydande påverkan på miljön. 
Samråd ska hållas med Länsstyrelsen om miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning 
och omfattning. Att notera är att miljökonsekvensbeskrivning behöver innehålla miljö-
påverkan som följer av berguttag och omflyttning av massor det vill säga även de mark-
beredande arbetena. Det kan exempelvis vara påverkan från ökad trafik, buller, vibrat-
ioner påverkan på vatten. 
Det behöver framgå en beräkning av hur stora mängder berg som behöver tas bort för 
att spegla miljöpåverkan.  
 

2. Lantmäteriet 

Lantmäteriet lyfter upp att det är viktigt att utreda om det finns samfälligheter eller 
andra fastighetsgränser som inte framgår av den digitala registerkartan och om övriga 
gränser är osäkra inom programområdet.  
Inom programområdet finns även ett antal gränser som är inlagda i den digitala register-
kartan med mycket god lägesosäkerhet (0,025 meter). Dessa lägesosäkerheter kan dock 
vara missvisande, då det vid övergången mellan referenssystemet RT 90 och SWEREF 
99 transformerades tusentals gränspunkter över hela landet som registrerades rakt av, 
utan kontroll, med lägesosäkerhet 0,025 meter. Lantmäteriet uppmanar därför kommu-
nen att vara uppmärksam vid planläggning av området där det förekommer gränser med 
just lägesosäkerhet 0,025 meter, och att vid behov kontrollmäta sådana gränser.  
Lantmäteriet rekommenderar Positionspodden från Geoforum Sverige där dessa frågor 
diskuteras.   

Kommentarer 
Tack för synpunkterna. Gränser ska utredas i samband med att ny grundkarta upprättas 
inför samrådsskedet. 
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3. Trafikverket 

Trafikverket kan i dagsläget inte tillstyrka ytterligare trafikökning på väg 174 av fram-
komlighets och trafiksäkerhetsskäl som det föreslagna planområdet kan generera. 
Trafikverket har de senaste åren framfört synpunkter på att Sotenäs kommun ska ta an-
svar för sin egen exploatering som är mycket expansiv. Trafikverket anser att Sotenäs 
kommun ska ansöka om att bli väghållare och överta vissa vägar som idag ägs och drif-
tas av staten för att ta detta ansvar. Kommunen har hitintills inte bemött Trafikverkets 
ståndpunkt. 
Trafikverket efterlyser en dialog med Sotenäs kommun i väghållarfrågan, och tillsvidare 
tillstyrker inte Trafikverket ytterligare detaljplaner som genererar ökad trafik som har 
påverkan på det statliga vägnätet.  

Kommentar 
Kommunen ser positivt på dialog med Trafikverket. Se kommentarer till Länsstyrelsens 
yttrande. 
 

4. Statens geotekniska institut (SGI) 

SGI stödjer de rekommendationer som ges i den översiktliga geotekniska bedömningen 
rörande stabilitetsförhållandena. Innan planen antas behöver stabilitetsförhållandena för 
jord och berg klarläggas och i de fall stabiliteten inte är tillräcklig behöver åtgärder ge-
nomföras.  

Kommentar 
En geoteknisk och bergteknisk utredning ska upprättas i samband med det fortsatta 
planarbetet. Se Kommentarer till Länsstyrelsens yttrande. 
 

5. Rambo AB  

All sophantering ska, enligt nuvarande nationell miljö- och avfallslagstiftning, i första 
hand kunna lösas på varje enskild fastighet. I de fall där det byggs flerbostadshus/skola 
eller verksamhet, ska det finnas uppställningsplatser för gemensamt sopkärl där sopbi-
len kan vända i T-korsningen eller vändzoner och att dragvägen blir minimal. Ytan ska 
vara hårdgjord och dimensionerad för x antal lägenheter och även ha möjlighet att sor-
tera ut matavfall (kan komma bli tvingande). Sophus/kärlskåp bekostas av exploatören. 
Rambo hänvisar till Sotenäs kommuns avfallsföreskrifter gällande lämplig vägbredd.  

 Kommentar 
Tack för synpunkterna. Avfallshanteringen inom planområdet ska följa gällande riktlin-
jer och beskrivas i det fortsatta planarbetet. 
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6. Västvatten 

Spillvatten 
Befintlig kapacitet för avledning av spillvatten samt lämplig anslutningspunkt behöver 
utredas vidare. För information närmar sig Omholmen ARV sin belastningsgräns och 
ytterligare påkopplingar är förenat med omfattande åtgärder. Reningsverket Omholmen 
har ej kapacitet att ta emot detta område i dagens läge. 
Dricksvatten 
Kapaciteten på vattenverket finns, ledningskapacitet behöver utredas och kontrolleras. 
(alla beräkningar sker efter att placering av anslutningspunkt har bestämts).  
Dagvatten  
Se sidan 16 i programbeskrivningen. Utloppet från vattenområdet sker idag västerut. 
Detta skulle innebära att det hamnar under det tänkta hotellet.   
Övriga synpunkter   
Planområdet ligger utanför vattenskyddsområdet för Lilla Dale vatten och påverkar inte 
detta.  
Arbete med att ta fram en Vattenförsörjningsplan för Sotenäs kommun pågår och den 
utreder översiktligt vattenresurser i och utanför Sotenäs kommun. Detta så att kommu-
nen långsiktigt ska kunna möta ökat behov av dricksvatten på grund av befolkningsök-
ning och fler industrietableringar som skulle kunna bli följden av planer som denna.  
På sidan 21 i under teknisk försörjning fjärde stycket första meningen:Reningsverket 
Omholmen har ej kapacitet att ta emot detta område i dagens läge. 
På sidan 21 i under teknisk försörjning fjärde stycket fjärde meningen:Kan behöva gö-
ras åtgärder nedströms i spillvattennätet. 
På sidan 21 i under teknisk försörjning femte stycket de två första meningarna:Två an-
slutningspunkter bör inte föreslås då det är osäkert vart eller hur det blir. VAhuvudman-
nen har inte föreslagit några anslutningspunkter. Va-nätet behöver utredas vidare. 
På sidan 21 i under teknisk försörjning sista stycket:Denna mening bör tas bort för så 
detaljerade beskrivningar tas fram i ett senare skede.  

Kommentar  
VA-dagvattenutredningen ska uppdateras. Se Kommentarer till Länsstyrelsens yttrande. 

7. Västtrafik 

Västtrafik ser positivt på att kommunen genomför strategiskt långsiktigt arbete för ut-
veckling av området norr om Väjern och framför att Västtrafik har tidigare i program-
samråd för program för Långevik 1:12 m.fl. yttrat sig över att det är viktigt att planering 
ger förutsättning att samla bebyggelsen och verksamheter på ett långsiktigt hållbart sätt. 
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Aktuellt program omfattar ett stort antal bostäder samt verksamheter som till sin karak-
tär ställer krav på en väl genomförd mobilitetsanalys. Eftersom programmet tar ett hel-
hetsgrepp om en större exploatering ser Västtrafik det som nödvändigt att möjligheten 
till hållbara resvanor ges större plats i planerna (Program till detaljplan för Långevik 1:3 
m.fl. samt detaljplan för Långevik 1:12 m.fl.). Västtrafik anser att tätbebyggelse (exem-
pelvis flerbostadshus) och verksamheter med högt flöde av anställda och besökare ska 
placeras i så nära anslutning till kollektivtrafikstråken som möjligt. Mellan hållplatser 
och bebyggelse behöver det även finnas tydliga, gena och trygga gånglänkar.  
Offentlig service så som grundskola, men även kommersiell service, finns i huvudsak 
inne i Kungshamn/Smögen ca 4 km från utbyggnadsområdet (aktuellt programområde). 
Det finns relativt väl utbyggd cykelväg mellan Väjern och Kungshamn, men eftersom 
avståndet överskrider kommunens avståndsriktlinje i skolskjutsreglementet kommer 
framtida boende i området beviljas skolskjuts, vilket säkert i hög utsträckning skulle på-
verka den linjetrafik som trafikerar utmed väg 174. Dessutom föreslås en gymnasie-
skola vilket innebär att det även kommer finnas behov av att ta sig till området med kol-
lektivtrafik för att bedriva gymnasiestudier. Ett genomförande av planen i linje med pro-
grammets ambition bedöms att på sikt påverka kollektivtrafiks förutsättningar.  
Västtrafik ser därför fram emot en fortsatt dialog med kommunen för att kunna följa ut-
vecklingen av området och vilka förutsättningar som finns för kollektivtrafiken.  

Kommentar 
Västtrafiks synpunkter ska beaktas i den fortsatta planprocessen. Kommunen ser posi-
tivt på en fortsätt dialog med Västtrafik kring mobilitet.  
 

8. Bohusläns museum 

Utlåtande ur bebyggelseperspektiv 

Bohusläns museum är tveksam till en så stor etablering i det kustnära landskapet och 
har även yttrat sig över pågående detaljplan för Långevik 1:12 m fl strax söder om det 
aktuella området. Bohusläns museum ställer sig positivt till formuleringen i programbe-
skrivningen, sidan 14, ”I den fortsatta planprocessen avses bevarandet av hällmarkerna 
även med planbestämmelser” och tolkar detta som att även sprängning i fast berg be-
gränsas till ett minimum. Däremot anser museet att höjdskalan på skolan, flerfamiljshu-
sen och särskilt hotellet är för dominerande i terrängen så att de riskerar att inkräkta på 
horisontlinjen mot öster. Eftersom området är så vidsträckt rekommenderar Bohusläns 
museum en utbredd form i stället för att bygga på höjd. 
Bohusläns museum framför att vägar och tomter bör utformas på ett sådant sätt i den 
fortsatta planeringen så att sprängningar i fast berg kan begränsas. Likaså bör spräng-
ning begränsas för grundläggning och dylik inom tomtgränser genom planbestämmelser 
och byggnader placeras med hänsyn till markförutsättningarna.  
Bohusläns museum önskar att stengärdsgårdar skyddas och bevaras för framtiden och 
bör noggrant dokumenteras och kartläggas.   
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Utlåtande ur fornlämningsperspektiv 
En kulturhistorisk lämning L2019:247 är belägen invid södra plangränsen där nytt skol-
område planeras. Lämningen består av två husgrunder och gärdesgård. Ingen av husen 
eller gärdesgården har återfunnits i äldre kartmaterial. Enligt uppgift kan en av husgrun-
derna mycket väl ha tillkommit före 1850. I rapporten framförs att i händelse av exploa-
tering bör lämningarna undersökas vidare. (BM rapport 2019:06). Det framgår i pro-
gramhandlingarna att lämningen bör dokumenteras och att provgrävning bör utföras 
(programbeskrivning sidan 12).  
Mot bakgrund att okända lämningar påträffades i det intilliggande området i söder så 
finner Bohusläns museum att en arkeologisk utredning även bör utföras i det nu aktuella 
området. En arkeologisk utredning som syftar till att klarlägga om icke kända lämningar 
finns i området. Därmed finner Bohusläns museum att kommunen vänder sig till Läns-
styrelsens kulturmiljöenhet för samråd inför fortsatt planarbete. 

Kommentar 
Byggnaders placering och höjder, påverkan på landskapet och naturvärden ska studeras 
vidare i det fortsatta planarbetet. Om det behövs ska bevarande av betydande landskaps-
element, biotopskydd och andra naturvärden säkerställas i detaljplanen. 
En arkeologisk utredning ska utföras, se kommentarer till Länsstyrelsens yttrande. 
 

9. Sotenäs Naturskyddsförening 

Sotenäs Naturskyddsförening vill gärna vara med i samrådet om Långevik 1:3 och 
tycker inte att aktuellt planområde ska exploateras före planområdet för Långevik 1:12 
m fl är färdigbyggt. Enligt den naturvärdesinventering som framtagits inom ramen för 
programmet finns det flera rödlistade arter, fåglar, amfibier och växter. Föreningen är 
tveksam till omfattningen av projektet och kommer att sätta sig in i planen mer vid ett 
eventuellt samråd. 

Kommentar 
Tack för synpunkterna. Vid ett eventuellt samråd kommer Naturskyddsföreningen att 
beredas tillfälla att yttra sig igen. Se kommentarer till Länsstyrelsens yttrande. 
 

10. Miljönämnden i mellersta Bohuslän 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Nämnden håller med om att en miljöbedömning behöver genomföras och en miljökon-
sekvensbeskrivning (MKB) upprättas. Det är viktigt att belysa hur lokaliseringsprinci-
pen har beaktats i MKB.  
Dagvatten och avlopp 



 
 

 

2022-08-04 | Programsamrådsredogörelse | Byggnadsnämnden | Dnr BN 2020/290 

 

 14 (20) 

Nämnden ser mycket positivt på att planen undersöker möjligheterna att nyttja tak som 
terrasser för odling, fördröjning av dagvatten samt uteplatser och därmed begränsarian-
språktagande av mark för tomter runt husen. Det är positivt att den låglänta marken i an-
slutning till skolan ska samutnyttjande, det vill säga att aktivitetsytorna även kan nyttjas 
för dagvattenhantering. 
Miljönämnden ser positivt på samordning med Trafikverket men anser att man borde ta 
höjd för 100 års regn i den fortsatta dagvattenutredningen, då väg 174 redan vid ett fler-
tal tillfällen varit kraftigt påverkat av stora regnflöden. 
Miljönämnden vill även uppmärksamma behovet av rening och fördröjning av dagvatt-
net för att skydda de viktiga ålgräsängarna mellan Vassholmen och fastlandet. Ål-
gräsängarna fungerar som barnkammare för många marina arter och stabiliserar botten-
sedimenten och dämpar vågor och strömmar. Ålgräs tar även upp näringsnämnden ur 
vattnet och minskar på så sätt effekterna av övergödning. 
Det är inte lämpligt att använda befintliga dammar som fördröjningsmagasin för orenat 
dagvatten från nya hårdgjorda ytor, eftersom det kan påverka arter negativt och påverka 
den biologiska mångfalden negativt.  
Det har framkommit att Länsstyrelsen gjort bedömningen att det inte är möjligt att an-
sluta ytterligare planerad bebyggelse till Omholmens reningsverk utan en omfattande 
uppgradering av reningsverket. Miljönämnden anser därför att en lösning på avloppsfrå-
gan behöver vara klar innan planen antas. Om man väljer vanlig vattenspolande toaletter 
bedömer vi i detta läge att en kommunal anslutning till avlopp är den bästa lösningen 
med avseende på bästa möjlig teknik och utsläppspunktens läge. Det finns även krets-
loppsalternativ att ta ställning till. 
Olägenhet vid byggnation av området  
Byggnationen behöver planeras så att olägenhet under utbyggnad av området på grund 
av buller, dammning, avfallshantering etc. minimeras. 
Buller  
Vid en etablering av planen kommer trafiken att öka på väg 174. Det innebär en risk för 
förhöjda bullernivåer vilket kan påverka befintliga bostäder längs vägen. Miljönämnden 
ser positivt på att en bullerutredning med fokus på trafik kommer att tas fram i den fort-
satta planprocessen. 
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Förorenad mark  
Nämnden har ingen kännedom om potentiellt förorenad mark i området utöver det som 
redan tagits upp i planbeskrivningen. 
Lokaler  
Miljönämnden ser positivt på de förslag som läggs fram för att säkerställa en långsiktigt 
hållbar dagvattenhantering inom de låglänta delarna av planen. Det är av stor vikt att 
risken för översvämningar i dessa områden minimeras då det kan påverka byggnader 
och dess inomhusmiljöer negativt. 
Naturvärden och skyddad natur  
Planområdet innehåller inga unika naturvärden. I södra delen av planen finns tre natur-
värdesobjekt med höga naturvärden, dessa objekt är idag skyddade genom strand-
skyddsbestämmelser. Miljönämnden ser positivt på om befintliga dammar lämnas 
orörda med tillräckliga skyddsavstånd.  
Energi och infrastruktur  
Planen bör utreda och ge förslag på klimatreglerande effekter av grön och blå infra-
struktur eftersom dessa har en grundläggande och klimatreglerande funktion och både 
behovet av uppvärmning och kylning av byggnader kan minska.  
Planen bör även möjliggöra lokal förnyelsebar energi och vid bebyggelsens utformning 
behöver man ta hänsyn till att det sammanlagda energibehovet för bebyggelsen ska mi-
nimeras.  
Att man i planen vill utveckla cykel- och vandringsleder ser vi mycket positivt på. 

Kommentar 
Frågor kopplade till dagvattenhantering, skyfall och risk för översvämning kommer att 
utredas vidare i den fortsatta planprocessen liksom frågor kopplade till energi och kli-
mat. 
Kommunen arbetar i nuläget med att ta fram en VA-plan för att lösa kapacitetsbristen. I 
den fortsatta planprocessen kommer plangenomförandet förtydligas med stöd i VA-pla-
nen samt med stöd i en fördjupad VA- och dagvattenutredning.  
Se kommentarer till Länsstyrelsens yttrande. 
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Sakägare enligt fastighetsförteckning: 

11. Ellevio  

För att säkerställa ny bebyggelsens elbehov kommer Ellevio behöva anlägga nya led-
ningar och bygga nya nätstationer (transformatorstationer) inom området. 
Nya ledningar placeras och samförläggs i allmän plats så långt möjligt, där ledningar 
inte kan placeras i allmän plats behöver u-områden skapas i plankartan. U-områden är 4 
meter breda med ledningen i mitten. Ellevio framför att det är svårt att i det här skedet 
uppskatta hur stort elbehovet kommer bli inom programområdet, det går därför inte att i 
nuläget säga hur många nätstationer Ellevio kommer behöva bygga inom området. För 
nya nätstationer behövs E-områden i plankartan. Inför detaljplanearbetet kan kommu-
nen ta en kontakt med Ellevio för att stämma av hur många nätstationer som behövs 
men även komma överens om var nätstationer kan lämpligen placeras.  

Kommentar 
Behov och placering av nätstationer ska utredas i samråd med Ellivio i det fortsatta 
planarbetet. 
 

12.  Långevik 1:12, Fastigheter i Långevik AB  

Tillfart till området  
Det finns ingen befintlig väg och cirkulation att ansluta till, utan den planeras för utbyg-
naden av Långevik 1:12. Hur ska tillfartsvägen och cirkulationen vid handelsområdet 
utformas för att klara trafikrörelserna från två områden? Behövs större vägområde? Hur 
ska kostnaderna fördelas?  
För de fastigheter inom Långevik 1:12 som angränsar vägen upp till skolområdet med-
för den planerade exploateringen en väsentlig höjning av trafikbuller som får en negativ 
inverkan på området. Det blir därför viktigt att man hittar fler än en angöring av väg till 
området.  
Skolområdet  
Skolbyggnaden och Boviera ser ut att ligga över många höjdkurvor. Byggnaderna ligger 
kloss an tomtgräns med strandskydd och bäcken. Sprängningar för bebyggelse och ga-
rage kommer påverka.  
I kommunens arbete med översiktsplan 2022 finns förslag på koppling av fordonsväg, 
gång- och cykelled från Långevik (väg 174) i väst till kommunens planerade nya Indu-
strisite, Kärrshåla i öst (väg 872). Allt detta sammantaget gör att skolområdet nuvarande 
placering inte känns optimalt.  
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Föreslagen bebyggelse och gator  
Det saknas en redovisning av områdets påverkan på landskapsbilden och sektioner ge-
nom området som visar bebyggelsens påverkan i höjd och hur det upplevs från omgiv-
ningen. Det saknas höjdangivelser på programskissen, både för föreslagen bebygelse 
och omgivande gator. Det hade underlättat för att förstå påverkan i terrängen.  

Kommentar  
Gemensam tillfart från väg 174 till de båda planområdena för Långevik 1:3 respektive 
1:12 planeras. Rundkörning med två tillfarter till respektive planområde är önskvärt och 
utreds vidare.  
Frågor kopplade till genomförande och fördelning av kostnader samt ansvar för ett ge-
nomförande hanteras i exploateringsavtal för respektive detaljplan.  
Placering och utformning av planerad bebyggelse kommer att studeras i den fortsatta 
planprocessen. Rekommendationer kring exempelvis gång- och cykelväg i ny över 
siktsplan som i nuläget arbetas fram kommer att beaktas.  
Frågor kopplade till trafik och buller kommer att utredas vidare i den fortsatta planpro-
cessen.  
Planförslagets påverkan på landskapsbilden ska utredas vidare och redovisas mer detal-
jerat. 
Se kommentarer till Länsstyrelsens yttrande.  
 

13.  Långevik 1:38, Långevik 1:39, Långevik 1:41  

Exploatören har inte rådighet till fastigheterna Långevik 1:38, 1:39 och 1:41. Fastighets-
ägarens verksamhet idag är stenbearbetning på dessa fastigheter, en verksamhet som 
överensstämmer med kommunens nu gällande översiktsplan från 2010 samt förslag till 
ny översiktsplan som just nu arbetas fram.  
Om exploatören avser fullfölja detaljplanen måste en fastighetsregistrering ske innan 
fastighetsägaren kan godkänna den tänka detaljplanen.  
Fastighetsägaren har tidigare godkänt programförslaget för Långevik 1:12 m.fl., Dock 
skilde sig sedan detaljplaneförslaget till Långevik 1:12 m.fl. från det ovannämnda pro-
gramförslaget, där fastigheterna Långevik 1:38, 1:39 och 1:41 helt utlämnats. Fastig-
hetsägaren framför att i det fallet kommunen behandlar även denna detaljplan på lik-
nande sätt är fastighetsägaren redan nu negativ till fortsatt planarbete för Långevik 1:3 
m.fl.  

Kommentar 
Kommunen har inte för avsikt att planlägga enskilda fastigheter utan respektive fastig-
hetsägarens tillåtelse. Avtal mellan exploatören och de fastigheter som ingår i detaljpla-
nen ska teckas innan planarbetet fortsätter.  
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14.  Långevik 1:58, delägare 1 av 11 

Länstyrelsens yttrande angående detaljplan för Långevik 1:12 var att reningsverket inte 
fungerar som det var tänkt. Vid granskning används endast 14% av kapaciteten till av-
lopp och hela 86% till regnvatten och läckage i ledningarna. Med anledning av detta 
tycker jag att projekt Långevik 1:3 ska läggas på is tills vidare. Lägg kraften istället på 
att få ett avslut på detaljplan för Långevik 1:12, så att byggnation av tomter, vägar, av-
lopp etc kan dra igång innan ett nytt stort projekt påbörjas.  

Kommentar 
Genomförande av planen samt etappindelning för att styra utbyggnad av planområdet 
över tid kommer att hanteras i den försatta planprocessen. 
Se kommentarer till Länsstyrelsens yttrande. 
 

15.  Långevik 1:58, delägare 2 av 11 

Yttrandet har förkortats.  
Vi är direkt berörda av Långevik 1:3 via Långevik 1:58, där vi är delägare. Men även 
indirekt via vår närmiljö där vi bor. Vi kan inte annat än att häpna över dessa planer, har 
inte Sotenäs kommun fått nog av fantasiprojekt? Finns det något underlag alls för dessa 
planer? 
Nu finns det sedan flera år en seriöst framtagen plan närmast Väjern för utbyggnad av 
bostäder, förskola och handel som funnits med i kommunens översiktsplan sedan många 
år. Hur kan man då motivera att släppa fram ytterligare ett ännu större projekt på en av-
sevärt mindre yta än Långevik 1:12? 
Då vi först fick kontakt med detta projektet, fick vi till vår förvåning se att det inled-
ningsvis delvis var inritat på vår egendom intill loppmarknaden, alltså Långevik 1:58. 
Dessutom ska huvudangöring till planområdet ske via den nya planerade cirkulations-
platsen för planområdet Långevik 1:12 m fl. Det känns litegrann som att Långeviksber-
get åker snålskjuts på Långevik 1:12. Hur är detta tänkt att fungera i praktiken? 
Vidare har det även framkommit att det uppförts en väg på 100-tals meter utefter strand-
skyddat område i den östra delen av området Långevik 1.3, i direkt konflikt med strand-
skyddet till berört vattendrag hur hanterar kommunen detta brott mot strandskyddet? 

Kommentar 
Kommunen bedömer på att det aktuella området ska planläggs som en resurs för den 
långsiktiga samhällsutvecklingen. Frågan om genomförande av planen samt etappindel-
ning för att styra utbyggnad av planområdet över tid kommer att hanteras i det försatta 
planarbetet.  
Övriga synpunkter kan inte hanteras inom ramen för samråd av detta planprogram.  
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Sammanfattning av inkomna synpunkter 

Länsstyrelsen framför att programmet inte överensstämmer med gällande översiktsplan 
men finns utpekat i kommunens nya översiktsplan som varit föremål för samråd under 
2021. Vidare anser Länsstyrelsen att exploateringens påverkan på bland annat riksin-
tresse enligt MB 4 kap, jordbruksmark, farligt gods m m ska redovisas närmare och ut-
redningar inom naturvärden, trafik, VA/dagvatten, geoteknik, buller m m behöver för-
djupas eller tas fram i den fortsatta planprocessen.  
Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning om att förslaget kan innebära en be-
tydande miljöpåverkan och att en särskild miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas. 
Berörda sakägare yttrar sig bland annat om projektets omfattning och påverkan på om-
rådet, rådighet över mark, kommunens intentioner kring trafikfrågan samt kapaciteten i 
VA-nätet.  
Behovet av utredning kring fastighetsgränser och samfälligheter samt planens genomfö-
rande lyfts också upp.  

 

Förslag till fortsatt arbete 

Planprogrammet är ett först steg till detaljplaneläggning och fler åtgärder och utred-
ningar än vad som framkommit av samrådet kan behövas under planarbetets gång. Sär-
skilt viktigt att beakta i det fortsatta planarbetet är anpassning till landskapsbild och 
naturvärden, utbyggnad av infrastruktur och utredningar med förslag till åtgärder mot 
risker. 

• Ett förslag till etappindelning av detaljplanen ska tas fram med utgångspunkt från ut-
byggnad och tillgång till infrastruktur (VA, gator) samt lämplig bebyggelseutveckling. 

• Förprojektering av gator och VA. 

• En geoteknisk -och bergteknisk utredning ska upprättas och om åtgärder behö-
ver vidtas ska dessa säkerställas i detaljplanen. 

• En riskutredning för transporter av farligt gods ska upprättas och om åtgärder 
behöver vidtas ska dessa säkerställas i detaljplanen. 

• En bullerutredning ska upprättas och om åtgärder behöver vidtas ska dessa sä-
kerställas i detaljplanen. 

• Trafik inom och angränsande planområdet ska utredas ytterligare. 

• En arkeologisk utredning ska utföras. 

• VA- och dagvattenutredningen ska uppdateras bl.a. med hänsyn till den VA-plan 
som nu tas fram, ledningskapacitet för dricksvatten, skyfall och miljökvalitets-
normer. 

• Risk för översvämning p.g.a skyfall, stigande havsnivå, förhöjda flöden i vattendrag el-
ler dyligt ska beskrivas ytterligare samt förslag till eventuella åtgärder om det behövs.  
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• Påverkan på landskapet och riksintresset ska studeras ytterligare och illustraras med t.ex 
sektioner, vyer fotomontage och /eller 3D-modell.  

• Hantering av naturvärden, skyddade arter, strandskydd, dispenser ska studeras ytterli-
gare och om åtgärder behöver vidtas ska de säkerställas i detaljplanen. 

• Ekosystemtjänster, grön infrastruktur och barnperspektivet ska beskrivas. 

• En strategisk miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas. Samråd ska hållas med 
Länsstyrelsen kring avgränsning. 

 
Detaljplaneprocessen 
De synpunkter som kommit in under samrådet om planprogrammet ligger som grund för fort-
satt planarbete. Förslaget kommer att bearbetas och nya handlingar skickas därefter ut vid två 
tillfällen, i det så kallade samrådsskedet och granskningsskedet, till berörda sakägare, externa 
och interna remissinstanser. Yttranden sammanställs och kommenteras på nytt i en samrådsre-
dogörelse och i ett granskningsutlåtande. Kommunen presenterar därefter det planförslag man 
avser att anta. Detaljplanen antas och vinner laga kraft tre veckor efter antagandet under förut-
sättning att ingen har överklagat detaljplanen. 
 
 
 
Elisabet Fjellman   Håkan von Dolwitz 
Konsulterande arkitekt   Plan -och byggchef 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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BN § 94  BN 2022/362 

Ansökan om planbesked för fastigheterna Bäckevik 2:8 m.fl., 
Kungshamn  
Ansökan om planbesked avser att upprätta en ny detaljplan för fastigheterna Bäckevik 2:7 och 2:8 i 
syfte att göra det möjligt att bedriva restaurangverksamhet. Restaurangverksamhet har tidigare 
bedrivits på platsen med tidsbegränsade bygglov då nuvarande detaljplan inte tillåter 
restaurangverksamhet.  
Det aktuella området ligger i de norra delarna av Kungshamns hamn vid Bäckevikstorget. 
 
Restaurangverksamhet har bedrivits med tillfälligt bygglov i drygt 20 år. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer därför att det är lämpligt att pröva användningen i en ny 
detaljplan så att verksamheten blir planenlig. Hela planområdet bör ses över i en ny detaljplan.  
 
I ett planarbete bör bl.a. följande särskilt utredas: VA/dagvatten/skyfall, geoteknik/bergteknik, 
anpassning till kulturmiljön samt stigande havsnivåer och översvämning. 
 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-08-18 § 161 
Planarkitektens tjänsteutlåtande 2022-08-08 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta:  
• att ge ett positivt planbesked  
• att planen bedöms kunna antas av kommunen inom 2 år från detta beslutsdatum 
• att planavtal ska tecknas med planenheten inom 2 månader från detta beslutsdatum  
• att beslutet inte innebär någon garanti för att detaljplanen kommer att antas 

och vinna laga kraft 
• att sökanden ska bekosta planarbetet om inte annat avtalas 
• att sökanden ska betala avgiften för detta planbesked 

 
Upplysning 
Kostnad för planbeskedet är 14 490 kr.  

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
 
  



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Jaqueline Dahllöf, Planarkitekt 

Telefon: 0523-66 46 25 
E-post: jaqueline.dahllof@sotenas.se 
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Ansökan om planbesked för fastigheterna Bäckevik 2:8 m.fl., 
Kungshamn  

Sammanfattning  
Ansökan om planbesked avser att upprätta en ny detaljplan för fastigheterna Bäckevik 
2:7 och 2:8 i syfte att göra det möjligt att bedriva restaurangverksamhet. 
Restaurangverksamhet har tidigare bedrivits på platsen med tidsbegränsade bygglov då 
nuvarande detaljplan inte tillåter restaurangverksamhet.  
Det aktuella området ligger i de norra delarna av Kungshamns hamn vid 
Bäckevikstorget. 
 

 
Lokalisering av aktuellt område              

Beskrivning av ärendet 
Ansökan om planbesked inkom 2022-05-30. Sökande är APT Invest AB och ansökan 
avser fastigheterna Bäckevik 2:7 och 2:8, vilka ägs av sökande. På fastigheterna har 
restaurang Sônnaápå tidigare drivits med tidsbegränsade bygglov sedan år 1999, varför 
ny detaljplan behöver upprättas som möjliggör för permanent restaurangverksamhet.  
 
Fastigheterna utgör idag en del av en större byggnad i två våningar vilken benämns som 
”gula längan” och består av elva fastigheter varav en ägs av Sotenäs kommun. I norr 
gränsar området till ett bergsområde och i öster gränsar aktuella fastigheter till en 
restaurangverksamhet. I nära anslutning till området finns ytterligare verksamheter samt 
Kungshamns busstation.  



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Jaqueline Dahllöf, Planarkitekt 

Telefon: 0523-66 46 25 
E-post: jaqueline.dahllof@sotenas.se 
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Gula längan Restaurangverksamhet inom fastigheterna
    
Detaljplaner 
Fastigheterna i gula längan omfattas av detaljplan 14-GRA-19 från 1941. Större delen 
av längan har bestämmelse Va vilken tillåter att fastigheterna får användas som sjöbod 
eller lagerlokal. Dessa får uppföras med en byggnadshöjd på högst åtta meter och inte 
uppföras närmre granntomt än 0,75 meter. Fastigheterna i nordvästra delen av planen 
samt de fyra fastigheterna i gula längans västra del omfattas av bestämmelsen V. Denna 
tillåter samma användning som ovanstående men även industri tillåts. 
 
Fastigheterna ligger även inom tomtindelningsplan 14-GRA-47. 
 

  
Detaljplan 14-GRA-19 
 
Översiktsplan 
Enligt gällande översiktsplanen, ÖP 2010, är aktuellt område lämpligt för utveckling av 
hamnområdet genom förtätning. Området har en centrumfunktion för Kungshamn och 
ligger inom utvecklingsområde för boende, verksamheter, service m.m. vilket ska 



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Jaqueline Dahllöf, Planarkitekt 

Telefon: 0523-66 46 25 
E-post: jaqueline.dahllof@sotenas.se 
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beaktas och utnyttjas. I granskningshandlingen för ÖP 2022 framgår det att området är 
ett utvecklingsområde för centrumfunktioner. 
 
Riksintressen 
Området omfattas av riksintresse för turism och rörligt friluftsliv MB 4 kap 2§ samt 
riksintresse för obruten kust MB 4 kap 3. 
 
Strandskydd 
Om strandskyddet är upphävt i gällande detaljplan återinträder det när en ny detaljplan 
upprättas. Strandskyddsgränsen för det generella strandskyddet är 100 meter, vilket i 
detta fall betyder att fastigheterna skulle omfattas av strandskyddet. 
 
Stigande havsnivå 
Aktuellt område ligger på ca. +2 meter vilket innebär att bebyggelsen är utsatt för 
översvämning från stigande havsnivå.  
 
Kulturmiljö 
Bebyggelsen i området är av Länsstyrelsen utpekad som kulturmiljö. Det framgår att 
bebyggelsen i framtida detaljplaner ska bevaras. 
 
VA 
Fastigheterna omfattas inte av kommunalt verksamhetsområde för VA. Fastigheterna är 
anslutna till kommunalt ledningsnät för vatten- och spillvatten. 

Konsekvensbeskrivning  

Ekonomi 
Om detaljplan ska upprättas och ytterligare fastigheter ska ingå, bör avtal om 
kostnadsfördelning mellan parterna upprättas. Om endast exploatörens fastigheter, 
enligt ansökan, ska ingå i ett planförslag ska exploatören bekosta hela planarbetet samt 
tillhörande utredningar. 

Regelverk 

Planprocessen ska genomföras i enlighet med Plan- och bygglagen 2010:900, (SFS 
2014:900) och startas med ett standardförfarande.  

Slutsats 

Restaurangverksamhet har bedrivits med tillfälligt bygglov i drygt 20 år. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer därför att det är lämpligt att pröva 
användningen i en ny detaljplan så att verksamheten blir planenlig. Hela planområdet 
bör ses över i en ny detaljplan.  
 



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Jaqueline Dahllöf, Planarkitekt 

Telefon: 0523-66 46 25 
E-post: jaqueline.dahllof@sotenas.se 
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I ett planarbete bör bl.a. följande särskilt utredas: VA/dagvatten/skyfall, 
geoteknik/bergteknik, anpassning till kulturmiljön samt stigande havsnivåer och 
översvämning. 

Förvaltningens förslag till beslut  
Byggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att besluta:  
 
att  ge ett positivt planbesked  
att planen bedöms kunna antas av kommunen inom 2 år från detta besluts
 datum 
att planavtal ska tecknas med planenheten inom 2 månader från detta besluts
 datum  
att beslutet inte innebär någon garanti för att detaljplanen kommer att antas 

och vinna laga kraft 
att sökanden ska bekosta planarbetet om inte annat avtalas 
att  sökanden ska betala avgiften för detta planbesked 

Upplysning 
Kostnad för planbeskedet är 14 490 kr.  

Beslutet skickas till 
Plan- och byggenheten 
Sökande 
 
 
Jaqueline Dahllöf                       Håkan von Dolwitz 
Planarkitekt   Plan- och byggenheten 
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KSTU § 59  Dnr 2022/000737 

Införande av nytt passersystem Hogenäs samt Malmöns 
återvinningscentraler 

Sammanfattning 

Rambo planerar att införa passersystem på samtliga sju återvinningscentraler inom 
ägarkommunerna. Passersystemet ger bland annat en ökad säkerhet, bättre arbetsmiljö, mindre 
miljöpåverkan samt ökade intäkter genom införandet.  
Detta under förutsättning att respektive ägarkommuns kommunfullmäktige fattar beslut om ett 
begränsat antal fria besök. 
 
Samtliga privathushåll med avfallsabonnemang får nyttja sina fria besök på samtliga 
ägarkommuners återvinningscentraler. Företag och övriga besökare kommer att få betala en avgift 
för att få tillträde att lämna avfall på återvinningscentral. Om samtliga ägarkommuner har så lika 
förutsättningar som möjligt gör det administrationen mycket effektivare och kunderna upplever det 
enklare och rättvisare när de brukar Rambokommunernas återvinningscentraler. 
 
Passersystemet ger endast fritt tillträde till återvinningscentralen under de fria besöken för 
privatpersoner som tecknat avfallsabonnemang. Idag har återvinningscentralen många besökare från 
andra kommuner och företag som lämnar avfall, utan att betala för sig. Denna kostnad belastar 
kommunernas renhållningskollektiv. Servicen kommer dock att finnas kvar även för dessa och de 
ska fortsatt ha möjligheten att lämna sitt avfall mot en avgift. Det finns möjlighet att betala via 
återvinningscentralkort eller Swish. 
 
Exempel på fria besök/år från andra kommuner, dom har i genomsnitt cirka fem besök per 
hushåll/år i realiteten. 

• Vänersborg har 4 fria besök och därefter kostar varje besök 50 kronor  
• Ale Kommun har 10 fria besök och därefter kostar varje besök 200 kronor 
• Strömstad har 12 fria besök och därefter kostar varje besök 100 kronor 
• Uddevalla har 10 fria besök och därefter kostar varje besök 204 kronor 
• Orust har 15 fria besök och därefter kostar varje besök 313 kronor 
• Laholm har 12 fria besök och därefter kostar varje besök 250 kronor 
• Halmstad har 15 fria besök och därefter kostar varje besök 250 kronor 

 
För Rambos kunder föreslås 12 fria besök för villor och fritidshus och 8 fria besök för lägenheter, 
därefter föreslås besöken kosta varje besök 200 kronor. 
 
Passagekontrollen för privatpersoner med avfallsabonnemang sker via deras körkort. Övriga och 
företagare får ett passerkort.  
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Forts. KSTU § 59 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi 
Intäkterna kommer att öka då övriga besökare samt företagen kommer att få betala för att få lämna 
sitt avfall. 

Organisation och personal 
Berör Rambo AB enbart. 

Beslutsunderlag 

Drift- och projektchefens tjänsteutlåtande 2022-07-28 
 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att på kommunens återvinningscentraler, under förutsättning att 
respektive ägarkommuns kommunfullmäktige fattar likalydande beslut om ett begränsat antal fria 
besök:  

- införa 12 fria besök årligen för villor och fritidshus samt 8 fria besök för 
lägenheter  

- införa 6 fria besök för dödsbon 
- införa en kostnad om 200 kr/besök efter att de fria besöken förbrukats 

  
Kommunfullmäktige beslutar att detta skrivs in i ordinarie renhållningstaxan för 2023. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtrande 
 Datum Dnr 
 2022-07-28 KA 2022/000737 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Fredrik Torstensson 
Drift- och Projektchef 

 

Införande av nytt passersystem Hogenäs samt Malmöns 
återvinningscentraler 

Sammanfattning 
Ärendet avser beslut om införande av passagesystem till Hogenäs samt Malmöns 
återvinningscentraler. 

Beskrivning av ärendet 
Rambo planerar att införa passersystem på samtliga sju återvinningscentraler (ÅVC) 
inom ägarkommunerna. Passersystemet ger bland annat en ökad säkerhet, bättre 
arbetsmiljö, mindre miljöpåverkan samt ökade intäkter genom införandet.  
Detta under förutsättning att respektive ägarkommuns kommunfullmäktige fattar beslut 
om ett begränsat antal fria besök. 
 
Samtliga privathushåll med avfallsabonnemang får nyttja sina fria besök på samtliga 
ägarkommuners ÅVC:er. Företag och övriga besökare kommer att få betala en avgift för 
att få tillträde att lämna avfall på ÅVC. Om samtliga ägarkommuner har så lika 
förutsättningar som möjligt gör det administrationen mycket effektivare och kunderna 
upplever det enklare och rättvisare när de brukar Rambokommunernas ÅVC:er. 
 
Passersystemet ger endast fritt tillträde till ÅVC under de fria besöken för 
privatpersoner som tecknat avfallsabonnemang. Idag har ÅVC många besökare från 
andra kommuner och företag som lämnar avfall, utan att betala för sig. Denna kostnad 
belastar kommunernas renhållningskollektiv. Servicen kommer dock att finnas kvar 
även för dessa och de ska fortsatt ha möjligheten att lämna sitt avfall mot en avgift. Det 
finns möjlighet att betala via ÅVC-kort eller Swish. 
 
Exempel på fria besök/år från andra kommuner, dom har i genomsnitt ca 5 besök per 
hushåll/år i realiteten. 
• Vänersborg har 4 fria besök och därefter kostar varje besök 50 kr  
• Ale Kommun har 10 fria besök och därefter kostar varje besök 200 kr  
• Strömstad har 12 fria besök och därefter kostar varje besök 100 kr  
• Uddevalla har 10 fria besök och därefter kostar varje besök 204 kr  
• Orust har 15 fria besök och därefter kostar varje besök 313 kr  
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• Laholm har 12 fria besök och därefter kostar varje besök 250 kr  
• Halmstad har 15 fria besök och därefter kostar varje besök 250 kr  
 
För Rambos kunder föreslås 12 fria besöken för villor och fritidshus och 8 fria besök för 
lägenheter, därefter föreslås besöken kosta varje besök 200 kr. 
 
Passagekontrollen sker för privatpersoner med avfallsabonnemang via deras körkort. 
Övriga och företagare får ett passerkort.  

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

Intäkterna kommer att öka då övriga besökare samt företagen kommer att få betala för 
att få lämna sitt avfall. 

Organisation och personal 

Berör Rambo AB enbart. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 Kommunfullmäktige beslutar att:  
- införa 12 st fria besök årligen för villor och fritidshus samt 8 st fria besök för 
  lägenheter  
- dödsbo har 6 fria besök  
- efter de fria besöken förbrukas ska följande besök kosta 200 kr/ besök  
- detta skrivs in i ordinarie renhållningstaxan för 2023 efter att denna är beslutat av 
   kommunfullmäktige 

Beslutet skickas till 
Diariet 
Rambo 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

  
Fredrik Torstensson Eveline Karlsson 
Drift och Projektchef Samhällsbyggnadschef 
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KSTU § 60  Dnr 2022/000738 

Renhållningstaxa 2023 

Sammanfattning 

Taxan som antogs av kommunfullmäktige 2018-12-13, avseende det nya insamlingssystemet, som 
gäller från 2019 har årligen justerats med index. Taxan behöver nu revideras dels på grund av att 
utsortering av matavfall kommer att bli obligatoriskt och eftersom abonnemang med blandat mat- 
och restavfall inte längre blir valbart för hushållen. Det har också tillkommit nya tjänster som ingår 
i det kommunala ansvaret. 

Beskrivning av ärendet 

 
Förändringar och tillägg till denna taxa är gulmarkerade och vid höjda avgifter är dagens avgifter 
rödmarkerade. 
 
Taxan som antogs av kommunfullmäktige 2018-12-13, avseende det nya insamlingssystemet, som 
gäller från 2019 har årligen justerats med index. Taxan behöver nu revideras dels på grund av att 
utsortering av matavfall kommer att bli obligatoriskt och eftersom abonnemang med blandat mat- 
och restavfall inte längre blir valbart för hushållen. Det har också tillkommit nya tjänster som ingår 
i det kommunala ansvaret.  
 
Avgifterna för slamtömning regleras enligt avfallsindex A12:3MD och årligen fr.o.m. 1 januari med 
oktober 2021 som basmånad. 
 
Renhållningsavgiften är uppdelad i en grundavgift och en hämtningsavgift.  
 
Grundavgiften finansierar kostnader för markarrende, drift och underhåll av kommunens 
återvinningscentraler, hantering och behandling av hushållens farliga avfall samt administration, 
kommunikation, planering, utveckling och andra kostnader av övergripande karaktär. Nytt är att 
grundavgiften även ska finansiera inlämnat bygg- och rivningsavfall från privathushållen.  
 
Hämtningsavgiften finansierar insamlingsfordon, personal, hantering och behandling av insamlat 
avfall, kärlkostnader för privathushållen samt andra kostnader som insamlingen av det kommunala 
avfallet genererar. Flerfamiljshus och verksamheter köper kärl eller hyr av Rambo.  
 
Avgifterna för slamtömning regleras enligt avfallsindex A12:3MD. Då index för insamling av avfall 
(A12:1MD) skiljer sig markant från index för slamtömning (A12:3MD) bör de olika tjänsterna 
regleras med två separata index. Risken är stor att man inte får täckning för egna kostnadsökningar. 
 
Returpapper/tidningar som från och med 1 januari 2022 är kommunalt avfall läggs från och med 
2023-01-01 in i taxan. Flerbostadshus och verksamheter kan beställa hämtning i kärl mot avgift 
enligt bifogat taxedokument. En- och tvåbostadshus hänvisas till insamlingssystem som återfinns på 
återvinningsstationerna.  



 
 

 
Kommunstyrelsens tekniska utskott | Sammanträdesprotokoll | 2022-09-20 | §§ 55-61 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 13(14)
 

 
 

Forts. KSTU § 60 

Framkörningsavgift (bomavgift) när man inte har kunnat utföra tömning av enskilt avlopp trots 
aviseringsbrev, föreslås höjas från 488 kr – 700 kr. Det har skett en ökning av fastighetsägare (115 
st, 2021) som har satt i system att hellre betala en framkörningsavgift då den är billigare än en 
ordinarie tömning. En bomkörning ger en negativ miljöpåverkan och bör undvikas. Enligt 
Avfallsföreskrifterna ska ett enskilt avlopp (med toalett kopplad) tömmas minst en gång per år.  
 
Bygg- och rivningsavfall som uppkommer vid egen renovering blir ett kommunalt ansvar 2023-01-
01. Bygg- och rivningsavfall som uppkommer i en yrkesmässig verksamhet faller inte under det 
kommunala ansvaret. Privatpersoner med avfallsabonnemang kan lämna bygg- och rivningsavfall 
avgiftsfritt på återvinningscentralen, inom ramen för de fria besöken. Privathushåll kan beställa 
hämtning av bygg- och rivningsavfall vid fastigheten mot avgift enligt bifogat taxedokument. 
 
Kyl och frys lämnas avgiftsfritt till återvinningscentral. Kostnaden för mottagning och behandling 
täcks av taxans grundavgift. Kyl och frys kan även hämtas genom beställning mot en särskild avgift 
enligt förslag i bifogat taxedokument. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  
Med föreslagna justeringar samt införande av det nya insamlingssystemet har budgeterats med ett 
underskott på 800 tkr. Det ackumulerade överskottet beräknas till 1,1 mnkr vid 2023 års slut.  
 
Utöver föreslagna höjningar kommer samtliga avgifter i renhållningstaxan att justeras med 
avfallsindex.  

Organisation och personal 
Berör Rambo AB enbart. 

Beslutsunderlag 

Drift- och projektchefens tjänsteutlåtande 2022-08-03 
Förslag till justering Renhållningstaxor 2023 
Förslag till justering Renhållningstaxor 2023 med jämförelse. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att:  
- Anta föreslagna justeringar daterade 2022-09-20 i den renhållningstaxan som antogs 2018-

12-13 inför nytt insamlingssystem och som kommer att börja gälla från 1 januari 2023.  
- Anta föreslagna justeringar daterade 2022-09-20 i den renhållningstaxan som antogs 2021-

11-11 inför 2022 och som gäller i sin helhet tills nytt insamlingssystem är infört i hela 
kommunen.  

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-08-03 KA 2022/000738 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Fredrik Torstensson 
Drift- och Projektchef 

 

Renhållningstaxa 2023 

Sammanfattning 
Taxan som antogs av kommunfullmäktige 2018-12-13, avseende det nya 
insamlingssystemet, som gäller från 2019 har årligen justerats med index. Taxan 
behöver nu revideras dels på grund av att utsortering av matavfall kommer att bli 
obligatoriskt och eftersom abonnemang med blandat mat- och restavfall inte längre blir 
valbart för hushållen. Det har också tillkommit nya tjänster som ingår i det kommunala 
ansvaret. 

Beskrivning av ärendet 
 
Förändringar och tillägg till denna taxa är gulmarkerade och vid höjda avgifter är 
dagens avgifter rödmarkerade. 
 
Taxan som antogs av kommunfullmäktige 2018-12-13, avseende det nya 
insamlingssystemet, som gäller från 2019 har årligen justerats med index. Taxan 
behöver nu revideras dels på grund av att utsortering av matavfall kommer att bli 
obligatoriskt och eftersom abonnemang med blandat mat- och restavfall inte längre blir 
valbart för hushållen. Det har också tillkommit nya tjänster som ingår i det kommunala 
ansvaret.  
 
Avgifterna för slamtömning regleras enligt avfallsindex A12:3MD och årligen fr.o.m. 1 
januari med oktober 2021 som basmånad. 
 
Renhållningsavgiften är uppdelad i en grundavgift och en hämtningsavgift.  
 
Grundavgiften finansierar kostnader för markarrende, drift och underhåll av 
kommunens återvinningscentraler, hantering och behandling av hushållens farliga avfall 
samt administration, kommunikation, planering, utveckling och andra kostnader av 
övergripande karaktär. Nytt är att grundavgiften även ska finansiera inlämnat bygg- och 
rivningsavfall från privathushållen.  
 
Hämtningsavgiften finansierar insamlingsfordon, personal, hantering och behandling av 
insamlat avfall, kärlkostnader för privathushållen samt andra kostnader som 
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insamlingen av det kommunala avfallet genererar. Flerfamiljshus och verksamheter 
köper kärl eller hyr av Rambo.  
 
Avgifterna för slamtömning regleras enligt avfallsindex A12:3MD. Då index för 
insamling av avfall (A12:1MD) skiljer sig markant från index för slamtömning 
(A12:3MD) bör de olika tjänsterna regleras med två separata index. Risken är stor att 
man inte får täckning för egna kostnadsökningar. 
 
Returpapper/tidningar som från och med 1 januari 2022 är kommunalt avfall läggs från 
och med 2023-01-01 in i taxan. Flerbostadshus och verksamheter kan beställa hämtning 
i kärl mot avgift enligt bifogat taxedokument. En- och tvåbostadshus hänvisas till 
insamlingssystem som återfinns på återvinningsstationerna.  
 
Framkörningsavgift (bomavgift) när man inte har kunnat utföra tömning av enskilt 
avlopp trots aviseringsbrev, föreslås höjas från 488 kr – 700 kr. Det har skett en ökning 
av fastighetsägare (115 st, 2021) som har satt i system att hellre betala en 
framkörningsavgift då den är billigare än en ordinarie tömning. En bomkörning ger en 
negativ miljöpåverkan och bör undvikas. Enligt Avfallsföreskrifterna ska ett enskilt 
avlopp (med toalett kopplad) tömmas minst en gång per år.  
 
Bygg- och rivningsavfall som uppkommer vid egen renovering blir ett kommunalt 
ansvar 2023-01-01. Bygg- och rivningsavfall som uppkommer i en yrkesmässig 
verksamhet faller inte under det kommunala ansvaret. Privatpersoner med 
avfallsabonnemang kan lämna bygg- och rivningsavfall avgiftsfritt på 
återvinningscentralen, inom ramen för de fria besöken. Privathushåll kan beställa 
hämtning av bygg- och rivningsavfall vid fastigheten mot avgift enligt bifogat 
taxedokument. 
 
Kyl och frys lämnas avgiftsfritt till återvinningscentral. Kostnaden för mottagning och 
behandling täcks av taxans grundavgift. Kyl och frys kan även hämtas genom 
beställning mot en särskild avgift enligt förslag i bifogat taxedokument. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

Med föreslagna justeringar samt införande av det nya insamlingssystemet har 
budgeterats med ett underskott på 800 tkr. Det ackumulerade överskottet beräknas till 
1,1 mnkr vid 2023 års slut.  
 
Utöver föreslagna höjningar kommer samtliga avgifter i renhållningstaxan att justeras 
med avfallsindex.  

Organisation och personal 

Berör Rambo AB enbart. 
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Anslutande beslut 

Förutsättning för att den föreslagna taxan kan tas är att beslut om införande 
passagesystem på ÅVC Hogenäs och Malmön tagits. I annat fall måste taxeförslaget 
återemitteras för justering.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 Kommunfullmäktige beslutar att:  
- Anta föreslagna justeringar i den renhållningstaxan som antogs inför nytt 
insamlingssystem och som kommer att börja gälla från 1 januari 2023.  
- Anta föreslagna justeringar i den renhållningstaxan som antogs inför 2022 och som 
gäller i sin helhet tills nytt insamlingssystem är infört i hela kommunen.  
 

Bilagor 
Renhållningstaxor 2023 
Renhållningstaxor 2023 med jämförelse med dagens avgifter. 
 

Beslutet skickas till 
Diariet 
Rambo 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

  
Fredrik Torstensson Eveline Karlsson 
Drift och Projektchef Samhällsbyggnadschef 

 



 Förslag 2022-09-20 - justering av nuvarande taxa till 1 januari 2023 

Renhållningstaxa för Sotenäs 
kommun
För kommunalt avfall och därmed jämförligt avfall från annan 
verksamhet. 

Renhållningstaxan antogs av kommunfullmäktige 2021-11-11, §114 
och gäller från 1 januari 2022.  

Taxan gäller i sin helhet tills nytt insamlingssystem införs i 
kommunen. 
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1. Kommunalt avfall – Fast avfall 

 

Grundavgift  
Grundavgiften finansierar markarrende, drift och underhåll av kommunens återvinningscentraler, 
hantering och behandling av hushållens farliga avfall samt administration, kommunikation, planering, 
utveckling och andra kostnader av övergripande karaktär som inte rör själva insamlingen.  
  
Grundavgift (fast avgift) tas ut för alla fastigheter som nyttjas eller som kan nyttjas på ett sådant sätt 
att kommunalt avfall uppstår eller kan uppstå.  
 
En grundavgift tas ut per en- och två bostadshus, med sammanlagt max 2 hushåll, per 
fastighetsbeteckning. I grundavgiften ingår 12 fria besök per år på Återvinningscentralen, därefter tas 
avgift ut enligt gällande taxa. 
 
Vid fler bostäder/hushåll på samma fastighetsbeteckning tillkommer ytterligare en grundavgift för 
varje tillkommande bostad/hushåll.  
 
I de fall då två eller fler fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare delar ett 
sophämtningsabonnemang, och därmed kärl, betalar de en grundavgift var.  
 
En grundavgift tas ut per lägenhet i flerfamiljshus samt per verksamhet. I grundavgiften ingår 8 fria 
besök per år på Återvinningscentralen, därefter tas avgift ut enligt gällande taxa. 
 
Grundavgift ska betalas även vid uppehåll i hämtning och för bostadshus och lägenheter som ska 
eller håller på att renoveras, såvida inte särskilt uppehåll beviljats av miljönämnden i enlighet med 
lokala avfallsföreskrifter.  
 
Hämtningsavgift  
Hämtningsavgiften finansierar insamlingsfordon, personal, hantering och behandling av insamlat 
avfall samt andra kostnader som insamlingen av hushållsavfallet (kommunala avfallet) genererar. 
  
Hämtningsavgift (rörlig avgift) tas ut för varje sophämtningsabonnemang.  
 
En hämtningsavgift tas ut per en- och två bostadshus, med sammanlagt max 2 hushåll, per 
fastighetsbeteckning.  
 
Vid fler bostäder/hushåll på samma fastighetsbeteckning tillkommer ytterligare en hämtningsavgift för 
varje tillkommande bostad/hushåll.  
 
I de fall då två eller fler fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare delar ett 
sophämtningsabonnemang, och därmed kärl, delas hämtningsavgiften mellan dem. 
  
I hämtningsavgiften ingår normalt kärl, utrustning för matavfall samt eventuell annan 
källsorteringsutrustning som ingår i respektive abonnemangstyp, så vida inget annat anges.  
 
Flerfamiljshus och verksamheter köper kärl och utrustning, eller hyr detta, av Rambo.  
 
Samlad renhållningsavgift  
I den samlade renhållningsavgiften ska tillämplig grundavgift och hämtningsavgift för aktuellt 
abonnemang summeras.  
 
Alla priser som anges är inklusive lagstadgad moms, om inget annat anges. 
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1.1. En- och tvåbostadshus - Helårsboende  
Abonnemangstyp 
 
Blandat mat- och restavfall  

Kärl* Grundavgift 
(kr) 

Hämtningsavgift 
(kr) 

Samlad 
renhållnings-
avgift  
(kr per år) 

Från helårsboende i tätort sker  
hämtning varje vecka 1/5-30/9, och 
övrig tid varannan vecka 

140 liter    1 103 1 721 2 824 
 

 190 liter    1 103 2 047 3 150 
 

 240 liter    1 103 2 712 3 815 

 370 liter    1 103 3 528 4 631 

Från helårsboende i glesbygd sker 
hämtning varannan vecka året runt 

140 liter    1 103 1 341 2 444 

 190 liter    1 103 1 721 2 824 
 240 liter    1 103 2 266 3 369 

 370 liter    1 103 2 657 3 760 

Hämtning var fjärde vecka** 140 liter    1 103    671 1 774 

Delat abonnemang I enlighet 
med beviljat 
beslut om 
undantag 

   1 103 Delad 
hämtningsavgift 

Summan av 
grundavgift och 
delad 
hämtningsavgift 
 

*Kärl ingår i hämtningsavgiften och tillhandahålls av Rambo. Skadat eller försvunnet kärl ersätts till självkostnadspris.  
Vid hemkompostering minskar avgiften med 300 kr per år. ** För förlängt hämtningsintervall krävs en anmälan till Rambo 
enligt § 42 i Avfallsförskrifterna. 
 

1.2. En- och tvåbostadshus – Fritidsboende 
 

Från fritidsboende i tätort sker  
hämtning varje vecka 1/5-30/9, och 
övrig tid var fjärde vecka 

140 liter    1 103 1 482 2 585 
 

 190 liter    1 103 1 842 2 945 
 

 240 liter    1 103 2 344 3 447 

 370 liter    1 103 2 886 3 989 

Från fritidsboende i glesbygd sker 
hämtning varannan vecka 1/5-30/9, 
och övrig tid var fjärde vecka 

140 liter    1 103 1 146 2 249 

 190 liter    1 103 1 462 2 565 

 240 liter    1 103 1 918 3 021 

 370 liter    1 103 2 375 3 478 

Delat abonnemang I enlighet 
med 
beviljat 
beslut om 
undantag 

   1 103 Delad 
hämtningsavgift 

Summan av 
grundavgift och 
delad 
hämtningsavgift 

*Kärl ingår i hämtningsavgiften och tillhandahålls av Rambo. Skadat eller försvunnet kärl ersätts till självkostnadspris.  
Vid hemkompostering minskar avgiften med 300 kr per år.  
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1.3. Del i Gemensamt kärl  
Vid abonnemang Del i gemensamt kärl hämtas avfallet efter behov, minst varannan vecka, året runt.  

Abonnemangstyp  Kärl/Kärlskåp* Grundavgift 
(kr) 

Hämtningsavgift 
(kr) 

Samlad 
renhållnings-
avgift  
(kr per år) 

Helårsboende i 
tätort 

Gemensamma kärl 
på anvisad plats 
 

 1 103 1 047 2 150 

Helårsboende i 
glesbygd 

Gemensamma kärl 
på anvisad plats 

 1 103    819 1 922 

Fritidsboende i 
tätort 

Gemensamma kärl 
på anvisad plats 

 1 103    926 2 029 

Fritidsboende i 
glesbygd 

Gemensamma kärl 
på anvisad plats 

 1 103    699 1 802  

I områden där kommunen bekostar avfallsskåp uttas en årlig avgift för att täcka Renhållningskollektivets kostnader. En 
årlig kostnad på 221 kr tillkommer på ovanstående priser. Vid hemkompostering minskar avgiften med 300 kr per år. 
 

1.4. Flerfamiljshus - Helårsboende 
Avfall hämtas efter behov, enligt överenskommet hämtningsintervall dock minst varannan vecka, året runt. 
Extra hämtning kan beställas mot avgift enligt kapitel 1.6, Verksamheter - hämtningsavgift vid enstaka hämtning. 

Grundavgift om 737 kr debiteras varje lägenhet, utöver hämtningsavgift enligt nedan.  

 

Abonnemang  Kärl* Avgift vid 
hämtning 
varannan 
vecka (kr 
per kärl 
och år) 

Avgift vid 
hämtning 
varje/varannan 
vecka (kr per 
kärl och år) 

Avgift vid 
hämtning 
varje vecka 
(kr per kärl 
och år) 

Avgift vid 
hämtning  
2 ggr/vecka 
(kr per kärl och år) 

Blandat mat- 
och restavfall 

240 liter  2 380   2 840 4 560    9 000 

370 liter  
 

2 790   3 700 5 200  10 400 

660 liter  
 

4 560   6 560 8 500  17 000 
 

*Flerfamiljshus köper kärl och utrustning eller hyr av Rambo till självkostnadspris. Skadat eller försvunnet kärl ersätts till 
självkostnadspris 
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1.5. Flerfamiljshus - Fritidsboende 
Avfall hämtas efter behov, enligt överenskommet hämtningsintervall dock minst varannan vecka under perioden 
maj-september. 
Extra hämtning kan beställas mot avgift enligt kapitel 1.6, Verksamheter - hämtningsavgift vid enstaka hämtning. 

Grundavgift om 737 kr debiteras varje lägenhet, utöver hämtningsavgift enligt nedan.  

 
Abonnemang  Kärl* Avgift vid 

hämtning 
varannan/var 
fjärde vecka 
(kr per kärl 
och år) 

Avgift vid 
hämtning 
varje/var 
fjärde vecka 
(kr per kärl 
och år) 

Blandat mat- 
och restavfall 

240 liter  2 010   2 460 

370 liter  
 

2 620   3 030 

660 liter  
 

3 790   5 900 
 

*Flerfamiljshus köper kärl och utrustning eller hyr av Rambo till självkostnadspris. Skadat eller försvunnet kärl ersätts till 
självkostnadspris 
 

1.6. Verksamheter med avfall som är jämförligt med kommunalt avfall  
Alla verksamhetspriser anges exklusive moms.  

Grundavgift om 600 kr/år (750 kr inkl. moms) debiteras varje verksamhet, utöver hämtningsavgift enligt nedan.  

Kärl Vid schemalagt hämtningsintervall, 
som regel minst varannan vecka, 
året runt eller per säsong 

Vid enstaka hämtning 

 Hämtningsavgift (kr per kärl och 
hämtningstillfälle) 

Hämtningsavgift (kr per kärl och 
hämtningstillfälle) 

140 liters kärl 50 100 
190 liters kärl 70 120 
240 liters kärl 90 140 

370 liters kärl 110 160 

660 liters kärl 
 

160 210 

*Verksamheter köper kärl och utrustning eller hyr av Rambo till självkostnadspris. Skadat eller försvunnet kärl ersätts till 
självkostnadspris. 

Större 
Behållare 

Hämtningsavgift  Behandlingsavgift 

Container* Pris per tömning enligt självkostnad  Pris per ton eller m3 enligt självkostnad för 
respektive avfallsslag 

Djupbehållare Pris per tömning enligt självkostnad  Pris per ton eller m3 enligt självkostnad för 
respektive avfallsslag 

*Verksamheter hyr container av Rambo till självkostnadspris.  
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1.7 Tilläggstjänster för kommunalt avfall – Fast avfall   
Tjänst Avgift (kr) 
Extra hämtning av kommunalt avfall vid 
ordinarie hämtningstur* 

88 per tillfälle 

Extra hämtning av kommunalt avfall utanför 
ordinarie hämtningstur* 

560 per tillfälle 

Hämtning av grovavfall inkl. vitvaror och 
trädgårdsavfall med mindre flakbil 

700 per hämtningstillfälle upp till 2 m3 

Extra hämtningsfordon med personal Pris per timma enligt självkostnad 

Extra personal Pris per timma enligt självkostnad 

Behandling av lämnat avfall Pris per ton eller m3, enligt självkostnad för respektive 
avfallsslag 

Byte eller hämtning av kärl 407 per bytestillfälle 

Tvätt av kärl Pris enligt självkostnad 

Nytt kärl Pris enligt självkostnad 
*Kan beställas hela året.  
  

1.8 Hämtning av bygg- och rivningsavfall 
Behållare Hämtningsavgift Dygns 

hyra 
Utsättnings 
kostnad 

Behandlingsavgift 

Container 
8-10 m3 

2 400 kr  90 kr 850 kr Pris per ton eller m3 enligt självkostnad 
för respektive avfallsslag 

Storsäck* 2 400 kr upp till 6 
säckar per 
tömningstillfälle 

  0 kr     0 kr Pris per ton eller m3 enligt självkostnad 
för respektive avfallsslag 

*Finns att köpa på återvinningscentralen till självkostnadspris 

1.9 Hämtning av returpapper i kärl 
Denna tjänst gäller inte för en- och tvåbostadshus 

 Kärl* Avgift vid 
Hämtning  
2 ggr/vecka 

Avgift vid 
Hämtning  
Varje vecka 

Avgift vid 
Hämtning  
Varannan 
vecka  

Avgift vid 
Hämtning  
1 g/månad  

Avgift vid 
Hämtning  
Varannan månad 

370 l kärl 
 

15 601   7 404 3 408   2 328 1 620 

660 l kärl 20 209 10 696 5 348   3 778 
 

-- 

      
*Kärlhyran ingår i abonnemangsavgiften. Kärl kan även tömmas vid enbart budning men då tillkommer kärlhyra med 48 kr/ 
månad för 370 l kärl och 90 kr/månad för 660 l kärl. Kostnad per tömning oavsett kärlsstorlek är 184 kr. 
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1.10 Latrin 
Abonnenten hämtar själv kärl på Hogenäs återvinningscentral. Hämtning för borttransport beställs hos 
Rambo.  

Abonnemangstyp  Kärl á 23 liter Hämtningsavgift (kr) 
Hämtning av latrin 10 stycken    8 662 per abonnemang per år 

Tilläggstjänst: Hämtning av extra kärl 
för latrin 

Enstaka       868 per kärl   

2. Kommunalt avfall – Avloppsfraktioner från enskilda 
avloppsanläggningar och andra slamsugningstjänster 

 

2.1. Slamsugning  
Slamsugningsavgift per tömning och tillkommande behandlingskostnad per påbörjad kubikmeter, m3.   
 
Slamavskiljare töms enligt renhållarens schemaläggning till ordinarie hämtningsavgift.  
Sluten tank töms efter beställning till ordinarie avgift tills Rambo beslutar om schemalagd tömning, se 
utförligare villkor i avfallsföreskrifterna 32 §, under rubriken Hämtningsintervall.  
 
Återkommande tätare tömning än schemaläggning kan beställas och utförs då inom ramen för 
schemaläggning och till ordinarie hämtningsavgift. Enstaka kompletterande tömning eller önskad tömning 
vid annan tidpunkt kan beställas till särskild avgift enligt gällande taxa. 
 
I tömningarna ingår 10 meter slangdragning från bilens uppställningsplats till avloppsanläggning. 
Erfordras kompletterande utrustning, extra personal eller specialfordon/transport för att kunna utföra 
tömning debiteras extra avgift. 

Avloppsanläggning Hämtningsavgift* (kr per tömningstillfälle) Behandlingsavgift  
Vid schemalagd 
tömning 

Vid enstaka tömning  

Slamavskiljare** 
 

1 301 Pris per timma för aktuellt 
slamsugningsfordon 

Pris per m3 enligt självkostnad  
(2022:265 kr/m3) 

Sluten tank** 1 301 1 301 *** Pris per m3 enligt självkostnad  
(2022:265 kr/m3) 

Minireningsverk** 1 301 Pris per timma för aktuellt 
slamsugningsfordon 

Pris per m3 enligt självkostnad  
(2022:265 kr/m3) 

Fettavskiljare 1 301 Pris per timma för aktuellt 
slamsugningsfordon 

Pris per m3 enligt självkostnad  

Hämtningsavgift 
Hämtningsavgift utgör betalning för framkörning och tömning/slamsugning av avloppsanläggning. I 
denna avgift ingår även planerings- och utvecklingsarbete, administration, information samt andra 
kostnader av mer övergripande karaktär som inte rör själva insamlingen. 

Behandlingsavgift 
Behandlingsavgiften utgör kostnaden för behandlingen av slam. Avgiften är enligt självkostnad, via 
kommunalt reningsverk eller annan mottagare. Vid förändringar får Rambo justera pris till kund i 
motsvarade grad. 
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Fosforfällor Pris per timma för 
aktuellt hämtnings-
fordon 

Pris per timma för aktuellt 
hämtningsfordon 

Pris per m3 enligt självkostnad  

*Om tömning inte kan utföras vid aviserad tidpunkt på grund av hinder som åligger fastighetsinnehavaren att åtgärda inför 
tömning debiteras framkörningsavgift om 700 kr.  
** Vid samtidig tömning av ytterligare en enhet debiteras en reducerad hämtningsavgift om 488 kr. Ordinarie behandlings-
avgift per m3 tillkommer.   
*** Gäller tills beslut om schemalagd tömning – därefter pris per timma. 

2.2 Tilläggstjänster för kommunalt avfall – Avloppsfraktioner från enskilda 
avloppsanläggningar 
Tjänst Avgift (kr) 
Akuttömning, tillkommande avgift utöver ordinarie 
hämtningsavgift under ordinarie arbetstid 

1 003 

Akuttömning, tillkommande avgift utöver ordinarie 
hämtningsavgift under jourtid och helgdag  

3 006 

Beställning av tömning vid annan tidpunkt – tömningsdatum, 
tillkommande avgift utöver ordinarie hämtningsavgift  

   706 

Extra slang 223 per påbörjat 10-tal meter 
Slamsugningsbil med personal Pris per timma enligt självkostnad 
Spolbil med personal Pris per timma enligt självkostnad 
Extra personal Pris per timma enligt självkostnad 
Extra åtgärd utöver ordinarie tömningsarbete, kompletterande 
utrustning, specialfordon/transport, extra personal, etc. 

Pris enligt självkostnad  

3. Administrativa avgifter 

Tjänst  Avgift (kr) 
Månadsfakturering*  50 per faktura  

Handläggning av undantag 
från avfallsföreskrifterna som 
handläggs av Rambo** 

218 per ärende 

*Fakturahantering är kostnadsfri vid ordinarie faktureringsfrekvens. 
** Vid ärenden som handläggs/beslutas av kommunen, debiterats handläggningsavgift enligt kommunens taxa.   
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4. Allmänna bestämmelser  

4.1. Ansvar för den kommunala renhållningen och gällande regler 
Rambo AB, Regional avfallsanläggning mellersta Bohuslän AB, (nedan kallad Rambo) har på uppdrag av 
Sotenäs kommunfullmäktige ansvaret för den kommunala avfallshanteringen i Sotenäs kommun. 

Bestämmelser för avfallshanteringen återfinns i Miljöbalken, Avfallsförordningen, andra förordningar 
utfärdade med stöd av Miljöbalken samt i Avfallsföreskrifter för Sotenäs kommun. Kommunfullmäktige i 
Sotenäs beslutar om Avfallsföreskrifter och denna Renhållningstaxa.  

4.2. Ikraftträdande 
Taxan träder i kraft 2022-01-01 och ersätter tidigare renhållningstaxa beslutad 2011-11-14 §126. Denna 
taxa gäller tills nytt insamlingssystem för fast kommunalt avfall för en- och tvåbostadshus är infört i hela 
kommunen. 

4.3. Index 
Avgifterna i denna taxa regleras enligt avfallsindex A12:1MD. För slamtömning regleras taxan enligt 
avfallsindex A12:3MD. 
  
Avgifterna justeras årligen fr.o.m. 1 januari med oktober 2021 som basmånad 

Första indexjustering av taxans priser sker från 1 januari 2023 

4.4. Avgiftsskyldighet och avgiftsprinciper 
Avgift får tas ut enligt 27 kap. 4-6 §§ Miljöbalken (SFS 1998:808) för den avfallshantering som utförs 
genom kommunens försorg.  

§ 5 i miljöbalken ger kommunen möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt att miljöanpassad 
avfallshantering främjas. 

Renhållningstaxan ska bidra till att styra mot nationella mål och Sotenäs kommuns mål inom avfalls- och 
arbetsmiljöområdet.  

Renhållningstaxan ska finansiera kostnaderna för det kommunala renhållningsansvaret. 

Avgift faktureras av och ska betalas till Rambo. 

Avgiften är årlig eller på annat sätt periodisk. Om insamling, transport eller bortskaffande sker vid enstaka 
tillfälle tas avgiften ut vid varje särskilt tillfälle. 

Rambo beslutar om och anpassar avgiftsperioder och fakturering. Vid månadsfakturering tillkommer 
faktureringsavgift.  

I de fall en fastighet eller verksamhet har flera ägare, faktureras en ägare för fastighetens eller 
verksamhetens renhållningskostnader. Val av abonnent- och fakturamottagare sker utifrån ägarandel 
eller enligt överenskommelse. Om betalning uteblir kan Rambo överföra alla abonnemang, fakturerings- 
och betalningskrav till annan delägare.  

Vid ägarbyte ska uppgifter om ny ägare och tillträdesdatum lämnas skriftligt till Rambo. 

Avgiftsskyldighet gäller även vid de tillfällen då avfallsbehållaren inte varit tillgänglig vid hämtningstillfället, 
inte använts eller då den inte varit placerad på överenskommen/anvisad plats. 

Betalningsvillkor och kravhantering sker enligt Rambos fastställda rutiner. 
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4.5. Handläggningsavgift 
För handläggning av undantag från avfallsföreskrifterna som handläggs av Rambo, debiteras 
handläggningsavgift. Vid ärenden som handläggs/beslutas av kommunen, debiterats handläggningsavgift 
enligt kommunens taxa.   

4.6. Sortering av Kommunalt avfall 
Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut de avfallsslag som framgår av 
Avfallsföreskrifter för Sotenäs kommun, bilaga 1 Sorteringsanvisningar för hushållsavfall.  

Avfallsslagen ska förvaras och transporteras skilt från annat avfall om inget annat anges i föreskrifterna. 

Fastighetsinnehavare i en- och tvåbostadshus för helårs- och fritidsboende kan, efter skriftlig anmälan till 
Miljönämnden, kompostera matavfall enligt bestämmelser i Avfallsföreskrifter för Sotenäs kommun.  

4.7 Undantag från Avfallsföreskrifter för Sotenäs kommun, Kap 7 
Kortfattat utdrag från Avfallsföreskrifternas 42 – 51 §§: 

Längre hämtningsintervall för restavfall (42§) 
Fastighetsinnehavare till en- och tvåbostadshus, som sorterar ut och komposterar allt sitt matavfall på 
den egna fastigheten, eller lämnar allt matavfall till insamling i brunt kärl, kan efter anmälan till Rambo få 
sitt restavfall hämtat var fjärde vecka.  
 
Delat abonnemang för kommunalt avfall (43§) 
Fastighetsinnehavare av upp till tre närbelägna fastigheter kan, efter anmälan till Rambo, dela ett 
avfallsabonnemang under förutsättning att fastigheternas samlade avfall bedöms kunna rymmas i det/de 
kärl som ingår i det aktuella avfallsabonnemanget, med ordinarie hämtningsintervall. 
 
Varje fastighetsinnehavare är skyldig att betala hel grundavgift och delad hämtningsavgift, i enlighet med 
beviljat beslut om undantag  

Gemensamma kärl för flera fastigheters kommunala avfall (44§) 
Gemensamma kärl för flera fastigheter än tre, kan efter gemensam anmälan från samfällighetsförening, 
vägförening eller liknande prövas av Rambo.  

För grupper av fastigheter utmed vägar som inte är farbar för hämtningsfordon kan kommunen komma att 
anvisa plats för hämtning av kommunalt avfall i gemensamma kärl för flera fastigheter. 

Vid gemensamma kärl utgår en grundavgift per hushåll samt hämtningsavgift, se renhållningsavgift för 
Del i Gemensamt kärl. 

Övriga undantag (45-51§§)  
Övriga undantag befriar inte fastighetsinnehavaren från skyldighet att betala renhållningstaxans 
grundavgift, såvida inget annat anges under respektive § i Avfallsföreskrifterna eller anges i beviljat 
beslut. 

4.8. Grovavfall inkl. Trädgårdsavfall 
Hushållens grovavfall, som är sorterat enligt Rambos anvisningar, lämnas avgiftsfritt till 
återvinningscentral. Kostnaden för mottagning och behandling täcks av taxans grundavgift. 

Grovavfall kan även hämtas genom beställning mot en särskild avgift.  

Hämtning beställs hos Rambo och sker inom tio arbetsdagar vid ordinarie hämtningsplats för fastighetens 
kommunala avfall vid farbar väg. Grovavfall ska, i den mån det är möjligt, buntas eller förpackas i lämpligt 
emballage. Trädgårdsavfall ska förpackas i säckar om max 15 kg, eller vid lös volym hanteras via 
container. Vid beställning ska kunden ange vad som ska hämtas för bedömning av om hämtning kan 
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erbjudas.  
 

4.9. Bygg- och rivningsavfall  
Bygg- och rivningsavfall som uppkommer vid egen renovering och inte uppkommer i en yrkesmässig 
verksamhet faller in under kommunens ansvar.  

Bygg- och rivningsavfall lämnas avgiftsfritt till återvinningscentral. Kostnaden för mottagning och 
behandling täcks av taxans grundavgift. 

Sorterat bygg- och rivningsavfall kan även hämtas genom beställning mot en särskild avgift. 

Hämtning beställs hos Rambo, hämtning sker inom tio arbetsdagar vid ordinarie hämtningsplats för 
fastighetens kommunala avfall vid farbar väg. Avfallet skall sorteras per fraktion och får inte blandas. 

4.10. Kyl och frys  
Kyl och frys lämnas avgiftsfritt till återvinningscentral. Kostnaden för mottagning och behandling täcks av 
taxans grundavgift. 

Kyl och frys kan även hämtas genom beställning mot en särskild avgift.  

Hämtning beställs hos Rambo, hämtning sker inom tio arbetsdagar vid ordinarie hämtningsplats för 
fastighetens hushållsavfall vid farbar väg. 

4.11. Returpapper/tidningar 
Tidningar, tidskrifter, direktreklam och liknande produkter av papper som kan materialåtervinnas omfattas 
av kommunalt avfall. Flerbostadshus och verksamheter kan beställa hämtning i kärl, en- och 
tvåbostadshus hänvisas till insamlingssystem som återfinns på återvinningsstationerna. 

4.12. Farligt avfall från hushåll 
Farligt avfall från hushåll lämnas avgiftsfritt till återvinningscentral enligt Rambos sorteringsanvisningar. 
Kostnaden för mottagning och behandling täcks av taxans grundavgift. 

4.13. Slam/avloppsfraktioner från enskilda avloppsanläggningar och 
fettavskiljare 
Villkor för avloppsanläggningar och framkomlighet för tömning av avloppsanläggning framgår av 
avfallsföreskrifterna kap. 4. 

Tömning sker i enlighet med avfallsföreskrifternas tömningsintervall, eller enligt miljönämndens beslut. 

När tömning sker enligt schemaläggning utförs tömning enligt schema till ordinarie pris. 
Fastighetsinnehavare kan beställa återkommande tätare tömning inom ramen för schemalagda tömning.  
När tömning sker enligt beställning utförs tömning till ordinarie pris, inom fem arbetsdagar, 
beställningsdagen inräknad. 
 
Akuttömning, enstaka kompletterande tömning utanför schema och tömning vid tidpunkt utanför schema 
kan beställas och utförs mot extra avgift enligt gällande taxa. 

När tömning kräver extra personal, utrustning eller specialtransport, såsom traktor, båt etc., för att kunna 
utföras, tas extra avgift ut. 
 
I tömningarna ingår 10 meter slangdragning från bilens uppställningsplats till avloppsanläggning. Vid 
avstånd därutöver och upp till 50 meter tas fast extra avgift ut enligt gällande taxa.  
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I avfallsföreskrifterna 30 § ”Allmänna regler” står att. ”Avstånd mellan uppställningsplats för slamfordon 
och avloppsanläggning som ska tömmas bör inte överstiga 10 meter. Vid avstånd därutöver och upp till 
50 meter tas fast extra avgift ut enligt gällande taxa. 
Maximal sughöjd mellan slamfordon och avloppsanläggningens botten är 6 meter. 
Vid avstånd över 50 meter mellan uppställningsplats för slamfordonet och avloppsanläggning, sughöjd 
över 6 meter eller andra förhållanden som kräver extra personal, särskild utrustning och/eller 
specialtransport såsom traktor, båt etc. för att kunna utföra slamsugningen, tas särskild avgift ut enligt 
gällande taxa”. 

För att undvika extra avgift vid tömning kan fastighetsinnehavaren, på egen bekostnad, tillhandahålla 
kompletterande tömningsutrustning. Slangtyp och kopplingar ska då godkännas av Rambo. 

Om tömning inte kan utföras vid aviserad tidpunkt på grund av hinder som åligger fastighetsinnehavaren 
att åtgärda inför tömning debiteras framkörningsavgift enligt gällande taxa. 

4.14. Extra hämtning av kommunalt avfall  
Då större mängder restavfall än vad som får plats i avfallsbehållaren uppstår på fastigheten, ska detta 
hämtas genom extra hämtning mot särskild avgift. 

Extrahämtning beställs hos Rambo och kan ske i samband med områdets nästa ordinarie hämtning av 
kommunalt avfall eller vid särskild beställning på annan tid. Hämtning sker vid ordinarie hämtningsplats 
vid farbar väg.  

4.15. Försvårad hämtning 
Om hämtning kräver andra åtgärder än ordinarie metoder och/eller undantag får Rambo besluta om 
särskilda avgifter i enlighet med de grunder som anges i 27 kap 4 – 6 §§ miljöbalken. 

4.16. Definitioner  
Termer och begrepp som används är lika med Avfallsföreskrifter för Sotenäs kommun. 

De vanligaste begreppen har följande betydelser: 

Med kommunalt avfall avses avfall som kommer från hushåll och därmed jämförligt avfall från annan 
verksamhet. 

Med därmed jämförligt avfall från annan verksamhet menas avfall från industrier, affärsrörelser och 
annan verksamhet som i renhållningssammanhang är jämförligt med avfall som kommer från hushåll. Det 
är sådant avfall som uppkommer som en direkt följd av att människor, oavsett ändamål eller verksamhet, 
uppehåller sig i en lokal eller i en anläggning. Som exempel kan nämnas avfall från personalmatsalar, 
restaurangavfall och toalettavfall. 

Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § 
fastighetstaxeringslagen (SFS1979:1152) ska anses som fastighetsägare. 

Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, har rätt 
att bruka eller nyttja fastighet för verksamhet. 

Med den renhållningsansvarige avses Sotenäs kommun, Kommunstyrelsen. 

Med den verksamhetsansvarige avses Rambo AB. 

Med miljönämnden avses den nämnd som ansvarar för tillsyn av miljöfrågor i kommunen. 

I Avfallsföreskrifternas Bilaga 3 Definitioner förklaras termer och begrepp som används i föreskrifterna. 



 

14 
 

4.17 Övergångsbestämmelser 
Avfallsföreskrifternas bestämmelser, antagna av kommunfullmäktige 2017-02-16 §7, om nya 
abonnemangsformer och hämtningsintervall (25-26§§) börjar gälla först efter att nytt insamlingssystem för 
fast kommunalt avfall för en- och tvåbostadshus införs i kommunen. 

Fram till att fastighetsinnehavare för villa och fritidshus fått erbjudande att välja nytt 
sophämtningsabonnemang i enlighet med avfallsföreskrifterna, gäller abonnemangsform och 
hämtningsintervall enligt tidigare beslutade avfallsföreskrifter från 2008-11-13.  



                                                                                                               

 

 
 

 
Förslag till justering av nuvarande taxa till 1 januari 2023 

Förändringar och tillägg till denna taxa är gulmarkerade och vid höjda avgifter är dagens avgifter 
rödmarkerade  

 

Renhållningstaxa för Sotenäs 
kommun 
För kommunalt avfall och därmed jämförligt avfall från annan 
verksamhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Renhållningstaxan antogs av kommunfullmäktige 2021-11-11, §114 
och gäller från 1 januari 2022.  
 
Taxan gäller i sin helhet tills nytt insamlingssystem införs i 
kommunen. 
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1. Kommunalt avfall – Fast avfall 

 

Grundavgift  
Grundavgiften finansierar markarrende, drift och underhåll av kommunens återvinningscentraler, 
hantering och behandling av hushållens farliga avfall samt administration, kommunikation, planering, 
utveckling och andra kostnader av övergripande karaktär som inte rör själva insamlingen.  
  
Grundavgift (fast avgift) tas ut för alla fastigheter som nyttjas eller som kan nyttjas på ett sådant sätt 
att kommunalt avfall uppstår eller kan uppstå.  
 
En grundavgift tas ut per en- och två bostadshus, med sammanlagt max 2 hushåll, per 
fastighetsbeteckning. I grundavgiften ingår 12 fria besök per år på Återvinningscentralen, därefter tas 
avgift ut enligt gällande taxa. 
 
Vid fler bostäder/hushåll på samma fastighetsbeteckning tillkommer ytterligare en grundavgift för 
varje tillkommande bostad/hushåll.  
 
I de fall då två eller fler fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare delar ett 
sophämtningsabonnemang, och därmed kärl, betalar de en grundavgift var.  
 
En grundavgift tas ut per lägenhet i flerfamiljshus samt per verksamhet. I grundavgiften ingår 8 fria 
besök per år på Återvinningscentralen, därefter tas avgift ut enligt gällande taxa. 
 
Grundavgift ska betalas även vid uppehåll i hämtning och för bostadshus och lägenheter som ska 
eller håller på att renoveras, såvida inte särskilt uppehåll beviljats av miljönämnden i enlighet med 
lokala avfallsföreskrifter.  
 
Hämtningsavgift  
Hämtningsavgiften finansierar insamlingsfordon, personal, hantering och behandling av insamlat 
avfall samt andra kostnader som insamlingen av hushållsavfallet (kommunala avfallet) genererar. 
  
Hämtningsavgift (rörlig avgift) tas ut för varje sophämtningsabonnemang.  
 
En hämtningsavgift tas ut per en- och två bostadshus, med sammanlagt max 2 hushåll, per 
fastighetsbeteckning.  
 
Vid fler bostäder/hushåll på samma fastighetsbeteckning tillkommer ytterligare en hämtningsavgift för 
varje tillkommande bostad/hushåll.  
 
I de fall då två eller fler fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare delar ett 
sophämtningsabonnemang, och därmed kärl, delas hämtningsavgiften mellan dem. 
  
I hämtningsavgiften ingår normalt kärl, utrustning för matavfall samt eventuell annan 
källsorteringsutrustning som ingår i respektive abonnemangstyp, så vida inget annat anges.  
 
Flerfamiljshus och verksamheter köper kärl och utrustning, eller hyr detta, av Rambo.  
 
Samlad renhållningsavgift  
I den samlade renhållningsavgiften ska tillämplig grundavgift och hämtningsavgift för aktuellt 
abonnemang summeras.  
 
Alla priser som anges är inklusive lagstadgad moms, om inget annat anges. 
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1.1. En- och tvåbostadshus - Helårsboende  
Abonnemangstyp 
 
Blandat mat- och restavfall  

Kärl* Grundavgift 
(kr) 

Hämtningsavgift 
(kr) 

Samlad 
renhållnings-
avgift  
(kr per år) 

Från helårsboende i tätort sker  
hämtning varje vecka 1/5-30/9, och 
övrig tid varannan vecka 

140 liter    1 103 1 721 2 824 
 

 190 liter    1 103 2 047 3 150 
 

 240 liter    1 103 2 712 3 815 

 370 liter    1 103 3 528 4 631 

Från helårsboende i glesbygd sker 
hämtning varannan vecka året runt 

140 liter    1 103 1 341 2 444 

 190 liter    1 103 1 721 2 824 
 240 liter    1 103 2 266 3 369 

 370 liter    1 103 2 657 3 760 

Hämtning var fjärde vecka** 140 liter    1 103    671 1 774 

Delat abonnemang I enlighet 
med beviljat 
beslut om 
undantag 

   1 103 Delad 
hämtningsavgift 

Summan av 
grundavgift och 
delad 
hämtningsavgift 
 

*Kärl ingår i hämtningsavgiften och tillhandahålls av Rambo. Skadat eller försvunnet kärl ersätts till självkostnadspris.  
Vid hemkompostering minskar avgiften med 300 kr per år. ** För förlängt hämtningsintervall krävs en anmälan till Rambo 
enligt § 42 i Avfallsförskrifterna. 
 

1.2. En- och tvåbostadshus – Fritidsboende 
 

Från fritidsboende i tätort sker  
hämtning varje vecka 1/5-30/9, och 
övrig tid var fjärde vecka 

140 liter    1 103 1 482 2 585 
 

 190 liter    1 103 1 842 2 945 
 

 240 liter    1 103 2 344 3 447 

 370 liter    1 103 2 886 3 989 

Från fritidsboende i glesbygd sker 
hämtning varannan vecka 1/5-30/9, 
och övrig tid var fjärde vecka 

140 liter    1 103 1 146 2 249 

 190 liter    1 103 1 462 2 565 

 240 liter    1 103 1 918 3 021 

 370 liter    1 103 2 375 3 478 

Delat abonnemang I enlighet 
med 
beviljat 
beslut om 
undantag 

   1 103 Delad 
hämtningsavgift 

Summan av 
grundavgift och 
delad 
hämtningsavgift 

*Kärl ingår i hämtningsavgiften och tillhandahålls av Rambo. Skadat eller försvunnet kärl ersätts till självkostnadspris.  
Vid hemkompostering minskar avgiften med 300 kr per år.  
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1.3. Del i Gemensamt kärl  
Vid abonnemang Del i gemensamt kärl hämtas avfallet efter behov, minst varannan vecka, året runt.  

Abonnemangstyp  Kärl/Kärlskåp* Grundavgift 
(kr) 

Hämtningsavgift 
(kr) 

Samlad 
renhållnings-
avgift  
(kr per år) 

Helårsboende i 
tätort 

Gemensamma kärl 
på anvisad plats 
 

 1 103 1 047 2 150 

Helårsboende i 
glesbygd 

Gemensamma kärl 
på anvisad plats 

 1 103    819 1 922 

Fritidsboende i 
tätort 

Gemensamma kärl 
på anvisad plats 

 1 103    926 2 029 

Fritidsboende i 
glesbygd 

Gemensamma kärl 
på anvisad plats 

 1 103    699 1 802  

I områden där kommunen bekostar avfallsskåp uttas en årlig avgift för att täcka Renhållningskollektivets kostnader. En 
årlig kostnad på 221 kr tillkommer på ovanstående priser. Vid hemkompostering minskar avgiften med 300 kr per år. 
 

1.4. Flerfamiljshus - Helårsboende 
Avfall hämtas efter behov, enligt överenskommet hämtningsintervall dock minst varannan vecka, året runt. 
Extra hämtning kan beställas mot avgift enligt kapitel 1.6, Verksamheter - hämtningsavgift vid enstaka hämtning. 

Grundavgift om 737 kr debiteras varje lägenhet, utöver hämtningsavgift enligt nedan.  

 

Abonnemang  Kärl* Avgift vid 
hämtning 
varannan 
vecka (kr 
per kärl 
och år) 

Avgift vid 
hämtning 
varje/varannan 
vecka (kr per 
kärl och år) 

Avgift vid 
hämtning 
varje vecka 
(kr per kärl 
och år) 

Avgift vid 
hämtning  
2 ggr/vecka 
(kr per kärl och år) 

Blandat mat- 
och restavfall 

240 liter  2 380   2 840 4 560    9 000 

370 liter  
 

2 790   3 700 5 200  10 400 

660 liter  
 

4 560   6 560 8 500  17 000 
 

*Flerfamiljshus köper kärl och utrustning eller hyr av Rambo till självkostnadspris. Skadat eller försvunnet kärl ersätts till 
självkostnadspris 
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1.5. Flerfamiljshus - Fritidsboende 
Avfall hämtas efter behov, enligt överenskommet hämtningsintervall dock minst varannan vecka under perioden 
maj-september. 
Extra hämtning kan beställas mot avgift enligt kapitel 1.6, Verksamheter - hämtningsavgift vid enstaka hämtning. 

Grundavgift om 737 kr debiteras varje lägenhet, utöver hämtningsavgift enligt nedan.  

 
Abonnemang  Kärl* Avgift vid 

hämtning 
varannan/var 
fjärde vecka 
(kr per kärl 
och år) 

Avgift vid 
hämtning 
varje/var 
fjärde vecka 
(kr per kärl 
och år) 

Blandat mat- 
och restavfall 

240 liter  2 010   2 460 

370 liter  
 

2 620   3 030 

660 liter  
 

3 790   5 900 
 

*Flerfamiljshus köper kärl och utrustning eller hyr av Rambo till självkostnadspris. Skadat eller försvunnet kärl ersätts till 
självkostnadspris 
 

1.6. Verksamheter med avfall som är jämförligt med kommunalt avfall  
Alla verksamhetspriser anges exklusive moms.  

Grundavgift om 600 kr/år (750 kr inkl. moms) debiteras varje verksamhet, utöver hämtningsavgift enligt nedan.  

Kärl Vid schemalagt hämtningsintervall, 
som regel minst varannan vecka, 
året runt eller per säsong 

Vid enstaka hämtning 

 Hämtningsavgift (kr per kärl och 
hämtningstillfälle) 

Hämtningsavgift (kr per kärl och 
hämtningstillfälle) 

140 liters kärl 50 100 
190 liters kärl 70 120 
240 liters kärl 90 140 

370 liters kärl 110 160 

660 liters kärl 
 

160 210 

*Verksamheter köper kärl och utrustning eller hyr av Rambo till självkostnadspris. Skadat eller försvunnet kärl ersätts till 
självkostnadspris. 

Större 
Behållare 

Hämtningsavgift  Behandlingsavgift 

Container* Pris per tömning enligt självkostnad  Pris per ton eller m3 enligt självkostnad för 
respektive avfallsslag 

Djupbehållare Pris per tömning enligt självkostnad  Pris per ton eller m3 enligt självkostnad för 
respektive avfallsslag 

*Verksamheter hyr container av Rambo till självkostnadspris.  
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1.7 Tilläggstjänster för kommunalt avfall – Fast avfall   
Tjänst Avgift (kr) 
Extra hämtning av kommunalt avfall vid 
ordinarie hämtningstur* 

88 per tillfälle 

Extra hämtning av kommunalt avfall utanför 
ordinarie hämtningstur* 

560 per tillfälle 

Hämtning av grovavfall inkl. vitvaror och 
trädgårdsavfall med mindre flakbil 

700 per hämtningstillfälle upp till 2 m3 

Pris per timma enligt självkostnad upp till 2 m3 

Extra hämtningsfordon med personal Pris per timma enligt självkostnad 

Extra personal Pris per timma enligt självkostnad 

Behandling av lämnat avfall Pris per ton eller m3, enligt självkostnad för respektive 
avfallsslag 

Byte eller hämtning av kärl 407 per bytestillfälle 

Tvätt av kärl Pris enligt självkostnad 

Nytt kärl Pris enligt självkostnad 
*Kan beställas hela året.  
  

1.8 Hämtning av bygg- och rivningsavfall 
Behållare Hämtningsavgift Dygns 

hyra 
Utsättnings 
kostnad 

Behandlingsavgift 

Container 
8-10 m3 

2 400 kr  90 kr 850 kr Pris per ton eller m3 enligt självkostnad 
för respektive avfallsslag 

Storsäck* 2 400 kr upp till 6 
säckar per 
tömningstillfälle 

  0 kr     0 kr Pris per ton eller m3 enligt självkostnad 
för respektive avfallsslag 

*Finns att köpa på återvinningscentralen till självkostnadspris 

1.9 Hämtning av returpapper i kärl 
Denna tjänst gäller inte för en- och tvåbostadshus 

 Kärl* Avgift vid 
Hämtning  
2 ggr/vecka 

Avgift vid 
Hämtning  
Varje vecka 

Avgift vid 
Hämtning  
Varannan 
vecka  

Avgift vid 
Hämtning  
1 g/månad  

Avgift vid 
Hämtning  
Varannan månad 

370 l kärl 
 

15 601   7 404 3 408   2 328 1 620 

660 l kärl 20 209 10 696 5 348   3 778 
 

-- 

      
*Kärlhyran ingår i abonnemangsavgiften. Kärl kan även tömmas vid enbart budning men då tillkommer kärlhyra med 48 kr/ 
månad för 370 l kärl och 90 kr/månad för 660 l kärl. Kostnad per tömning oavsett kärlsstorlek är 184 kr. 
 
 
 



 

8 
 

1.10 Latrin 
Abonnenten hämtar själv kärl på Hogenäs återvinningscentral. Hämtning för borttransport beställs hos 
Rambo.  

Abonnemangstyp  Kärl á 23 liter Hämtningsavgift (kr) 
Hämtning av latrin 10 stycken    8 662 per abonnemang per år 

Tilläggstjänst: Hämtning av extra kärl 
för latrin 

Enstaka       868 per kärl   

2. Kommunalt avfall – Avloppsfraktioner från enskilda 
avloppsanläggningar och andra slamsugningstjänster 

 

2.1. Slamsugning  
Slamsugningsavgift per tömning och tillkommande behandlingskostnad per påbörjad kubikmeter, m3.   
 
Slamavskiljare töms enligt renhållarens schemaläggning till ordinarie hämtningsavgift.  
Sluten tank töms efter beställning till ordinarie avgift tills Rambo beslutar om schemalagd tömning, se 
utförligare villkor i avfallsföreskrifterna 32 §, under rubriken Hämtningsintervall.  
 
Återkommande tätare tömning än schemaläggning kan beställas och utförs då inom ramen för 
schemaläggning och till ordinarie hämtningsavgift. Enstaka kompletterande tömning eller önskad tömning 
vid annan tidpunkt kan beställas till särskild avgift enligt gällande taxa. 
 
I tömningarna ingår 10 meter slangdragning från bilens uppställningsplats till avloppsanläggning. 
Erfordras kompletterande utrustning, extra personal eller specialfordon/transport för att kunna utföra 
tömning debiteras extra avgift. 

Avloppsanläggning Hämtningsavgift* (kr per tömningstillfälle) Behandlingsavgift  
Vid schemalagd 
tömning 

Vid enstaka tömning  

Slamavskiljare** 
 

1 301 Pris per timma för aktuellt 
slamsugningsfordon 

Pris per m3 enligt självkostnad  
(2022:265 kr/m3) 

Sluten tank** 1 301 1 301 *** Pris per m3 enligt självkostnad  
(2022:265 kr/m3) 

Minireningsverk** 1 301 Pris per timma för aktuellt 
slamsugningsfordon 

Pris per m3 enligt självkostnad  
(2022:265 kr/m3) 

Fettavskiljare 1 301 Pris per timma för aktuellt 
slamsugningsfordon 

Pris per m3 enligt självkostnad  

Hämtningsavgift 
Hämtningsavgift utgör betalning för framkörning och tömning/slamsugning av avloppsanläggning. I 
denna avgift ingår även planerings- och utvecklingsarbete, administration, information samt andra 
kostnader av mer övergripande karaktär som inte rör själva insamlingen. 

Behandlingsavgift 
Behandlingsavgiften utgör kostnaden för behandlingen av slam. Avgiften är enligt självkostnad, via 
kommunalt reningsverk eller annan mottagare. Vid förändringar får Rambo justera pris till kund i 
motsvarade grad. 
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Fosforfällor Pris per timma för 
aktuellt hämtnings-
fordon 

Pris per timma för aktuellt 
hämtningsfordon 

Pris per m3 enligt självkostnad  

*Om tömning inte kan utföras vid aviserad tidpunkt på grund av hinder som åligger fastighetsinnehavaren att åtgärda inför 
tömning debiteras framkörningsavgift om 700 kr. 488 kr 
** Vid samtidig tömning av ytterligare en enhet debiteras en reducerad hämtningsavgift om 488 kr. Ordinarie behandlings-
avgift per m3 tillkommer.   
*** Gäller tills beslut om schemalagd tömning – därefter pris per timma. 

2.2 Tilläggstjänster för kommunalt avfall – Avloppsfraktioner från enskilda 
avloppsanläggningar 
Tjänst Avgift (kr) 
Akuttömning, tillkommande avgift utöver ordinarie 
hämtningsavgift under ordinarie arbetstid 

1 003 

Akuttömning, tillkommande avgift utöver ordinarie 
hämtningsavgift under jourtid och helgdag  

3 006 

Beställning av tömning vid annan tidpunkt – tömningsdatum, 
tillkommande avgift utöver ordinarie hämtningsavgift  

   706 

Extra slang 223/212 per påbörjat 10-tal meter  
Slamsugningsbil med personal Pris per timma enligt självkostnad 
Spolbil med personal Pris per timma enligt självkostnad 
Extra personal Pris per timma enligt självkostnad 
Extra åtgärd utöver ordinarie tömningsarbete, kompletterande 
utrustning, specialfordon/transport, extra personal, etc. 

Pris enligt självkostnad  

3. Administrativa avgifter 

Tjänst  Avgift (kr) 
Månadsfakturering*  50 per faktura  

Handläggning av undantag 
från avfallsföreskrifterna som 
handläggs av Rambo** 

218 per ärende 

*Fakturahantering är kostnadsfri vid ordinarie faktureringsfrekvens. 
** Vid ärenden som handläggs/beslutas av kommunen, debiterats handläggningsavgift enligt kommunens taxa.   
 

 

 



 

10 
 

4. Allmänna bestämmelser  

4.1. Ansvar för den kommunala renhållningen och gällande regler 
Rambo AB, Regional avfallsanläggning mellersta Bohuslän AB, (nedan kallad Rambo) har på uppdrag av 
Sotenäs kommunfullmäktige ansvaret för den kommunala avfallshanteringen i Sotenäs kommun. 

Bestämmelser för avfallshanteringen återfinns i Miljöbalken, Avfallsförordningen, andra förordningar 
utfärdade med stöd av Miljöbalken samt i Avfallsföreskrifter för Sotenäs kommun. Kommunfullmäktige i 
Sotenäs beslutar om Avfallsföreskrifter och denna Renhållningstaxa.  

4.2. Ikraftträdande 
Taxan träder i kraft 2022-01-01 och ersätter tidigare renhållningstaxa beslutad 2011-11-14 §126. Denna 
taxa gäller tills nytt insamlingssystem för fast kommunalt avfall för en- och tvåbostadshus är infört i hela 
kommunen. 

4.3. Index 
Avgifterna i denna taxa regleras enligt avfallsindex A12:1MD. För slamtömning regleras taxan enligt 
avfallsindex A12:3MD. 
  
Avgifterna justeras årligen fr.o.m. 1 januari med oktober 2021 som basmånad 

Första indexjustering av taxans priser sker från 1 januari 2023 

Taxan justeras, en gång per år, med Avfallsindex A12:1MD, avrundat till närmst högre tal, med oktober 
2020 som basmånad.  

Första indexjustering av taxans priser sker från 1 januari 2022. 

4.4. Avgiftsskyldighet och avgiftsprinciper 
Avgift får tas ut enligt 27 kap. 4-6 §§ Miljöbalken (SFS 1998:808) för den avfallshantering som utförs 
genom kommunens försorg.  

§ 5 i miljöbalken ger kommunen möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt att miljöanpassad 
avfallshantering främjas. 

Renhållningstaxan ska bidra till att styra mot nationella mål och Sotenäs kommuns mål inom avfalls- och 
arbetsmiljöområdet.  

Renhållningstaxan ska finansiera kostnaderna för det kommunala renhållningsansvaret. 

Avgift faktureras av och ska betalas till Rambo. 

Avgiften är årlig eller på annat sätt periodisk. Om insamling, transport eller bortskaffande sker vid enstaka 
tillfälle tas avgiften ut vid varje särskilt tillfälle. 

Rambo beslutar om och anpassar avgiftsperioder och fakturering. Vid månadsfakturering tillkommer 
faktureringsavgift.  

I de fall en fastighet eller verksamhet har flera ägare, faktureras en ägare för fastighetens eller 
verksamhetens renhållningskostnader. Val av abonnent- och fakturamottagare sker utifrån ägarandel 
eller enligt överenskommelse. Om betalning uteblir kan Rambo överföra alla abonnemang, fakturerings- 
och betalningskrav till annan delägare.  

Vid ägarbyte ska uppgifter om ny ägare och tillträdesdatum lämnas skriftligt till Rambo. 



 

11 
 

Avgiftsskyldighet gäller även vid de tillfällen då avfallsbehållaren inte varit tillgänglig vid hämtningstillfället, 
inte använts eller då den inte varit placerad på överenskommen/anvisad plats. 

Betalningsvillkor och kravhantering sker enligt Rambos fastställda rutiner. 

4.5. Handläggningsavgift 
För handläggning av undantag från avfallsföreskrifterna som handläggs av Rambo, debiteras 
handläggningsavgift. Vid ärenden som handläggs/beslutas av kommunen, debiterats handläggningsavgift 
enligt kommunens taxa.   

4.6. Sortering av Kommunalt avfall 
Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut de avfallsslag som framgår av 
Avfallsföreskrifter för Sotenäs kommun, bilaga 1 Sorteringsanvisningar för kommunalt avfall.  

Avfallsslagen ska förvaras och transporteras skilt från annat avfall om inget annat anges i föreskrifterna. 

Fastighetsinnehavare i en- och tvåbostadshus för helårs- och fritidsboende kan, efter skriftlig anmälan till 
Miljönämnden, kompostera matavfall enligt bestämmelser i Avfallsföreskrifter för Sotenäs kommun.  

4.7 Undantag från Avfallsföreskrifter för Sotenäs kommun, Kap 7 
Kortfattat utdrag från Avfallsföreskrifternas 42 – 51 §§: 

Längre hämtningsintervall för restavfall (42§) 
Fastighetsinnehavare till en- och tvåbostadshus, som sorterar ut och komposterar allt sitt matavfall på 
den egna fastigheten, eller lämnar allt matavfall till insamling i brunt kärl, kan efter anmälan till Rambo få 
sitt restavfall hämtat var fjärde vecka.  
 
Delat abonnemang för kommunalt avfall (43§) 
Fastighetsinnehavare av upp till tre närbelägna fastigheter kan, efter anmälan till Rambo, dela ett 
avfallsabonnemang under förutsättning att fastigheternas samlade avfall bedöms kunna rymmas i det/de 
kärl som ingår i det aktuella avfallsabonnemanget, med ordinarie hämtningsintervall. 
 
Varje fastighetsinnehavare är skyldig att betala hel grundavgift och delad hämtningsavgift, i enlighet med 
beviljat beslut om undantag  

Gemensamma kärl för flera fastigheters kommunala avfall (44§) 
Gemensamma kärl för flera fastigheter än tre, kan efter gemensam anmälan från samfällighetsförening, 
vägförening eller liknande prövas av Rambo.  

För grupper av fastigheter utmed vägar som inte är farbar för hämtningsfordon kan kommunen komma att 
anvisa plats för hämtning av hushållsavfall i gemensamma kärl för flera fastigheter. 

Vid gemensamma kärl utgår en grundavgift per hushåll samt hämtningsavgift, se renhållningsavgift för 
Del i Gemensamt kärl. 

Övriga undantag (45-51§§)  
Övriga undantag befriar inte fastighetsinnehavaren från skyldighet att betala renhållningstaxans 
grundavgift, såvida inget annat anges under respektive § i Avfallsföreskrifterna eller anges i beviljat 
beslut. 

4.8. Grovavfall inkl. Trädgårdsavfall 
Hushållens grovavfall, som är sorterat enligt Rambos anvisningar, lämnas avgiftsfritt till 
återvinningscentral. Kostnaden för mottagning och behandling täcks av taxans grundavgift. 

Grovavfall kan även hämtas genom beställning mot en särskild avgift.  
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Hämtning beställs hos Rambo och sker inom tio arbetsdagar vid ordinarie hämtningsplats för fastighetens 
kommunala avfall vid farbar väg. Grovavfall ska, i den mån det är möjligt, buntas eller förpackas i lämpligt 
emballage. Trädgårdsavfall ska förpackas i säckar om max 15 kg, eller vid lös volym hanteras via 
container. Vid beställning ska kunden ange vad som ska hämtas för bedömning av om hämtning kan 
erbjudas.  
 

4.9. Bygg- och rivningsavfall  
Bygg- och rivningsavfall som uppkommer vid egen renovering och inte uppkommer i en yrkesmässig 
verksamhet faller in under kommunens ansvar.  

Bygg- och rivningsavfall lämnas avgiftsfritt till återvinningscentral. Kostnaden för mottagning och 
behandling täcks av taxans grundavgift. 

Sorterat bygg- och rivningsavfall kan även hämtas genom beställning mot en särskild avgift. 

Hämtning beställs hos Rambo, hämtning sker inom tio arbetsdagar vid ordinarie hämtningsplats för 
fastighetens kommunala avfall vid farbar väg. Avfallet skall sorteras per fraktion och får inte blandas. 

4.10. Kyl och frys  
Kyl och frys lämnas avgiftsfritt till återvinningscentral. Kostnaden för mottagning och behandling täcks av 
taxans grundavgift. 

Kyl och frys kan även hämtas genom beställning mot en särskild avgift.  

Hämtning beställs hos Rambo, hämtning sker inom tio arbetsdagar vid ordinarie hämtningsplats för 
fastighetens kommunala avfall vid farbar väg. 

4.11. Returpapper/tidningar 
Tidningar, tidskrifter, direktreklam och liknande produkter av papper som kan materialåtervinnas omfattas 
av kommunalt avfall. Flerbostadshus och verksamheter kan beställa hämtning i kärl, en- och 
tvåbostadshus hänvisas till insamlingssystem som återfinns på återvinningsstationerna. 

4.12. Farligt avfall från hushåll 
Farligt avfall från hushåll lämnas avgiftsfritt till återvinningscentral enligt Rambos sorteringsanvisningar. 
Kostnaden för mottagning och behandling täcks av taxans grundavgift. 

4.13. Slam/avloppsfraktioner från enskilda avloppsanläggningar och 
fettavskiljare 
Villkor för avloppsanläggningar och framkomlighet för tömning av avloppsanläggning framgår av 
avfallsföreskrifterna kap. 4. 

Tömning sker i enlighet med avfallsföreskrifternas tömningsintervall, eller enligt miljönämndens beslut. 

När tömning sker enligt schemaläggning utförs tömning enligt schema till ordinarie pris. 
Fastighetsinnehavare kan beställa återkommande tätare tömning inom ramen för schemalagda tömning.  
När tömning sker enligt beställning utförs tömning till ordinarie pris, inom fem arbetsdagar, 
beställningsdagen inräknad. 
 
Akuttömning, enstaka kompletterande tömning utanför schema och tömning vid tidpunkt utanför schema 
kan beställas och utförs mot extra avgift enligt gällande taxa. 

När tömning kräver extra personal, utrustning eller specialtransport, såsom traktor, båt etc., för att kunna 
utföras, tas extra avgift ut. 
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I tömningarna ingår 10 meter slangdragning från bilens uppställningsplats till avloppsanläggning. Vid 
avstånd därutöver och upp till 50 meter tas fast extra avgift ut enligt gällande taxa.  

I avfallsföreskrifterna 30 § ”Allmänna regler” står att. ”Avstånd mellan uppställningsplats för slamfordon 
och avloppsanläggning som ska tömmas bör inte överstiga 10 meter. Vid avstånd därutöver och upp till 
50 meter tas fast extra avgift ut enligt gällande taxa. 
Maximal sughöjd mellan slamfordon och avloppsanläggningens botten är 6 meter. 
Vid avstånd över 50 meter mellan uppställningsplats för slamfordonet och avloppsanläggning, sughöjd 
över 6 meter eller andra förhållanden som kräver extra personal, särskild utrustning och/eller 
specialtransport såsom traktor, båt etc. för att kunna utföra slamsugningen, tas särskild avgift ut enligt 
gällande taxa”. 

För att undvika extra avgift vid tömning kan fastighetsinnehavaren, på egen bekostnad, tillhandahålla 
kompletterande tömningsutrustning. Slangtyp och kopplingar ska då godkännas av Rambo. 

Om tömning inte kan utföras vid aviserad tidpunkt på grund av hinder som åligger fastighetsinnehavaren 
att åtgärda inför tömning debiteras framkörningsavgift enligt gällande taxa. 

4.14. Extra hämtning av kommunalt avfall  
Då större mängder restavfall än vad som får plats i avfallsbehållaren uppstår på fastigheten, ska detta 
hämtas genom extra hämtning mot särskild avgift. 

Extrahämtning beställs hos Rambo och kan ske i samband med områdets nästa ordinarie hämtning av 
kommunalt avfall eller vid särskild beställning på annan tid. Hämtning sker vid ordinarie hämtningsplats 
vid farbar väg.  

4.15. Försvårad hämtning 
Om hämtning kräver andra åtgärder än ordinarie metoder och/eller undantag får Rambo besluta om 
särskilda avgifter i enlighet med de grunder som anges i 27 kap 4 – 6 §§ miljöbalken. 

4.16. Definitioner  
Termer och begrepp som används är lika med Avfallsföreskrifter för Sotenäs kommun. 

De vanligaste begreppen har följande betydelser: 

Med kommunalt avfall avses avfall som kommer från hushåll och därmed jämförligt avfall från annan 
verksamhet. 

Med därmed jämförligt avfall från annan verksamhet menas avfall från industrier, affärsrörelser och 
annan verksamhet som i renhållningssammanhang är jämförligt med avfall som kommer från hushåll. Det 
är sådant avfall som uppkommer som en direkt följd av att människor, oavsett ändamål eller verksamhet, 
uppehåller sig i en lokal eller i en anläggning. Som exempel kan nämnas avfall från personalmatsalar, 
restaurangavfall och toalettavfall. 

Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § 
fastighetstaxeringslagen (SFS1979:1152) ska anses som fastighetsägare. 

Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, har rätt 
att bruka eller nyttja fastighet för verksamhet. 

Med den renhållningsansvarige avses Sotenäs kommun, Kommunstyrelsen. 

Med den verksamhetsansvarige avses Rambo AB. 

Med miljönämnden avses den nämnd som ansvarar för tillsyn av miljöfrågor i kommunen. 
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I Avfallsföreskrifternas Bilaga 3 Definitioner förklaras termer och begrepp som används i föreskrifterna. 

4.17 Övergångsbestämmelser 
Avfallsföreskrifternas bestämmelser, antagna av kommunfullmäktige 2017-02-16 §7, om nya 
abonnemangsformer och hämtningsintervall (25-26§§) börjar gälla först efter att nytt insamlingssystem för 
fast kommunalt avfall för en- och tvåbostadshus införs i kommunen. 

Fram till att fastighetsinnehavare för villa och fritidshus fått erbjudande att välja nytt 
sophämtningsabonnemang i enlighet med avfallsföreskrifterna, gäller abonnemangsform och 
hämtningsintervall enligt tidigare beslutade avfallsföreskrifter från 2008-11-13.  



Renhållningstaxa för Sotenäs 
kommun
För kommunalt avfall och därmed jämförligt avfall från annan 
verksamhet. 

Antagna av kommunfullmäktige 2018-12-13 §216 

Renhållningstaxan gäller från den 1 januari 2019. 

Renhållningstaxan höjdes med avfallsindex 2,21% 2020-01-01 

Renhållningstaxan höjdes med avfallsindex 0,78% 2021-01-01 

Renhållningstaxan höjdes med avfallsindex 5,1% 2022-01-01  

Förslag 2022-09-20
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1. Kommunalt avfall – Fast avfall 

 

Grundavgift  
Grundavgiften finansierar markarrende, drift och underhåll av kommunens återvinningscentraler, 
hantering och behandling av hushållens farliga avfall samt administration, kommunikation, planering, 
utveckling och andra kostnader av övergripande karaktär som inte rör själva insamlingen.  
  
Grundavgift (fast avgift) tas ut för alla fastigheter som nyttjas eller som kan nyttjas på ett sådant sätt 
att kommunalt avfall uppstår eller kan uppstå.  
 
En grundavgift tas ut per en- och två bostadshus, med sammanlagt max 2 hushåll, per 
fastighetsbeteckning. I grundavgiften ingår 12 fria besök per år på Återvinningscentralen, därefter tas 
avgift ut enligt gällande taxa. 
 
Vid fler bostäder/hushåll på samma fastighetsbeteckning tillkommer ytterligare en grundavgift för 
varje tillkommande bostad/hushåll.  
 
I de fall då två eller fler fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare delar ett 
sophämtningsabonnemang, och därmed kärl, betalar de en grundavgift var.  
 
En grundavgift tas ut per lägenhet i flerfamiljshus samt per verksamhet. I grundavgiften ingår 8 fria 
besök per år på Återvinningscentralen, därefter tas avgift ut enligt gällande taxa. 
 
Grundavgift ska betalas även vid uppehåll i hämtning och för bostadshus och lägenheter som ska 
eller håller på att renoveras, såvida inte särskilt uppehåll beviljats av miljönämnden i enlighet med 
lokala avfallsföreskrifter.  
 
Hämtningsavgift  
Hämtningsavgiften finansierar insamlingsfordon, personal, hantering och behandling av insamlat 
avfall samt andra kostnader som insamlingen av det kommunala avfallet genererar. 
  
Hämtningsavgift (rörlig avgift) tas ut för varje sophämtningsabonnemang.  
 
En hämtningsavgift tas ut per en- och två bostadshus, med sammanlagt max 2 hushåll, per 
fastighetsbeteckning.  
 
Vid fler bostäder/hushåll på samma fastighetsbeteckning tillkommer ytterligare en hämtningsavgift för 
varje tillkommande bostad/hushåll.  
 
I de fall då två eller fler fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare delar ett 
sophämtningsabonnemang, och därmed kärl, delas hämtningsavgiften mellan dem. 
  
I hämtningsavgiften ingår normalt kärl, utrustning för matavfall samt eventuell annan 
källsorteringsutrustning som ingår i respektive abonnemangstyp, så vida inget annat anges.  
 
Flerfamiljshus och verksamheter köper kärl och utrustning, eller hyr detta, av Rambo.  
 
Samlad renhållningsavgift  
I den samlade renhållningsavgiften ska tillämplig grundavgift och hämtningsavgift för aktuellt 
abonnemang summeras.  
 
Alla priser som anges är inklusive lagstadgad moms, om inget annat anges. 
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1.1. En- och tvåbostadshus – Helårsboende    

Vid abonnemang Hemsortering i 4-fackskärl hämtas avfallet i kärl 1 varannan vecka respektive kärl 2 var 
fjärde vecka, året runt.  

Vid abonnemang Sorterat matavfall och restavfall hämtas avfallet varannan vecka, året runt. 

Vid delat abonnemang sker hämtning i enlighet med beviljat beslut om undantag.  

Längre hämtningsintervall till var 4:e vecka för restavfall, beviljat enligt avfallsföreskrifternas undantag 
(42§), ger reduktion av hämtningsavgiften med 300 kr per år. 

Extra hämtning kan beställas mot avgift, se kapitel 1.9. 
Abonnemangstyp  Kärl* Grundavgift 

(kr) 
Hämtningsavgift 
(kr) 

Samlad 
renhållnings-
avgift  
(kr per år) 

Hemsortering i  
4-fackskärl 

370 liter, kärl 1 
 
370 liter, kärl 2 

 
1 733 

 
1 950 

 
3 683 
 

Sorterat matavfall 
och restavfall  

140 liter för 
matavfall ** 
140 liters för 
restavfall ** 

 
1 733 
 

 
1 950 
 

 
3 683 

Större kärlstorlek för restavfall - Hämtningsavgiften ökas med 500 kr per varje 
steg/kärlstorlek för 190, 240 eller 370 liters kärl  

Delat abonnemang I enlighet med 
beviljat beslut om 
undantag 

1 733 Delad 
hämtningsavgift 

Summan av 
grundavgift och 
delad 
hämtningsavgift 

*Kärl ingår i hämtningsavgiften och tillhandahålls av Rambo. Skadat eller försvunnet kärl ersätts till självkostnadspris.  
**Ordinarie kärlstorlek 
 

1.2. Del i Gemensamt kärl – Helårsboende  
Vid abonnemang Del i gemensamt kärl hämtas avfallet efter behov, minst varannan vecka, året runt.  

Abonnemangstyp  Kärl/Kärlskåp* Grundavgift 
(kr) 

Hämtningsavgift 
(kr) 

Samlad 
renhållnings-
avgift  
(kr per år) 

Sorterat matavfall 
och restavfall 

Gemensamma kärl 
på anvisad plats 
 

 
1 733 

400 kr lägre avgift 
än vid enskilt kärl  
( 1 550 ) 

 
3 283 

*När samfällighet, fastighetsförening etc. bekostar markarbeten och sophus/kärlskåp och kärl samt ansvarar för tillsyn och 
skötsel reduceras hämtningsavgiften per hushåll med 300 kr. 
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1.3. En- och tvåbostadshus – Fritidsboende   
Vid abonnemang Hemsortering i 4-fackskärl hämtas avfallet i kärl 1 varannan vecka respektive kärl 2 var 
fjärde vecka, under perioden april-september (vecka 14-39).  

Vid abonnemang Sorterat matavfall och restavfall hämtas avfallet varannan vecka, under perioden april-
september (vecka 14-39).  

Vid delat abonnemang sker hämtning i enlighet med beviljat beslut om undantag.  

Längre hämtningsintervall till var 4:e vecka för restavfall, beviljat enligt avfallsföreskrifternas undantag 
(42§), ger reduktion av hämtningsavgiften med 150 kr per år. 

Extra hämtning, liksom hämtning under perioden oktober-mars, kan beställas mot avgift enligt kapitel 1.9.  

Abonnemangstyp  Kärl* Grundavgift 
(kr) 

Hämtningsavgift 
(kr) 

Samlad 
renhållnings-
avgift  
(kr per år) 

Hemsortering i  
4-fackskärl 

370 liter Kärl 1 
 
370 liter Kärl 2 
 

 
1 733 

 
1 517 

 
3 250 

Sorterat matavfall 
och restavfall  

140 liter för 
matavfall ** 
140 liters för 
restavfall ** 

 
1 733 
 

 
1 517 
 

 
3 250 
 

Större kärlstorlek för restavfall - Hämtningsavgiften ökas med 500 kr per varje 
steg/kärlstorlek för 190, 240 eller 370 liters kärl 

Delat abonnemang I enlighet med 
beviljat beslut om 
undantag 

 
1 733 

 
Delad 
hämtningsavgift 

Summan av 
grundavgift och 
delad 
hämtningsavgift 

*Kärl ingår i hämtningsavgiften och tillhandahålls av Rambo. Skadat eller försvunnet kärl ersätts till självkostnadspris.  
**Ordinarie kärlstorlek 
 

1.4. Del i Gemensamt kärl – Fritidsboende  
Vid abonnemang Del i gemensamt kärl hämtas avfallet efter behov, minst varannan vecka, under 
perioden april-september (vecka 14-39). 
Abonnemangstyp  Kärl/Kärlskåp* Grundavgift 

(kr) 
Hämtningsavgift 
(kr) 

Samlad 
renhållningsavgift  
(kr per år) 

Sorterat matavfall 
och restavfall 

Gemensamma kärl 
på anvisad plats 

 
1 733 

200 kr lägre avgift 
än vid enskilt kärl  
(1 317 ) 

 
3 050 

*När samfällighet, fastighetsförening etc. bekostar markarbeten och sophus/kärlskåp samt ansvarar för tillsyn och skötsel 
reduceras hämtningsavgiften per hushåll med 300 kr. 
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1.5. Gynnande förvaltningsbeslut 

Beslut om undantag från avfallsföreskrifter innan gällande avfallsföreskrifter från 2017-02-16.  
Abonnemang med egen transportskyldighet enligt beslut om undantag från tidigare avfallsföreskrifter, är 
personliga och fortsätter att gälla tills de förhållande som gällde vid beslutningstillfället förändras. 
Exempel på förändring är ägarbyte eller annan ändring som förändrar det underlag som låg till grund för 
beslutet. Kan inte nytecknas. 

Helårsboende  
 

Abonnemangstyp  
 

Kärl/Kärlskåp* Grundavgift 
(kr) 

Hämtningsavgift 
(kr) 

Samlad 
renhållningsavgift  
(kr per år) 

Egen 
transportskyldighet 
av kommunalt avfall 
till Hogenäs 
avfallsanläggning  

  
1 733 

500 kr lägre avgift 
än vid ordinarie 
abonnemangs 
hämtningsavgift, 
se p 1.1 
(1 450 ) 

 
3 183 

 
 
Fritidsboende  

 
Abonnemangstyp  Kärl/Kärlskåp* Grundavgift 

(kr) 
Hämtningsavgift 
(kr) 

Samlad 
renhållningsavgift  
(kr per år) 

Egen 
transportskyldighet 
av kommunalt avfall 
till Hogenäs 
avfallsanläggning 

  
1 733 

250 kr lägre avgift 
än vid ordinarie 
abonnemangs 
hämtningsavgift, 
se p 1.3 
(1 267 ) 

 
3 000 
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1.6. Flerfamiljshus - Helårsboende  
Avfall hämtas efter behov, enligt överenskommet hämtningsintervall dock minst varannan vecka, året runt. 
Extra hämtning kan beställas mot avgift enligt kapitel 1.8, Verksamheter - hämtningsavgift vid enstaka hämtning. 

Abonnemangstyp  Kärl* Grundavgift  
(kr per lägenhet 
och år) 

Hämtningsavgift vid 
hämtning varannan 
vecka (kr per kärl 
och år) 

Hämtningsavgift 
vid hämtning 
varje vecka (kr 
per kärl och år) 

Sorterat matavfall 
och restavfall 

140 liter för 
matavfall 
 
240 liter för 
restavfall 

 
 
867 
 

 
 
2 436 

 
 
4 872 

140 liter för 
matavfall 
 
370 liter för 
restavfall 

 
 
867 

 
 
2 707 

 
 
5 414 

190 liter för 
matavfall 
 
660 liter för 
restavfall 

 
 
867 

 
 
3 249 

 
 
6 498 

*Flerfamiljshus köper kärl och utrustning eller hyr av Rambo till självkostnadspris. Skadat eller försvunnet kärl ersätts till 
självkostnadspris. 

1.7. Flerfamiljshus - Fritidsboende  
Avfall hämtas efter behov, enligt överenskommet hämtningsintervall dock minst varannan vecka, under 
perioden april-september (vecka 14-39). 
Extra hämtning, liksom hämtning under perioden oktober-mars, kan beställas mot avgift enligt kapitel 1.8, 
Verksamheter - hämtningsavgift vid enstaka hämtning.  

Hämtningsavgiften för flerbostadshus för fritidsboende är 1 000 kr lägre för hämtningsintervall varje vecka och 
500 kr lägre för hämtningsintervall varannan vecka, än motsvarande kärlstorlek och hämtningsintervall året runt.  

Abonnemangstyp  Kärl* Grundavgift  
(kr per lägenhet 
och år) 

Hämtningsavgift vid 
hämtning varannan 
vecka (kr per kärl 
och år) 

Hämtningsavgift 
vid hämtning 
varje vecka (kr 
per kärl och år) 

Sorterat matavfall 
och restavfall 

 

140 liter för 
matavfall 
 

240 liter för 
restavfall 

 
 
867 

 
  
(1 936) 

 
 
(3 872) 

140 liter för 
matavfall 
 

370 liter för 
restavfall 

 
 
867 

 
 
(2 207) 

 
 
(4 414) 

190 liter för 
matavfall 
 

660 liter för 
restavfall 

 
 
867 

 
 
(2 749) 

 
 
(5 498) 

*Flerfamiljshus köper kärl och utrustning eller hyr av Rambo till självkostnadspris. Skadat eller försvunnet kärl ersätts till 
självkostnadspris 
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1.8. Verksamheter med avfall som är jämförligt med kommunalt avfall  
Alla verksamhetspriser anges exklusive moms.  

Grundavgift om 688 kr/år (860 kr inkl. moms) debiteras varje verksamhet, utöver hämtningsavgift enligt nedan.  

Kärl* Hämtningsavgift (kr per kärl och hämtningstillfälle, exkl. moms) 

vid schemalagd hämtningsintervall, 
som regel minst varannan vecka, 

året runt eller per säsong 

vid enstaka hämtning 
 

  
Matavfall 

Restavfall/Blandat 
avfall 

 
Matavfall 

Restavfall/Blandat 
avfall 

140 liters kärl 39 66 92 120 
190 liters kärl 49 87 104 141 
240 liters kärl - 104 - 159 

370 liters kärl - 130 - 185 

660 liters kärl 
 

- 218 - 250 

*Verksamheter köper kärl och utrustning eller hyr av Rambo till självkostnadspris. Skadat eller försvunnet kärl ersätts till 
självkostnadspris. 

Större 
Behållare 

Hämtningsavgift  Behandlingsavgift 

Container* Pris per tömning enligt självkostnad  Pris per ton eller m3 enligt självkostnad för 
respektive avfallsslag 

Djupbehållare Pris per tömning enligt självkostnad  Pris per ton eller m3 enligt självkostnad för 
respektive avfallsslag 

*Verksamheter hyr container av Rambo till självkostnadspris.  
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1.9 Tilläggstjänster för kommunalt avfall – Fast avfall   
Tjänst Avgift (kr) 
Extra hämtning av kommunalt avfall vid 
ordinarie hämtningstur* 

88 per tillfälle 

Extra hämtning av kommunalt avfall 
utanför ordinarie hämtningstur* 

560 per tillfälle 

Framdragning av kärl 2,5-5 m (dragväg 
tor) vid tömning för en- och 
tvåbostadshus – helårsboende 

1 083 per abonnemang och år 

Framdragning av kärl 5-10 m (dragväg 
tor) vid tömning för en- och 
tvåbostadshus – helårsboende 

2 707 per abonnemang och år 

Framdragning av kärl 2,5-5 m (dragväg 
tor) vid tömning för en- och 
tvåbostadshus – fritidsboende 

541 per abonnemang och år 

Framdragning av kärl 5-10 m (dragväg 
tor) vid tömning för en- och 
tvåbostadshus – fritidsboende 

1 354 per abonnemang och år 

Hämtning av grovavfall inkl. vitvaror och 
trädgårdsavfall med mindre flakbil 

700 per hämtningstillfälle upp till 2 m3   

Extra hämtningsfordon med personal Pris per timma enligt självkostnad 

Extra personal Pris per timma enligt självkostnad 

Behandling av lämnat avfall Pris per ton eller m3, enligt självkostnad för respektive 
avfallsslag 

Byte av kärl 407 per bytestillfälle 

Tvätt av kärl Pris enligt självkostnad 

Nytt kärl Pris enligt självkostnad 
*Kan beställas hela året.  
  

1.10 Hämtning av bygg- och rivningsavfall   
Behållare Hämtningsavgift Dygns 

hyra 
Utsättnings 
kostnad 

Behandlingsavgift 

Container 8-
10 m3 

2 400 kr  90 kr 850 kr Pris per ton eller m3 enligt självkostnad 
för respektive avfallsslag 

Storsäck* 2 400 kr upp till 6 
säckar per 
tömningstillfälle 

  0 kr     0 kr Pris per ton eller m3 enligt självkostnad 
för respektive avfallsslag 

*Finns att köpa på återvinningscentralen till självkostnadspris 
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1.11 Hämtning av returpapper i kärl   
Denna tjänst gäller inte för en- och tvåbostadshus 

 Kärl* Avgift vid 
Hämtning  
2 ggr/vecka 

Avgift vid 
Hämtning  
Varje vecka 

Avgift vid 
Hämtning  
Varannan 
vecka  

Avgift vid 
Hämtning  
1 g/månad  

Avgift vid 
Hämtning  
Varannan månad 

370 l kärl 
 

15 601   7 404 3 408   2 328 1 620 

660 l kärl 20 209 10 696 5 348   3 778 
 

-- 

*Kärlhyran ingår i abonnemangsavgiften. Kärl kan även tömmas vid enbart budning men då tillkommer kärlhyra med 48 kr/ 
månad för 370 l kärl och 90 kr/månad för 660 l kärl. Kostnad per tömning oavsett kärlsstorlek är 184 kr. 

1.12 Latrin 
Abonnenten hämtar själv kärl på Hogenäs återvinningscentral. Hämtning för borttransport beställs hos 
Rambo.  

Abonnemangstyp  Kärl á 23 liter Hämtningsavgift (kr) 
Hämtning av latrin 10 st 8 662 per abonnemang per år 

Tilläggstjänst: Hämtning av extra kärl 
för latrin 

Enstaka    868 per kärl   

 
 

2. Kommunalt avfall – Avloppsfraktioner från enskilda 
avloppsanläggningar och andra slamsugningstjänster 

 

  

Hämtningsavgift 
Hämtningsavgift utgör betalning för framkörning och tömning/slamsugning av avloppsanläggning. I 
denna avgift ingår även planerings- och utvecklingsarbete, administration, information samt andra 
kostnader av mer övergripande karaktär som inte rör själva insamlingen. 

Behandlingsavgift 
Behandlingsavgiften utgör kostnaden för behandlingen av slam. Avgiften är enligt självkostnad, via 
kommunalt reningsverk eller annan mottagare. Vid förändringar får Rambo justera pris till kund i 
motsvarade grad. 
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2.1. Slamsugning  
Slamsugningsavgift per tömning och tillkommande behandlingskostnad per påbörjad kubikmeter, m3.   
 
Slamavskiljare töms enligt renhållarens schemaläggning till ordinarie hämtningsavgift.  
Sluten tank töms efter beställning till ordinarie avgift tills Rambo beslutar om schemalagd tömning, se 
utförligare villkor i avfallsföreskrifterna 32 §, under rubriken Hämtningsintervall.  
 
Återkommande tätare tömning än schemaläggning kan beställas och utförs då inom ramen för 
schemaläggning och till ordinarie hämtningsavgift. Enstaka kompletterande tömning eller önskad tömning 
vid annan tidpunkt kan beställas till särskild avgift enligt gällande taxa. 
  
I tömningarna ingår 10 meter slangdragning från bilens uppställningsplats till avloppsanläggning. 
Erfordras kompletterande utrustning, extra personal eller specialfordon/transport för att kunna utföra 
tömning debiteras extra avgift. 

Avloppsanläggning Hämtningsavgift* (kr per tömningstillfälle) Behandlingsavgift  
Vid schemalagd 
tömning 

Vid enstaka tömning  

Slamavskiljare** 
 

1 301 Pris per timma för aktuellt 
slamsugningsfordon 

Pris per m3 enligt självkostnad  
(2022:265 kr/m3) 

Sluten tank** 1 301 1 301 *** Pris per m3 enligt självkostnad  
(2022:265 kr/m3) 

Minireningsverk** 1 301 Pris per timma för aktuellt 
slamsugningsfordon 

Pris per m3 enligt självkostnad  
(2022:265 kr/m3) 

Fettavskiljare 1 301 Pris per timma för aktuellt 
slamsugningsfordon 

Pris per m3 enligt självkostnad 
 

Fosforfällor Pris per timma för 
aktuellt hämtnings-
fordon 

Pris per timma för aktuellt 
hämtningsfordon 

Pris per m3 enligt självkostnad  
 

*Om tömning inte kan utföras vid aviserad tidpunkt på grund av hinder som åligger fastighetsinnehavaren att åtgärda inför 
tömning debiteras framkörningsavgift om 700 kr.  
** Vid samtidig tömning av ytterligare en enhet debiteras en reducerad hämtningsavgift om 488 kr. Ordinarie behandlings-
avgift per m3 tillkommer.   
*** Gäller tills beslut om schemalagd tömning – därefter pris per timma.  
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2.2 Tilläggstjänster för kommunalt avfall – Avloppsfraktioner från enskilda 
avloppsanläggningar 
Tjänst Avgift (kr) 
Akuttömning, tillkommande avgift utöver ordinarie 
hämtningsavgift under ordinarie arbetstid 

1 003 

Akuttömning, tillkommande avgift utöver ordinarie 
hämtningsavgift under jourtid och helgdag  

3 006 

Beställning av tömning vid annan tidpunkt – tömningsdatum, 
tillkommande avgift utöver ordinarie hämtningsavgift  

706 

Extra slang 223 per påbörjat 10-tal meter 
Slamsugningsbil med personal Pris per timma enligt självkostnad 
Spolbil med personal Pris per timma enligt självkostnad 
Extra personal Pris per timma enligt självkostnad 
Extra åtgärd utöver ordinarie tömningsarbete, kompletterande 
utrustning, specialfordon/transport, extra personal, etc. 

Pris enligt självkostnad  

3. Administrativa avgifter 

Tjänst  Avgift (kr) 
Månadsfakturering*  50 per faktura  

Handläggning av undantag 
från avfallsföreskrifterna som 
handläggs av Rambo** 

218 per ärende 

*Fakturahantering är kostnadsfri vid ordinarie faktureringsfrekvens. 
** Vid ärenden som handläggs/beslutas av kommunen, debiterats handläggningsavgift enligt kommunens taxa.   
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4. Allmänna bestämmelser  

4.1. Ansvar för den kommunala renhållningen och gällande regler 
Rambo AB, Regional avfallsanläggning mellersta Bohuslän AB, (nedan kallad Rambo) har på uppdrag av 
Sotenäs kommunfullmäktige ansvaret för den kommunala avfallshanteringen i Sotenäs kommun. 

Bestämmelser för avfallshanteringen återfinns i Miljöbalken, Avfallsförordningen, andra förordningar 
utfärdade med stöd av Miljöbalken samt i Avfallsföreskrifter för Sotenäs kommun. Kommunfullmäktige i 
Munkedal beslutar om Avfallsföreskrifter och denna Renhållningstaxa.  

4.2. Ikraftträdande 
Taxan träder i kraft 2023-01-01. 

4.3. Index 
Avgifterna i denna taxa regleras enligt avfallsindex A12:1MD. För slamtömning regleras taxan enligt 
avfallsindex A12:3MD.  
 
Avgifterna justeras årligen fr.o.m. 1 januari med oktober 2021 som basmånad. 

Första indexjustering av taxans priser sker från 1 januari 2023 

4.4. Avgiftsskyldighet och avgiftsprinciper 
Avgift får tas ut enligt 27 kap. 4-6 §§ Miljöbalken (SFS 1998:808) för den avfallshantering som utförs 
genom kommunens försorg.  

§ 5 i miljöbalken ger kommunen möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt att miljöanpassad 
avfallshantering främjas. 

Renhållningstaxan ska bidra till att styra mot nationella mål och Sotenäs kommuns mål inom avfalls- och 
arbetsmiljöområdet.  

Renhållningstaxan ska finansiera kostnaderna för det kommunala renhållningsansvaret. 

Avgift faktureras av och ska betalas till Rambo. 

Avgiften är årlig eller på annat sätt periodisk. Om insamling, transport eller bortskaffande sker vid enstaka 
tillfälle tas avgiften ut vid varje särskilt tillfälle. 

Rambo beslutar om och anpassar avgiftsperioder och fakturering. Vid månadsfakturering tillkommer 
faktureringsavgift.  

I de fall en fastighet eller verksamhet har flera ägare, faktureras en ägare för fastighetens eller 
verksamhetens renhållningskostnader. Val av abonnent- och fakturamottagare sker utifrån ägarandel 
eller enligt överenskommelse. Om betalning uteblir kan Rambo överföra alla abonnemang, fakturerings- 
och betalningskrav till annan delägare.  

Vid ägarbyte ska uppgifter om ny ägare och tillträdesdatum lämnas skriftligt till Rambo. 

Avgiftsskyldighet gäller även vid de tillfällen då avfallsbehållaren inte varit tillgänglig vid hämtningstillfället, 
inte använts eller då den inte varit placerad på överenskommen/anvisad plats. 

Betalningsvillkor och kravhantering sker enligt Rambos fastställda rutiner. 
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4.5. Handläggningsavgift 
För handläggning av undantag från avfallsföreskrifterna som handläggs av Rambo, debiteras 
handläggningsavgift. Vid ärenden som handläggs/beslutas av kommunen, debiterats handläggningsavgift 
enligt kommunens taxa.   

4.6. Sortering av Kommunalt avfall 
Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut de avfallsslag som framgår av 
Avfallsföreskrifter för Sotenäs kommun, bilaga 1 Sorteringsanvisningar för kommunalt avfall.  

Avfallsslagen ska förvaras och transporteras skilt från annat avfall om inget annat anges i föreskrifterna. 

Fastighetsinnehavare i en- och tvåbostadshus för helårs- och fritidsboende kan, efter skriftlig anmälan till 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän, kompostera matavfall enligt bestämmelser i Avfallsföreskrifter för 
Sotenäs kommun.  

Kompostering av matavfall medger ingen reducering av renhållningsavgift.  

4.7 Undantag från Avfallsföreskrifter för Sotenäs kommun, Kap 7 
Kortfattat utdrag från Avfallsföreskrifternas 42 – 51 §§: 

Längre hämtningsintervall för restavfall (42§) 
Fastighetsinnehavare till en- och tvåbostadshus, som sorterar ut och komposterar allt sitt matavfall på 
den egna fastigheten, eller lämnar allt matavfall till insamling i brunt kärl, kan efter anmälan till Rambo få 
sitt restavfall hämtat var fjärde vecka.  
 
Beviljat längre hämtningsintervall medger reducering av hämtningsavgift, se renhållningsavgift för en- och 
tvåbostadshus. 

Delat abonnemang för kommunalt avfall (43§) 
Fastighetsinnehavare av upp till tre närbelägna fastigheter kan, efter anmälan till Rambo, dela ett 
avfallsabonnemang under förutsättning att fastigheternas samlade avfall bedöms kunna rymmas i det/de 
kärl som ingår i det aktuella avfallsabonnemanget, med ordinarie hämtningsintervall. 
 
Varje fastighetsinnehavare är skyldig att betala hel grundavgift och delad hämtningsavgift, i enlighet med 
beviljat beslut om undantag  

Gemensamma kärl för flera fastigheters kommunala avfall (44§) 
Gemensamma kärl för flera fastigheter än tre, kan efter gemensam anmälan från samfällighetsförening, 
vägförening eller liknande prövas av Rambo.  
För grupper av fastigheter utmed vägar som inte är farbar för hämtningsfordon kan kommunen komma att 
anvisa plats för hämtning av kommunalt avfall i gemensamma kärl för flera fastigheter. 

Vid gemensamma kärl utgår en grundavgift per hushåll samt hämtningsavgift enligt taxa Del i 
Gemensamt kärl. 

Övriga undantag (45-51§§)  
Övriga undantag befriar inte fastighetsinnehavaren från skyldighet att betala renhållningstaxans 
grundavgift, såvida inget annat anges under respektive § i Avfallsföreskrifterna eller anges i beviljat 
beslut. 

4.8. Grovavfall inkl. Trädgårdsavfall 
Hushållens grovavfall, som är sorterat enligt Rambos anvisningar, lämnas avgiftsfritt till 
återvinningscentral. Kostnaden för mottagning och behandling täcks av taxans grundavgift. 

Grovavfall kan även hämtas genom beställning mot en särskild avgift.  
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Hämtning beställs hos Rambo och sker inom tio arbetsdagar vid ordinarie hämtningsplats för fastighetens 
kommunala avfall vid farbar väg. Grovavfall ska, i den mån det är möjligt, buntas eller förpackas i lämpligt 
emballage. Trädgårdsavfall ska förpackas i säckar om max 15 kg, eller vid lös volym hanteras via 
container. Vid beställning ska kunden ange vad som ska hämtas för bedömning av om hämtning kan 
erbjudas.  
 

4.9. Bygg- och rivningsavfall 
Bygg- och rivningsavfall som uppkommer vid egen renovering och inte uppkommer i en yrkesmässig 
verksamhet faller in under kommunens ansvar.  

Bygg- och rivningsavfall lämnas avgiftsfritt till återvinningscentral. Kostnaden för mottagning och 
behandling täcks av taxans grundavgift. 

Sorterat bygg- och rivningsavfall kan även hämtas genom beställning mot en särskild avgift. 

Hämtning beställs hos Rambo, hämtning sker inom tio arbetsdagar vid ordinarie hämtningsplats för 
fastighetens kommunala avfall vid farbar väg. Avfallet skall sorteras per fraktion och får inte blandas 

4.10. Kyl och frys  
Kyl och frys lämnas avgiftsfritt till återvinningscentral. Kostnaden för mottagning och behandling täcks av 
taxans grundavgift.  
 
Kyl och frys kan även hämtas genom beställning mot en särskild avgift. 

Hämtning beställs hos Rambo, hämtning sker inom tio arbetsdagar vid ordinarie hämtningsplats för 
fastighetens kommunala avfall vid farbar väg. 

4.11. Returpapper/tidningar 
Tidningar, tidskrifter, direktreklam och liknande produkter av papper som kan materialåtervinnas omfattas 
av kommunalt avfall. Flerbostadshus och verksamheter kan beställa hämtning i kärl, en- och 
tvåbostadshus hänvisas till insamlingssystem som återfinns på återvinningsstationerna. 

4.12. Farligt avfall från hushåll 
Farligt avfall från hushåll lämnas avgiftsfritt till återvinningscentral enligt Rambos sorteringsanvisningar. 
Kostnaden för mottagning och behandling täcks av taxans grundavgift. 

4.13. Slam/avloppsfraktioner från enskilda avloppsanläggningar och 
fettavskiljare 
Villkor för avloppsanläggningar och framkomlighet för tömning av avloppsanläggning framgår av 
avfallsföreskrifterna kap. 4. 

Tömning sker i enlighet med avfallsföreskrifternas tömningsintervall, eller enligt miljönämndens beslut. 

När tömning sker enligt schemaläggning utförs tömning enligt schema till ordinarie pris. 
Fastighetsinnehavare kan beställa återkommande tätare tömning inom ramen för schemalagda tömning.  
När tömning sker enligt beställning utförs tömning till ordinarie pris, inom fem arbetsdagar, 
beställningsdagen inräknad. 
 
Akuttömning, enstaka kompletterande tömning utanför schema och tömning vid tidpunkt utanför schema 
kan beställas och utförs mot extra avgift enligt gällande taxa. 

När tömning kräver extra personal, utrustning eller specialtransport, såsom traktor, båt etc., för att kunna 
utföras, tas extra avgift ut. 
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I slamsugningsavgiften ingår 10 meter slangdragning från bilens uppställningsplats till avloppsanläggning. 
Vid avstånd därutöver och upp till 50 meter tas fast extra avgift ut enligt gällande taxa.  

I avfallsföreskrifterna 30 § ”Allmänna regler” står att. ”Avstånd mellan uppställningsplats för slamfordon 
och avloppsanläggning som ska tömmas bör inte överstiga 10 meter. Vid avstånd därutöver och upp till 
50 meter tas fast extra avgift ut enligt gällande taxa. 
Maximal sughöjd mellan slamfordon och avloppsanläggningens botten är 6 meter. 
Vid avstånd över 50 meter mellan uppställningsplats för slamfordonet och avloppsanläggning, sughöjd 
över 6 meter eller andra förhållanden som kräver extra personal, särskild utrustning och/eller 
specialtransport såsom traktor, båt etc. för att kunna utföra slamsugningen, tas särskild avgift ut enligt 
gällande taxa”. 

För att undvika extra avgift vid tömning kan fastighetsinnehavaren, på egen bekostnad, tillhandahålla 
kompletterande tömningsutrustning. Slangtyp och kopplingar ska då godkännas av Rambo. 

Om tömning inte kan utföras vid aviserad tidpunkt på grund av hinder som åligger fastighetsinnehavaren 
att åtgärda inför tömning debiteras framkörningsavgift enligt gällande taxa. 

4.14. Extra hämtning av kommunalt avfall  
Då större mängder restavfall än vad som får plats i avfallsbehållaren uppstår på fastigheten eller vid 
behov av hämtning från fritidsfastighet under ej ordinarie hämtningsperiod, oktober – mars (vecka 40 – 
13) ska detta hämtas genom extra hämtning mot särskild avgift. 

Extrahämtning beställs hos Rambo och kan ske i samband med områdets nästa ordinarie hämtning av 
kommunaltavfall eller vid särskild beställning på annan tid. Hämtning sker vid ordinarie hämtningsplats 
vid farbar väg.  

4.15. Försvårad hämtning 
Om hämtning kräver andra åtgärder än ordinarie metoder och/eller undantag får Rambo besluta om 
särskilda avgifter i enlighet med de grunder som anges i 27 kap 4 – 6 §§ miljöbalken. 

4.16. Definitioner  
Termer och begrepp som används är lika med Avfallsföreskrifter för Sotenäs kommun. 

De vanligaste begreppen har följande betydelser: 

Med kommunalt avfall avses avfall som kommer från hushåll och därmed jämförligt avfall från annan 
verksamhet. 

Med därmed jämförligt avfall från annan verksamhet menas avfall från industrier, affärsrörelser och 
annan verksamhet som i renhållningssammanhang är jämförligt med avfall som kommer från hushåll. Det 
är sådant avfall som uppkommer som en direkt följd av att människor, oavsett ändamål eller verksamhet, 
uppehåller sig i en lokal eller i en anläggning. Som exempel kan nämnas avfall från personalmatsalar, 
restaurangavfall och toalettavfall. 

Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § 
fastighetstaxeringslagen (SFS1979:1152) ska anses som fastighetsägare. 

Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, har rätt 
att bruka eller nyttja fastighet för verksamhet. 

Med den renhållningsansvarige avses Sotenäs kommun, Kommunstyrelsen. 

Med den verksamhetsansvarige avses Rambo AB. 

Med miljönämnden avses den nämnd som ansvarar för tillsyn av miljöfrågor i kommunen. 
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I Avfallsföreskrifternas Bilaga 3 Definitioner förklaras termer och begrepp som används i föreskrifterna. 

4.17 Övergångsbestämmelser 
Kommunfullmäktiges beslut om denna renhållningstaxa börjar gälla fr.o.m. 2023-01-01, samt enligt 
övergångsbestämmelserna nedan. 

Övergångsbestämmelser tills nytt insamlingssystem för fast kommunalt avfall för en- och tvåbostadshus 
införts i hela kommunen: 

Kommunfullmäktiges beslut om denna renhållningstaxa börjar gälla fr.o.m. 2023-01-01 för etappvis 
införande av nytt insamlingssystem för villa och fritidshushåll. Även de nya avfallsföreskrifternas 
bestämmelser om nya abonnemangsformer och hämtningsintervall (25-26§§) börjar gälla etappvis. 

Fram till att fastighetsinnehavare för villa och fritidshus fått erbjudande att välja nytt 
sophämtningsabonnemang i enlighet med avfallsföreskrifterna, gäller abonnemangsform och 
hämtningsintervall enligt tidigare beslutade avfallsföreskrifter från 2008-11-13, samt därtill gällande 
renhållningstaxa.  

När nytt insamlingssystem är infört i hela kommunen upphör tidigare renhållningstaxa från 2021-11-11 att 
gälla i sin helhet. 



                                                                                                                

 
 

Förslag till justering av nuvarande taxa till 1 januari 2023 

Förändringar och tillägg till denna taxa är gulmarkerade  

För höjda eller borttagna avgifter är dagens avgifter rödmarkerade  

 

Renhållningstaxa för Sotenäs 
kommun 
För kommunalt avfall och därmed jämförligt avfall från annan 
verksamhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antagna av kommunfullmäktige 2018-12-13 §216 

Renhållningstaxan gäller från den 1 januari 2019. 

Renhållningstaxan höjdes med avfallsindex 2,21% 2020-01-01  

Renhållningstaxan höjdes med avfallsindex 0,78% 2021-01-01  

Renhållningstaxan höjdes med avfallsindex 5,1% 2022-01-01  
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1. Kommunalt avfall – Fast avfall 

 

Grundavgift  
Grundavgiften finansierar markarrende, drift och underhåll av kommunens återvinningscentraler, 
hantering och behandling av hushållens farliga avfall samt administration, kommunikation, planering, 
utveckling och andra kostnader av övergripande karaktär som inte rör själva insamlingen.  
  
Grundavgift (fast avgift) tas ut för alla fastigheter som nyttjas eller som kan nyttjas på ett sådant sätt 
att kommunalt avfall uppstår eller kan uppstå.  
 
En grundavgift tas ut per en- och två bostadshus, med sammanlagt max 2 hushåll, per 
fastighetsbeteckning. I grundavgiften ingår 12 fria besök per år på Återvinningscentralen, därefter tas 
avgift ut enligt gällande taxa. 
 
Vid fler bostäder/hushåll på samma fastighetsbeteckning tillkommer ytterligare en grundavgift för 
varje tillkommande bostad/hushåll.  
 
I de fall då två eller fler fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare delar ett 
sophämtningsabonnemang, och därmed kärl, betalar de en grundavgift var.  
 
En grundavgift tas ut per lägenhet i flerfamiljshus samt per verksamhet. I grundavgiften ingår 8 fria 
besök per år på Återvinningscentralen, därefter tas avgift ut enligt gällande taxa. 
 
Grundavgift ska betalas även vid uppehåll i hämtning och för bostadshus och lägenheter som ska 
eller håller på att renoveras, såvida inte särskilt uppehåll beviljats av miljönämnden i enlighet med 
lokala avfallsföreskrifter.  
 
Hämtningsavgift  
Hämtningsavgiften finansierar insamlingsfordon, personal, hantering och behandling av insamlat 
avfall samt andra kostnader som insamlingen av det kommunala avfallet genererar. 
  
Hämtningsavgift (rörlig avgift) tas ut för varje sophämtningsabonnemang.  
 
En hämtningsavgift tas ut per en- och två bostadshus, med sammanlagt max 2 hushåll, per 
fastighetsbeteckning.  
 
Vid fler bostäder/hushåll på samma fastighetsbeteckning tillkommer ytterligare en hämtningsavgift för 
varje tillkommande bostad/hushåll.  
 
I de fall då två eller fler fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare delar ett 
sophämtningsabonnemang, och därmed kärl, delas hämtningsavgiften mellan dem. 
  
I hämtningsavgiften ingår normalt kärl, utrustning för matavfall samt eventuell annan 
källsorteringsutrustning som ingår i respektive abonnemangstyp, så vida inget annat anges.  
 
Flerfamiljshus och verksamheter köper kärl och utrustning, eller hyr detta, av Rambo.  
 
Samlad renhållningsavgift  
I den samlade renhållningsavgiften ska tillämplig grundavgift och hämtningsavgift för aktuellt 
abonnemang summeras.  
 
Alla priser som anges är inklusive lagstadgad moms, om inget annat anges. 
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1.1. En- och tvåbostadshus – Helårsboende    

Vid abonnemang Hemsortering i 4-fackskärl hämtas avfallet i kärl 1 varannan vecka respektive kärl 2 var 
fjärde vecka, året runt.  

Vid abonnemang Sorterat matavfall och restavfall hämtas avfallet varannan vecka, året runt. 

Vid delat abonnemang sker hämtning i enlighet med beviljat beslut om undantag.  

Längre hämtningsintervall till var 4:e vecka för restavfall, beviljat enligt avfallsföreskrifternas undantag 
(42§), ger reduktion av hämtningsavgiften med 300 kr per år. 

Extra hämtning kan beställas mot avgift, se kapitel 1.9. 

Abonnemangstyp  Kärl* Grundavgift 
(kr) 

Hämtningsavgift 
(kr) 

Samlad 
renhållnings-
avgift  
(kr per år) 

Hemsortering i  
4-fackskärl 

370 liter, kärl 1 
 
370 liter, kärl 2 

 
1 733 

 
1 950 

 
3 683 
 

Sorterat matavfall 
och restavfall  

140 liter för 
matavfall ** 
140 liters för 
restavfall ** 

 
1 733 
 

 
1 950 
 

 
3 683 

Större kärlstorlek för restavfall - Hämtningsavgiften ökas med 500 kr per varje 
steg/kärlstorlek för 190, 240 eller 370 liters kärl  

Blandat mat- och 
restavfall 

 

190 liter ** 1 733 3 573 5 306 
Större kärlstorlek för blandat mat- och restavfall - Hämtningsavgiften ökas med 
500 kr per varje steg/kärlstorlek för 240 eller 370 liters kärl 

Delat abonnemang I enlighet med 
beviljat beslut om 
undantag 

1 733 Delad 
hämtningsavgift 

Summan av 
grundavgift och 
delad 
hämtningsavgift 

 
*Kärl ingår i hämtningsavgiften och tillhandahålls av Rambo. Skadat eller försvunnet kärl ersätts till självkostnadspris.  
**Ordinarie kärlstorlek 
 

1.2. Del i Gemensamt kärl – Helårsboende  
Vid abonnemang Del i gemensamt kärl hämtas avfallet efter behov, minst varannan vecka, året runt.  

Abonnemangstyp  Kärl/Kärlskåp* Grundavgift 
(kr) 

Hämtningsavgift 
(kr) 

Samlad 
renhållnings-
avgift  
(kr per år) 

Sorterat matavfall 
och restavfall 

Gemensamma kärl 
på anvisad plats 
 

 
1 733 

400 kr lägre avgift 
än vid enskilt kärl  
( 1 550 ) 

 
3 283 

Blandat mat- och 
restavfall 

Gemensamma kärl 
på anvisad plats 

 
1 733 

400 kr lägre avgift 
än vid enskilt kärl  
( 3 173 ) 

 
4 906 

 
*När samfällighet, fastighetsförening etc. bekostar markarbeten och sophus/kärlskåp och kärl samt ansvarar för tillsyn och 
skötsel reduceras hämtningsavgiften per hushåll med 300 kr. 
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1.3. En- och tvåbostadshus – Fritidsboende   
Vid abonnemang Hemsortering i 4-fackskärl hämtas avfallet i kärl 1 varannan vecka respektive kärl 2 var 
fjärde vecka, under perioden april-september (vecka 14-39).  

Vid abonnemang Sorterat matavfall och restavfall hämtas avfallet varannan vecka, under perioden april-
september (vecka 14-39).  

Vid delat abonnemang sker hämtning i enlighet med beviljat beslut om undantag.  

Längre hämtningsintervall till var 4:e vecka för restavfall, beviljat enligt avfallsföreskrifternas undantag 
(42§), ger reduktion av hämtningsavgiften med 150 kr per år. 

Extra hämtning, liksom hämtning under perioden oktober-mars, kan beställas mot avgift enligt kapitel 1.9.  

Abonnemangstyp  Kärl* Grundavgift 
(kr) 

Hämtningsavgift 
(kr) 

Samlad 
renhållnings-
avgift  
(kr per år) 

Hemsortering i  
4-fackskärl 

370 liter Kärl 1 
 
370 liter Kärl 2 
 

 
1 733 

 
1 517 

 
3 250 

Sorterat matavfall 
och restavfall  

140 liter för 
matavfall ** 
140 liters för 
restavfall ** 

 
1 733 
 

 
1 517 
 

 
3 250 
 

Större kärlstorlek för restavfall - Hämtningsavgiften ökas med 500 kr per varje 
steg/kärlstorlek för 190, 240 eller 370 liters kärl 

Blandat mat- och 
restavfall 

 

190 liter ** 1 733 3 141 4 874 
Större kärlstorlek för blandat mat- och restavfall - Hämtningsavgiften ökas med 
500 kr per varje steg/kärlstorlek för 240 eller 370 liters kärl 

Delat abonnemang I enlighet med 
beviljat beslut om 
undantag 

 
1 733 

 
Delad 
hämtningsavgift 

Summan av 
grundavgift och 
delad 
hämtningsavgift 

*Kärl ingår i hämtningsavgiften och tillhandahålls av Rambo. Skadat eller försvunnet kärl ersätts till självkostnadspris.  
**Ordinarie kärlstorlek 
 

1.4. Del i Gemensamt kärl – Fritidsboende  
Vid abonnemang Del i gemensamt kärl hämtas avfallet efter behov, minst varannan vecka, under 
perioden april-september (vecka 14-39). 
Abonnemangstyp  Kärl/Kärlskåp* Grundavgift 

(kr) 
Hämtningsavgift 
(kr) 

Samlad 
renhållningsavgift  
(kr per år) 

Sorterat matavfall 
och restavfall 

Gemensamma kärl 
på anvisad plats 

 
1 733 

200 kr lägre avgift 
än vid enskilt kärl  
(1 317 ) 

 
3 050 

Blandat mat- och 
restavfall 

Gemensamma kärl 
på anvisad plats 

 
1 733 

200 kr lägre avgift 
än vid enskilt kärl  
(2 941 ) 

 
4 674 

 
*När samfällighet, fastighetsförening etc. bekostar markarbeten och sophus/kärlskåp samt ansvarar för tillsyn och skötsel 
reduceras hämtningsavgiften per hushåll med 300 kr. 



 

8 
 

1.5. Gynnande förvaltningsbeslut 

Beslut om undantag från avfallsföreskrifter innan gällande avfallsföreskrifter från 2017-02-16.  
Abonnemang med egen transportskyldighet enligt beslut om undantag från tidigare avfallsföreskrifter, är 
personliga och fortsätter att gälla tills de förhållande som gällde vid beslutningstillfället förändras. 
Exempel på förändring är ägarbyte eller annan ändring som förändrar det underlag som låg till grund för 
beslutet. Kan inte nytecknas. 

Helårsboende  
 

Abonnemangstyp  
 

Kärl/Kärlskåp* Grundavgift 
(kr) 

Hämtningsavgift 
(kr) 

Samlad 
renhållningsavgift  
(kr per år) 

Egen 
transportskyldighet 
av kommunalt avfall 
till Hogenäs 
avfallsanläggning  

  
1 733 

500 kr lägre avgift 
än vid ordinarie 
abonnemangs 
hämtningsavgift, 
se p 1.1 
(1 450 ) 

 
3 183 

 
 
Fritidsboende  

 
Abonnemangstyp  Kärl/Kärlskåp* Grundavgift 

(kr) 
Hämtningsavgift 
(kr) 

Samlad 
renhållningsavgift  
(kr per år) 

Egen 
transportskyldighet 
av kommunalt avfall 
till Hogenäs 
avfallsanläggning 

  
1 733 

250 kr lägre avgift 
än vid ordinarie 
abonnemangs 
hämtningsavgift, 
se p 1.3 
(1 267 ) 

 
3 000 
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1.6. Flerfamiljshus - Helårsboende  
Avfall hämtas efter behov, enligt överenskommet hämtningsintervall dock minst varannan vecka, året runt. 
Extra hämtning kan beställas mot avgift enligt kapitel 1.8, Verksamheter - hämtningsavgift vid enstaka hämtning. 

Abonnemangstyp  Kärl* Grundavgift  
(kr per lägenhet 
och år) 

Hämtningsavgift vid 
hämtning varannan 
vecka (kr per kärl 
och år) 

Hämtningsavgift 
vid hämtning 
varje vecka (kr 
per kärl och år) 

Sorterat matavfall 
och restavfall 

140 liter för 
matavfall 
 
240 liter för 
restavfall 

 
 
867 
 

 
 
2 436 

 
 
4 872 

140 liter för 
matavfall 
 
370 liter för 
restavfall 

 
 
867 

 
 
2 707 

 
 
5 414 

190 liter för 
matavfall 
 
660 liter för 
restavfall 

 
 
867 

 
 
3 249 

 
 
6 498 

Blandat mat- och 
restavfall 

240 liter  867 3 249 6 498 
370 liter  867 3 519 7 038 
660 liter  867 4 331 8 662 

 

*Flerfamiljshus köper kärl och utrustning eller hyr av Rambo till självkostnadspris. Skadat eller försvunnet kärl ersätts till 
självkostnadspris. 

1.7. Flerfamiljshus - Fritidsboende  
Avfall hämtas efter behov, enligt överenskommet hämtningsintervall dock minst varannan vecka, under 
perioden april-september (vecka 14-39). 
Extra hämtning, liksom hämtning under perioden oktober-mars, kan beställas mot avgift enligt kapitel 1.8, 
Verksamheter - hämtningsavgift vid enstaka hämtning.  

Hämtningsavgiften för flerbostadshus för fritidsboende är 1 000 kr lägre för hämtningsintervall varje vecka och 
500 kr lägre för hämtningsintervall varannan vecka, än motsvarande kärlstorlek och hämtningsintervall året runt. 

Abonnemangstyp  Kärl* Grundavgift  
(kr per lägenhet 
och år) 

Hämtningsavgift vid 
hämtning varannan 
vecka (kr per kärl 
och år) 

Hämtningsavgift 
vid hämtning 
varje vecka (kr 
per kärl och år) 

Sorterat matavfall 
och restavfall 

 

140 liter för 
matavfall 
 

240 liter för 
restavfall 

 
 
867 

 
  
(1 936) 

 
 
(3 872) 

140 liter för 
matavfall 
 

370 liter för 
restavfall 

 
 
867 

 
 
(2 207) 

 
 
(4 414) 

190 liter för 
matavfall 
 

 
 
867 

 
 
(2 749) 

 
 
(5 498) 



 

10 
 

660 liter för 
restavfall 

Blandat mat- och 
restavfall 

240 liter  867 (2 749) (5 498) 
370 liter  867 (3 019) (6 038) 
660 liter  867 (3 831) (7 662) 

 *Flerfamiljshus köper kärl och utrustning eller hyr av Rambo till självkostnadspris. Skadat eller försvunnet kärl ersätts till 
självkostnadspris 

1.8. Verksamheter med avfall som är jämförligt med kommunalt avfall  
Alla verksamhetspriser anges exklusive moms.  

Grundavgift om 688 kr/år (860 kr inkl. moms) debiteras varje verksamhet, utöver hämtningsavgift enligt nedan.  

Kärl* Hämtningsavgift (kr per kärl och hämtningstillfälle, exkl. moms) 

vid schemalagd hämtningsintervall, 
som regel minst varannan vecka, 

året runt eller per säsong 

vid enstaka hämtning 
 

  
Matavfall 

Restavfall/Blandat 
avfall 

 
Matavfall 

Restavfall/Blandat 
avfall 

140 liters kärl 39 66 92 120 
190 liters kärl 49 87 104 141 
240 liters kärl - 104 - 159 

370 liters kärl - 130 - 185 

660 liters kärl 
 

- 218 - 250 

*Verksamheter köper kärl och utrustning eller hyr av Rambo till självkostnadspris. Skadat eller försvunnet kärl ersätts till 
självkostnadspris. 

Större 
Behållare 

Hämtningsavgift  Behandlingsavgift 

Container* Pris per tömning enligt självkostnad  Pris per ton eller m3 enligt självkostnad för 
respektive avfallsslag 

Djupbehållare Pris per tömning enligt självkostnad  Pris per ton eller m3 enligt självkostnad för 
respektive avfallsslag 

*Verksamheter hyr container av Rambo till självkostnadspris.  
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1.9 Tilläggstjänster för kommunalt avfall – Fast avfall   
Tjänst Avgift (kr) 
Extra hämtning av kommunalt avfall vid 
ordinarie hämtningstur* 

88 per tillfälle 

Extra hämtning av kommunalt avfall 
utanför ordinarie hämtningstur* 

560 per tillfälle 

Framdragning av kärl 3-5 m 2,5-5 m 
(dragväg tor) vid tömning för en- och 
tvåbostadshus – helårsboende 

1 083 per abonnemang och år 

Framdragning av kärl 5-10 m (dragväg 
tor) vid tömning för en- och 
tvåbostadshus – helårsboende 

2 707 per abonnemang och år 

Framdragning av kärl 3-5 m 2,5-5 m 
(dragväg tor) vid tömning för en- och 
tvåbostadshus – fritidsboende 

541 per abonnemang och år 

Framdragning av kärl 5-10 m (dragväg 
tor) vid tömning för en- och 
tvåbostadshus – fritidsboende 

1 354 per abonnemang och år 

Hämtning av grovavfall inkl. vitvaror och 
trädgårdsavfall med mindre flakbil 

700 per hämtningstillfälle upp till 2 m3 

Pris per timma enligt självkostnad upp till 2 m3 

Extra hämtningsfordon med personal Pris per timma enligt självkostnad 

Extra personal Pris per timma enligt självkostnad 

Behandling av lämnat avfall Pris per ton eller m3, enligt självkostnad för respektive 
avfallsslag 

Byte av kärl 407 per bytestillfälle 

Tvätt av kärl Pris enligt självkostnad 

Nytt kärl Pris enligt självkostnad 
*Kan beställas hela året.  
  

1.10 Hämtning av bygg- och rivningsavfall   
Behållare Hämtningsavgift Dygns 

hyra 
Utsättnings 
kostnad 

Behandlingsavgift 

Container 8-
10 m3 

2 400 kr  90 kr 850 kr Pris per ton eller m3 enligt självkostnad 
för respektive avfallsslag 

Storsäck* 2 400 kr upp till 6 
säckar per 
tömningstillfälle 

  0 kr     0 kr Pris per ton eller m3 enligt självkostnad 
för respektive avfallsslag 

*Finns att köpa på återvinningscentralen till självkostnadspris 
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1.11 Hämtning av returpapper i kärl   
Denna tjänst gäller inte för en- och tvåbostadshus 

 Kärl* Avgift vid 
Hämtning  
2 ggr/vecka 

Avgift vid 
Hämtning  
Varje vecka 

Avgift vid 
Hämtning  
Varannan 
vecka  

Avgift vid 
Hämtning  
1 g/månad  

Avgift vid 
Hämtning  
Varannan månad 

370 l kärl 
 

15 601   7 404 3 408   2 328 1 620 

660 l kärl 20 209 10 696 5 348   3 778 
 

-- 

*Kärlhyran ingår i abonnemangsavgiften. Kärl kan även tömmas vid enbart budning men då tillkommer kärlhyra med 48 kr/ 
månad för 370 l kärl och 90 kr/månad för 660 l kärl. Kostnad per tömning oavsett kärlsstorlek är 184 kr. 

1.12 Latrin 
Abonnenten hämtar själv kärl på Hogenäs återvinningscentral. Hämtning för borttransport beställs hos 
Rambo.  

Abonnemangstyp  Kärl á 23 liter Hämtningsavgift (kr) 
Hämtning av latrin 10 st 8 662 per abonnemang per år 

Tilläggstjänst: Hämtning av extra kärl 
för latrin 

Enstaka    868 per kärl   

 
 

2. Kommunalt avfall – Avloppsfraktioner från enskilda 
avloppsanläggningar och andra slamsugningstjänster 

 

  

Hämtningsavgift 
Hämtningsavgift utgör betalning för framkörning och tömning/slamsugning av avloppsanläggning. I 
denna avgift ingår även planerings- och utvecklingsarbete, administration, information samt andra 
kostnader av mer övergripande karaktär som inte rör själva insamlingen. 

Behandlingsavgift 
Behandlingsavgiften utgör kostnaden för behandlingen av slam. Avgiften är enligt självkostnad, via 
kommunalt reningsverk eller annan mottagare. Vid förändringar får Rambo justera pris till kund i 
motsvarade grad. 
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2.1. Slamsugning  
Slamsugningsavgift per tömning och tillkommande behandlingskostnad per påbörjad kubikmeter, m3.   
 
Slamavskiljare töms enligt renhållarens schemaläggning till ordinarie hämtningsavgift.  
Sluten tank töms efter beställning till ordinarie avgift tills Rambo beslutar om schemalagd tömning, se 
utförligare villkor i avfallsföreskrifterna 32 §, under rubriken Hämtningsintervall.  
 
Återkommande tätare tömning än schemaläggning kan beställas och utförs då inom ramen för 
schemaläggning och till ordinarie hämtningsavgift. Enstaka kompletterande tömning eller önskad tömning 
vid annan tidpunkt kan beställas till särskild avgift enligt gällande taxa. 
  
I tömningarna ingår 10 meter slangdragning från bilens uppställningsplats till avloppsanläggning. 
Erfordras kompletterande utrustning, extra personal eller specialfordon/transport för att kunna utföra 
tömning debiteras extra avgift. 

Avloppsanläggning Hämtningsavgift* (kr per tömningstillfälle) Behandlingsavgift  
Vid schemalagd 
tömning 

Vid enstaka tömning  

Slamavskiljare** 
 

1 301 Pris per timma för aktuellt 
slamsugningsfordon 

Pris per m3 enligt självkostnad  
(2022:265 kr/m3) 

Sluten tank** 1 301 1 301 *** Pris per m3 enligt självkostnad  
(2022:265 kr/m3) 

Minireningsverk** 1 301 Pris per timma för aktuellt 
slamsugningsfordon 

Pris per m3 enligt självkostnad  
(2022:265 kr/m3) 

Fettavskiljare 1 301 Pris per timma för aktuellt 
slamsugningsfordon 

Pris per m3 enligt självkostnad 
 

Fosforfällor Pris per timma för 
aktuellt hämtnings-
fordon 

Pris per timma för aktuellt 
hämtningsfordon 

Pris per m3 enligt självkostnad  
 

*Om tömning inte kan utföras vid aviserad tidpunkt på grund av hinder som åligger fastighetsinnehavaren att åtgärda inför 
tömning debiteras framkörningsavgift om 700 kr. 488 kr 
** Vid samtidig tömning av ytterligare en enhet debiteras en reducerad hämtningsavgift om 488 kr. Ordinarie behandlings-
avgift per m3 tillkommer.   
*** Gäller tills beslut om schemalagd tömning – därefter pris per timma.  
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2.2 Tilläggstjänster för kommunalt avfall – Avloppsfraktioner från enskilda 
avloppsanläggningar 
Tjänst Avgift (kr) 
Akuttömning, tillkommande avgift utöver ordinarie 
hämtningsavgift under ordinarie arbetstid 

1 003 

Akuttömning, tillkommande avgift utöver ordinarie 
hämtningsavgift under jourtid och helgdag  

3 006 

Beställning av tömning vid annan tidpunkt – tömningsdatum, 
tillkommande avgift utöver ordinarie hämtningsavgift  

706 

Extra slang 223/212 per påbörjat 10-tal meter 
Slamsugningsbil med personal Pris per timma enligt självkostnad 
Spolbil med personal Pris per timma enligt självkostnad 
Extra personal Pris per timma enligt självkostnad 
Extra åtgärd utöver ordinarie tömningsarbete, kompletterande 
utrustning, specialfordon/transport, extra personal, etc. 

Pris enligt självkostnad  

3. Administrativa avgifter 

Tjänst  Avgift (kr) 
Månadsfakturering*  50 per faktura  

Handläggning av undantag 
från avfallsföreskrifterna som 
handläggs av Rambo** 

218 per ärende 

*Fakturahantering är kostnadsfri vid ordinarie faktureringsfrekvens. 
** Vid ärenden som handläggs/beslutas av kommunen, debiterats handläggningsavgift enligt kommunens taxa.   
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4. Allmänna bestämmelser  

4.1. Ansvar för den kommunala renhållningen och gällande regler 
Rambo AB, Regional avfallsanläggning mellersta Bohuslän AB, (nedan kallad Rambo) har på uppdrag av 
Sotenäs kommunfullmäktige ansvaret för den kommunala avfallshanteringen i Sotenäs kommun. 

Bestämmelser för avfallshanteringen återfinns i Miljöbalken, Avfallsförordningen, andra förordningar 
utfärdade med stöd av Miljöbalken samt i Avfallsföreskrifter för Sotenäs kommun. Kommunfullmäktige i 
Munkedal beslutar om Avfallsföreskrifter och denna Renhållningstaxa.  

4.2. Ikraftträdande 
Taxan träder i kraft 2023-01-01. 

4.3. Index 
Avgifterna i denna taxa regleras enligt avfallsindex A12:1MD. För slamtömning regleras taxan enligt 
avfallsindex A12:3MD.  
 
Avgifterna justeras årligen fr.o.m. 1 januari med oktober 2021 som basmånad. 

Första indexjustering av taxans priser sker från 1 januari 2023 

Kommunfullmäktige ger Rambo rätt till att, en gång per år, justera taxan med Avfallsindex A12:1MD, 
avrundat till närmst högre tal, med oktober 2018 som basmånad.  

4.4. Avgiftsskyldighet och avgiftsprinciper 
Avgift får tas ut enligt 27 kap. 4-6 §§ Miljöbalken (SFS 1998:808) för den avfallshantering som utförs 
genom kommunens försorg.  

§ 5 i miljöbalken ger kommunen möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt att miljöanpassad 
avfallshantering främjas. 

Renhållningstaxan ska bidra till att styra mot nationella mål och Sotenäs kommuns mål inom avfalls- och 
arbetsmiljöområdet.  

Renhållningstaxan ska finansiera kostnaderna för det kommunala renhållningsansvaret. 

Avgift faktureras av och ska betalas till Rambo. 

Avgiften är årlig eller på annat sätt periodisk. Om insamling, transport eller bortskaffande sker vid enstaka 
tillfälle tas avgiften ut vid varje särskilt tillfälle. 

Rambo beslutar om och anpassar avgiftsperioder och fakturering. Vid månadsfakturering tillkommer 
faktureringsavgift.  

I de fall en fastighet eller verksamhet har flera ägare, faktureras en ägare för fastighetens eller 
verksamhetens renhållningskostnader. Val av abonnent- och fakturamottagare sker utifrån ägarandel 
eller enligt överenskommelse. Om betalning uteblir kan Rambo överföra alla abonnemang, fakturerings- 
och betalningskrav till annan delägare.  

Vid ägarbyte ska uppgifter om ny ägare och tillträdesdatum lämnas skriftligt till Rambo. 

Avgiftsskyldighet gäller även vid de tillfällen då avfallsbehållaren inte varit tillgänglig vid hämtningstillfället, 
inte använts eller då den inte varit placerad på överenskommen/anvisad plats. 

Betalningsvillkor och kravhantering sker enligt Rambos fastställda rutiner. 
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4.5. Handläggningsavgift 
För handläggning av undantag från avfallsföreskrifterna som handläggs av Rambo, debiteras 
handläggningsavgift. Vid ärenden som handläggs/beslutas av kommunen, debiterats handläggningsavgift 
enligt kommunens taxa.   

4.6. Sortering av Kommunalt avfall 
Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut de avfallsslag som framgår av 
Avfallsföreskrifter för Sotenäs kommun, bilaga 1 Sorteringsanvisningar för kommunalt avfall.  

Avfallsslagen ska förvaras och transporteras skilt från annat avfall om inget annat anges i föreskrifterna. 

Fastighetsinnehavare i en- och tvåbostadshus för helårs- och fritidsboende kan, efter skriftlig anmälan till 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän, kompostera matavfall enligt bestämmelser i Avfallsföreskrifter för 
Sotenäs kommun.  

Kompostering av matavfall medger ingen reducering av renhållningsavgift.  

4.7 Undantag från Avfallsföreskrifter för Sotenäs kommun, Kap 7 
Kortfattat utdrag från Avfallsföreskrifternas 42 – 51 §§: 

Längre hämtningsintervall för restavfall (42§) 
Fastighetsinnehavare till en- och tvåbostadshus, som sorterar ut och komposterar allt sitt matavfall på 
den egna fastigheten, eller lämnar allt matavfall till insamling i brunt kärl, kan efter anmälan till Rambo få 
sitt restavfall hämtat var fjärde vecka.  
 
Beviljat längre hämtningsintervall medger reducering av hämtningsavgift, se renhållningsavgift för en- och 
tvåbostadshus. 

Delat abonnemang för kommunalt avfall (43§) 
Fastighetsinnehavare av upp till tre närbelägna fastigheter kan, efter anmälan till Rambo, dela ett 
avfallsabonnemang under förutsättning att fastigheternas samlade avfall bedöms kunna rymmas i det/de 
kärl som ingår i det aktuella avfallsabonnemanget, med ordinarie hämtningsintervall. 
 
Varje fastighetsinnehavare är skyldig att betala hel grundavgift och delad hämtningsavgift, i enlighet med 
beviljat beslut om undantag  

Gemensamma kärl för flera fastigheters kommunala avfall (44§) 
Gemensamma kärl för flera fastigheter än tre, kan efter gemensam anmälan från samfällighetsförening, 
vägförening eller liknande prövas av Rambo.  
För grupper av fastigheter utmed vägar som inte är farbar för hämtningsfordon kan kommunen komma att 
anvisa plats för hämtning av kommunalt avfall i gemensamma kärl för flera fastigheter. 

Vid gemensamma kärl utgår en grundavgift per hushåll samt hämtningsavgift enligt taxa Del i 
Gemensamt kärl. 

Övriga undantag (45-51§§)  
Övriga undantag befriar inte fastighetsinnehavaren från skyldighet att betala renhållningstaxans 
grundavgift, såvida inget annat anges under respektive § i Avfallsföreskrifterna eller anges i beviljat 
beslut. 

4.8. Grovavfall inkl. Trädgårdsavfall 
Hushållens grovavfall, som är sorterat enligt Rambos anvisningar, lämnas avgiftsfritt till 
återvinningscentral. Kostnaden för mottagning och behandling täcks av taxans grundavgift. 
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Grovavfall kan även hämtas genom beställning mot en särskild avgift.  

Hämtning beställs hos Rambo och sker inom tio arbetsdagar vid ordinarie hämtningsplats för fastighetens 
kommunala avfall vid farbar väg. Grovavfall ska, i den mån det är möjligt, buntas eller förpackas i lämpligt 
emballage. Trädgårdsavfall ska förpackas i säckar om max 15 kg, eller vid lös volym hanteras via 
container. Vid beställning ska kunden ange vad som ska hämtas för bedömning av om hämtning kan 
erbjudas.  
 

4.9. Bygg- och rivningsavfall 
Bygg- och rivningsavfall som uppkommer vid egen renovering och inte uppkommer i en yrkesmässig 
verksamhet faller in under kommunens ansvar.  

Bygg- och rivningsavfall lämnas avgiftsfritt till återvinningscentral. Kostnaden för mottagning och 
behandling täcks av taxans grundavgift. 

Sorterat bygg- och rivningsavfall kan även hämtas genom beställning mot en särskild avgift. 

Hämtning beställs hos Rambo, hämtning sker inom tio arbetsdagar vid ordinarie hämtningsplats för 
fastighetens kommunala avfall vid farbar väg. Avfallet skall sorteras per fraktion och får inte blandas 

4.10. Kyl och frys  
Kyl och frys lämnas avgiftsfritt till återvinningscentral. Kostnaden för mottagning och behandling täcks av 
taxans grundavgift.  
 
Kyl och frys kan även hämtas genom beställning mot en särskild avgift. 

Hämtning beställs hos Rambo, hämtning sker inom tio arbetsdagar vid ordinarie hämtningsplats för 
fastighetens kommunala avfall vid farbar väg. 

4.11. Returpapper/tidningar 
Tidningar, tidskrifter, direktreklam och liknande produkter av papper som kan materialåtervinnas omfattas 
av kommunalt avfall. Flerbostadshus och verksamheter kan beställa hämtning i kärl, en- och 
tvåbostadshus hänvisas till insamlingssystem som återfinns på återvinningsstationerna. 

4.12. Farligt avfall från hushåll 
Farligt avfall från hushåll lämnas avgiftsfritt till återvinningscentral enligt Rambos sorteringsanvisningar. 
Kostnaden för mottagning och behandling täcks av taxans grundavgift. 

4.13. Slam/avloppsfraktioner från enskilda avloppsanläggningar och 
fettavskiljare 
Villkor för avloppsanläggningar och framkomlighet för tömning av avloppsanläggning framgår av 
avfallsföreskrifterna kap. 4. 

Tömning sker i enlighet med avfallsföreskrifternas tömningsintervall, eller enligt miljönämndens beslut. 

När tömning sker enligt schemaläggning utförs tömning enligt schema till ordinarie pris. 
Fastighetsinnehavare kan beställa återkommande tätare tömning inom ramen för schemalagda tömning.  
När tömning sker enligt beställning utförs tömning till ordinarie pris, inom fem arbetsdagar, 
beställningsdagen inräknad. 
 
Akuttömning, enstaka kompletterande tömning utanför schema och tömning vid tidpunkt utanför schema 
kan beställas och utförs mot extra avgift enligt gällande taxa. 
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När tömning kräver extra personal, utrustning eller specialtransport, såsom traktor, båt etc., för att kunna 
utföras, tas extra avgift ut. 
 
I slamsugningsavgiften ingår 10 meter slangdragning från bilens uppställningsplats till avloppsanläggning. 
Vid avstånd därutöver och upp till 50 meter tas fast extra avgift ut enligt gällande taxa.  

I avfallsföreskrifterna 30 § ”Allmänna regler” står att. ”Avstånd mellan uppställningsplats för slamfordon 
och avloppsanläggning som ska tömmas bör inte överstiga 10 meter. Vid avstånd därutöver och upp till 
50 meter tas fast extra avgift ut enligt gällande taxa. 
Maximal sughöjd mellan slamfordon och avloppsanläggningens botten är 6 meter. 
Vid avstånd över 50 meter mellan uppställningsplats för slamfordonet och avloppsanläggning, sughöjd 
över 6 meter eller andra förhållanden som kräver extra personal, särskild utrustning och/eller 
specialtransport såsom traktor, båt etc. för att kunna utföra slamsugningen, tas särskild avgift ut enligt 
gällande taxa”. 

För att undvika extra avgift vid tömning kan fastighetsinnehavaren, på egen bekostnad, tillhandahålla 
kompletterande tömningsutrustning. Slangtyp och kopplingar ska då godkännas av Rambo. 

Om tömning inte kan utföras vid aviserad tidpunkt på grund av hinder som åligger fastighetsinnehavaren 
att åtgärda inför tömning debiteras framkörningsavgift enligt gällande taxa. 

4.14. Extra hämtning av kommunalt avfall  
Då större mängder restavfall än vad som får plats i avfallsbehållaren uppstår på fastigheten eller vid 
behov av hämtning från fritidsfastighet under ej ordinarie hämtningsperiod, oktober – mars (vecka 40 – 
13) ska detta hämtas genom extra hämtning mot särskild avgift. 

Extrahämtning beställs hos Rambo och kan ske i samband med områdets nästa ordinarie hämtning av 
kommunaltavfall eller vid särskild beställning på annan tid. Hämtning sker vid ordinarie hämtningsplats 
vid farbar väg.  

4.15. Försvårad hämtning 
Om hämtning kräver andra åtgärder än ordinarie metoder och/eller undantag får Rambo besluta om 
särskilda avgifter i enlighet med de grunder som anges i 27 kap 4 – 6 §§ miljöbalken. 

4.16. Definitioner  
Termer och begrepp som används är lika med Avfallsföreskrifter för Sotenäs kommun. 

De vanligaste begreppen har följande betydelser: 

Med kommunalt avfall avses avfall som kommer från hushåll och därmed jämförligt avfall från annan 
verksamhet. 

Med därmed jämförligt avfall från annan verksamhet menas avfall från industrier, affärsrörelser och 
annan verksamhet som i renhållningssammanhang är jämförligt med avfall som kommer från hushåll. Det 
är sådant avfall som uppkommer som en direkt följd av att människor, oavsett ändamål eller verksamhet, 
uppehåller sig i en lokal eller i en anläggning. Som exempel kan nämnas avfall från personalmatsalar, 
restaurangavfall och toalettavfall. 

Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § 
fastighetstaxeringslagen (SFS1979:1152) ska anses som fastighetsägare. 

Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, har rätt 
att bruka eller nyttja fastighet för verksamhet. 

Med den renhållningsansvarige avses Sotenäs kommun, Kommunstyrelsen. 

Med den verksamhetsansvarige avses Rambo AB. 
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Med miljönämnden avses den nämnd som ansvarar för tillsyn av miljöfrågor i kommunen. 

I Avfallsföreskrifternas Bilaga 3 Definitioner förklaras termer och begrepp som används i föreskrifterna. 

4.17 Övergångsbestämmelser 
Kommunfullmäktiges beslut om denna renhållningstaxa börjar gälla fr.o.m. 2023-01-01, samt enligt 
övergångsbestämmelserna nedan. 

Övergångsbestämmelser tills nytt insamlingssystem för fast kommunalt avfall för en- och tvåbostadshus 
införts i hela kommunen: 

Kommunfullmäktiges beslut om denna renhållningstaxa börjar gälla fr.o.m. 2023-01-01 för etappvis 
införande av nytt insamlingssystem för villa och fritidshushåll. Även de nya avfallsföreskrifternas 
bestämmelser om nya abonnemangsformer och hämtningsintervall (25-26§§) börjar gälla etappvis. 

Fram till att fastighetsinnehavare för villa och fritidshus fått erbjudande att välja nytt 
sophämtningsabonnemang i enlighet med avfallsföreskrifterna, gäller abonnemangsform och 
hämtningsintervall enligt tidigare beslutade avfallsföreskrifter från 2008-11-13, samt därtill gällande 
renhållningstaxa.  

När nytt insamlingssystem är infört i hela kommunen upphör tidigare renhållningstaxa från 2021-11-11 att 
gälla i sin helhet. 
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