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Kallelse till kommunstyrelsen 
Tid Måndagen den 31 oktober 2022, klockan 16:00–18:00 
Plats Hellqvistsalen, kommunhuset 
Förslag till justerare Linda Söder Jonsson 
Förslag till ersättare för justerare Angelica Stigenberg 
Förslag till plats och tid för justering Kansliet tisdagen 1 november 14:00 

Föredragningslista 
Nr Ärende Diarienummer 
 Information  
1 Ekonomisk uppföljning 2022 KS 2022/13 
2 Övrig information 2022 KS 2022/14 
3 Kommuntal för mottagande och bosättning av nyanlända samt andelstal 

för ensamkommande barn och unga 
KS 2022/414 

 Ärenden till nästa instans  
4 svar på medborgarförslag - Utegym i Skillingeudd KS 2022/239 
5 svar på medborgarförslag – Rusta upp motionsspåren i Lockmora och 

Åsen 
KS 2021/408 

6 svar på medborgarförslag - Utegym för ungdomar på Centralvallen KS 2021/166 
7 svar på motion - Bredda Drottninggatans körbana KS 2021/249 
8 svar på motion - Belysning på gång- och cykelbana i Valskog KS 2021/492 
9 svar på motion - Öka valfriheten, mångfalden och kvalitén inom vård- 

och omsorgen i Västra Mälardalen 
KS 2022/207 

10 svar på motion - utredning om ödehus i Kungsör KS 2022/228 
11 Avfallstaxa 2023 KS 2022/292 
12 Taxa för vatten och avlopp 2023 (VA-taxa) KS 2022/432 
13 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område KS 2022/422 
14 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedel- och foderlagstiftningen 

(revidering) 
KS 2022/423 

15 Biblioteksplan 2022-2024 KS 2021/381 
16 Redovisning av obesvarade motioner per den 15 oktober 2022 KS 2022/24 
17 Redovisning av obesvarade medborgarförslag per den 15 oktober 2022 KS 2022/23 

Dokumenttyp 
Kallelse 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Datum 
2022-10-25 
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Dokumenttyp Sida 
Kallelse 2 (3) 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Datum 
2022-10-25 

 

 

Nr Ärende Diarienummer 
18 Delårsrapport per den 31 augusti 2022 - Kungsörs kommun 

Föredragande: 16.15 Malin Söderroos, Sara Jonsson 
KS 2022/49 

19 Delårsrapport per den 31 augusti 2022 - Västra Mälardalens 
Kommunalförbund, VMKF 

KS 2022/50 

20 Delårsrapport per den 31 augusti 2022 - Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund, VMMF 

KS 2022/51 

21 Delårsrapport per den 31 augusti 2022 - Gemensamma 
överförmyndarnämnden 

KS 2022/52 

22 Delårsrapport per den 31 augusti 2022 - Kungsörs Grus AB KS 2022/54 
23 Delårsrapport per den 31 augusti 2022 - Räddningstjänsten Mälardalen 

RTMD 
KS 2022/426 

24 Gatubelysning, utbyte av armaturer högtrycksnatrium till LED - 
Tidigareläggning av investering  

KS 2022/441 

25 Gemensamt driftbolag med Arboga för VA-verksamheten KS 2021/421 
26 Åtgärder för att klara ekonomi på kort och lång sikt i Kungsör 

KommunTeknik AB (KKTAB) 
KS 2022/382 

 Ärenden till egen instans  
27 Försäljning av mark till solcellspark KS 2022/433 
28 Utfört uppdrag tidigare Motion - Samlad organisation för kommunens 

bilar  
KS 2020/162 

29 Beslut gällande Köping kommuns återtagande av krisberedskap från 
Västra Mälardalens kommunalförbund, VMKF 
not: Skrivs med Arboga och är ej färdigställd 25/10, kommer senare 

KS 2022/296 

30 svar på remiss - Trafikanalys Rapport 2022:14 – Förslag som leder till 
transportsektorns klimatomställning 

KS 2022/407 

31 svar på remiss - EU-kommissionens förslag till förordning om 
restaurering av natur (M2022/01470) 

KS 2022/335 

32 svar på remiss - Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession 
(2021-100835) 

KS 2022/409 

 Anmälningsärenden  
33 Meddelande - Delegationsbeslut 2022 KS 2022/2 
34 Meddelande - Avtal 2022 KS 2022/3 
35 Meddelande - Synpunkter 2022 KS 2022/4 
36 Meddelande - Sveriges Kommuners och Regioners cirkulär 2022 KS 2022/5 
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Dokumenttyp Sida 
Kallelse 3 (3) 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Datum 
2022-10-25 

 

 

Nr Ärende Diarienummer 
 Övriga ärenden  
37 Kommunstyrelsen - Övriga  frågor 2022 

Föredragande: 16.05 Felipe Riviera 
KS 2022/8 

Mikael Peterson 
Ordförande 
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Vår handläggare 
sara.jonsson@kungsor.se 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Ekonomisk uppföljning 2022 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska uppföljningen. 

Sammanfattning 
Det görs ingen ny bedömning om kommunens resultat för år 2022 än den 
som redovisas i delårsrapporten i ärende KS 2022/49. Inför planåren 2023 
och 2024 har förutsättningarna dock förvärrats i jämförelse med den 
information som delgivits kommunstyrelsen hittills i år. Sveriges kommuner 
och regioner (SKR) publicerade ett nytt cirkulär den 20 oktober, vari det 
framgår att inflationen och ränteutvecklingen är värre än tidigare prognoser 
och att det kommer att medföra en real skatteunderlagsutveckling som inte 
återhämtar sig utan anpassningar. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport KS 2022/49 
BUN 2022-09-28 § 77 Ekonomisk rapport 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Sara Jonsson 
Ekonomichef 

  

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-10-24 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/13 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
  

Organisationsnr 
212000-2056 
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Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-10-24 
Ert datum 
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Diarienummer 
KS 2022/13 
Er beteckning 
 

 

Ärendebeskrivning 
På kommunstyrelsens sammanträde presenteras även delårsrapporten per 
den 31 augusti 2022 i ärende KS 2022/49. Det görs ingen annan prognos för 
året än den som framgår av delårsrapporten. Även om det dykt upp ny 
information så står sig prognosen för kommunen totalt.  
På sammanträdet behandlas även förslag om att förbättra de ekonomiska 
förutsättningarna för Kungsörs kommunteknik AB på kort och lång sikt i 
ärende KS 2022/382. Beslutet i frågan kommer att påverka kommunens 
resultat.  
SKR publicerade ett nytt cirkulär den 20 oktober. Inflationen är högre under 
längre tid än i tidigare prognoser, vilket gör att utrymmet i budgeten 
minskar ännu mer än enligt tidigare antaganden. Räntenivåerna kommer att 
vara högre framöver, vilket antas påverka investeringsnivåerna. Trots 
förestående lågkonjunktur i några år förmodas sysselsättningen ändå vara 
relativt hög. Det beror på svårigheterna att få tag i rätt kompetens på 
arbetsmarknaden och SKR tror att det leder till att företag och offentlig 
sektor inte gärna gör sig av med kvalificerad personal. Tillsammans med 
höjda pensioner kommer skatteunderlaget endast att dämpas litegrann i och 
med att lönesumman förväntas öka. Däremot kommer de höga priserna göra 
att skatteunderlaget urholkas under överskådlig tid, om inte anpassningar 
sker av verksamhetens kostnader eller statsbidragen ökar.  
Huruvida statsbidragen ökar beror på den nya majoriteten i Riksdagen. 
Eftersom det är valår i år och valet ledde till regeringsskifte, får den nya 
regeringen längre tid än vanligt att lämna sitt förslag till statens budget. 
Regeringen måste dock lämna den inom tre veckor efter att den tillträtt, 
dock senast den 15 november. 
Något som sticker ut väsentligt i SKR:s nya prognos är att 
pensionskostnaderna ökar betydligt mycket mer 2024, vilket gör att även 
2024 års budget blir en utmaning för kommunsektorn, såväl som budgeten 
2023. Med allt detta sagt är osäkerheterna fortsatt stora. Vad som bland 
annat påverkar de ekonomiska förutsättningarna är ett krig i Ukraina och 
ingen vet hur det kommer att utvecklas.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 77 Ekonomiska rapport 
Diarienummer BUN 2022/8 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen. 

Sammanfattning 
Den ekonomiska prognosen har succesivt visat på ett minskat underskott för 
budgetåret 2022. För närvarande är prognosen -1,95 Mkr. Det är alltså 
ytterligare en förbättring med drygt 1,1 Mkr. 
Den enda orsaken till att den ekonomiska prognosen för 2022 nu visar på ett 
underskott beror fortfarande på en ökad kostnad för särskolans 
interkommunala ersättningar och transporter. Det underskottet har minskat 
något på grund av förändrat elevunderlag och förväntas bli -5,2 Mkr. 
De övriga budgetavvikelserna är förknippade med: 

· Fler barn i annan pedagogisk verksamhet -50 kkr 
· Vakanta tjänster inom grundskolan 500 kkr 
· Tillfälligt färre elever inom gymnasieskolan 850 kkr 
· Vuxenutbildningen. Minskad organisation och tillfälliga statliga 

bidrag 1,2 Mkr 
· Gemensamma verksamheter, vakanta tjänster 750 kkr 

Den totala årsprognosen förväntas bli -1,95 Mkr för 2022. 

Beslutsunderlag 
BUF tjänsteskrivelse 2022-09-20 Ekonomisk rapport för 2022 lämnad på 
barn- och utbildningsnämndens sammanträde 
KS 2022-03-28 § 50 Ekonomisk uppföljning 2022 
BUF tjänsteskrivelse 2022-04-07 Ekonomisk rapport för 2022 lämnad på 
barn- och utbildningsnämndens sammanträde 
BUN 2022-04-27 § 29 Ekonomisk rapport inkl 
BUF tjänsteskrivelse 2022-05-16 Ekonomisk rapport för 2022 lämnad på 
barn- och utbildningsnämndens sammanträde 
Barn- och utbildningsnämnd 2022-05-23 (2022-05-23 BUN §41) 
BUF tjänsteskrivelse 2022-06-09 Ekonomisk rapport för 2022 lämnad på 
barn- och utbildningsnämndens sammanträde 
Barn- och utbildningsnämnd 2022-06-15 (2022-06-15 BUN §54) - 
Ekonomisk rapport 
KS 2022-06-20 § 147 Ekonomisk uppföljning 2022 - äskande från BUN om 
medel för ökade interkommunala ersättningar 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2022-09-28 
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Dokumenttyp Sida 
Protokollsutdrag 2 (2) 
Beslutande organ 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

BUF tjänsteskrivelse 2022-08-15 Ekonomisk rapport för 2022 lämnad på 
barn- och utbildningsnämndens sammanträde 
Barn- och utbildningsnämnd 2022-08-24 (2022-08-24 BUN §69) 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Övrig information 2022 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen informeras om följande: 
* Räddningstjänsten Mälardalen – direktionens senaste möte 
* Samordningsförbundet  
* Arbetarpartiet Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet har 
meddelat en överenskommelse om samverkan i majoritet under 
mandatperioden 2022-2026.  
* Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna har den 7 oktober 2022 
lämnat in en anmälan om överenskommelse om samverkan i opposition 
under mandatperioden 2022-2026. Dnr KS 2022/435  
* Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna 
har den 7 oktober 2022 lämnat in en anmälan om överenskommelse om 
valteknisk samverkan 2022-2026 under namnet "Borgerlig samverkan". Dnr 
KS 2022/436 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-10-13 Övrig information 2022 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

Skickas till 
Här listar du alla som ska få ta del av beslutet, en mottagare/rad. 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-10-13 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/14 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227 - 60 02 23 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Information om läns- och kommuntal för 
mottagande och bosättning av nyanlända samt 
för ensamkommande barn och unga 2023 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen och avstår vidare åtgärd.  

Sammanfattning 
På uppdrag av regeringen tar Migrationsverket fram ett förslag för 
preliminära anvisningsdelar gällande fördelning av ensamkommande barn 
till landets kommuner. För 2023 meddelar länsstyrelsen att Kungsör inte 
beräknas få något mottagande alls. Det går att lämna in synpunkter på 
tilldelning till länsstyrelsen om kommunstyrelsen önskar. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-10-24 Information om läns- och kommuntal 2023 
Information om kommuntal för mottagande och bosättning av nyanlända 
samt andelstal för ensamkommande barn och unga 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

Skickas till 
Länsstyrelsen 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-10-24 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/414 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227 - 60 02 23 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Postadress: 721 86 Västerås Telefon: 010-224 90 00 E-post: vastmanland@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/vastmanland   
www.lansstyrelsen.se/vastmanland/personuppgifter 

Till kommunerna i Västmanlands län 
 

 
 
 

Information om läns- och kommuntal för mottagande och 
bosättning av nyanlända samt andelstal för 
ensamkommande barn och unga 
 
Länsstyrelsen i Västmanlands län vill med detta brev informera om det 
pågående arbetet kring läns- och kommuntal och andelstal för 
Västmanland för år 2023. 

Läns- och kommuntal 
I enlighet med bosättningslagen, lag (2016:38) om mottagande av vissa 
nyanlända invandrare för bosättning, har alla kommuner skyldighet att ta 
emot nyanlända som anvisas för bosättning i kommunen. Lagstiftningen 
ämnar påskynda mottagande och möjliggöra för nyanlända att snabbt 
kunna påbörja etablering och samhällsliv i den kommun de anvisats till. 

Andelstal för mottagandet av ensamkommande barn 
och unga 
På uppdrag av regeringen tar Migrationsverket fram ett förslag för 
preliminära anvisningsdelar gällande fördelning av ensamkommande 
barn till landets kommuner. Detta ska ge en jämn fördelning i länen 
samtidigt som hänsyn tas till kommunernas befolkningsstorlek, tidigare 
mottagande av asylsökande och nyanlända samt mottagande av 
ensamkommande barn och unga. 

Migrationsverkets planeringsantagande 

Asylmottagande  
I sin senaste prognos beräknar Migrationsverket att antalet asylsökande, 
exklusive massflyktingar från Ukraina, till Sverige förväntas vara cirka 
18 000 för 2022. Det lägre scenariot kvarstår på 14 000 medan det högre 
scenariot justeras nedåt från den tidigare prognosens antagande om 26 
000 till 24 000. Migrationsverket beräknar att 700 av dessa kommer att 
utgöras av ensamkommande barn, med ett intervall om 500 – 1000. I 
prognosen för 2023 antar Migrationsverket att cirka 19 000 sökande 
inom ett intervall på 14 000–29 000 kan förväntas. Av dessa beräknas 

 

Information  

Datum 
2022-09-16 
 

 

 
 
 

AVDELNINGEN FÖR MÄNNISKA OCH SAMHÄLLE 
Enheten Social hållbarhet  
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Länsstyrelsen 
Västmanlands län 

Information  

2022-09-16  
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900 sökande utgöras av ensamkommande barn, med ett intervall om 
700–2000. 

Vad gäller skyddsökande från Ukraina uppskattades antalet för 2022 
som lägsta scenario uppgå till 48 000 och som högst 80 000. 
Huvudscenariot är 55 000 sökande. Av dess beräknas antalet 
ensamkommande barn inom intervallet 750 – 1800, med ett 
huvudscenario om 800. Hittills har, från och med februari i år, 43 000 
personer från Ukraina sökt skydd i Sverige. 

För år 2023 är intervallet av skyddssökande betydligt större, med 
anledning av den osäkra utvecklingen av kriget i Ukraina. Intervallet 
sträcker sig från ett lägsta scenario om 5 000 till ett högsta om 100 000. 
Huvudscenariot är 15 000. Av dess beräknas antalet ensamkommande 
barn inom intervallet 0 – 1800, med ett huvudscenario om 200.  

Givet huvudscenariot beräknar Migrationsverket även att 5 000 
skyddsökande från Ukraina lämnar Sverige 2022 och att 8 000 lämnar 
Sverige 2023. 

Migrationsverket beräknar att i prognosen för antalet kommunmottagna 
nyanlända före detta asylsökande med uppehållstillstånd och deras 
anhöriga justeras marginellt nedåt för 2022–2023. Med denna förändring 
beräknas det totala antalet uppgå till cirka 14 000 under 2022 och cirka 
16 000 under 2023. 

Dialog inför beslut om kommuntal och andelstal  
Länsstyrelsen ska besluta om fördelning av kommuntal utifrån de länstal 
som regeringen fastställer. Preliminärt förslag till fördelning av 
kommuntal för Västmanlands län finns i bilaga 1. Förslag på fördelning 
av andelstal för Västmanland finns i bilaga 2. 

Observera att förslagen är preliminära och kan därför komma att 
ändras.  

Det finns möjlighet för kommuner inom länet att omfördela de 
preliminära kommun- och andelstalen. Länsstyrelsen önskar därför bjuda 
in Västmanlands kommuner till dialog inför beslutet. Detta för att skapa 
så goda förutsättningar som möjligt för ett väl fungerande mottagande i 
länet.  

Den 28 oktober kommer ett dialogmöte kring kommun- och andelstal 
att hållas tillsammans med länets socialchefsnätverk. Under dialogen 
finns det möjlighet att göra omfördelningar mellan länets kommuner. 
För att dialogen ska bli som bra som möjligt kan respektive kommun 
förbereda sig inför mötet genom att reflektera över nedanstående frågor: 
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• Har kommunen planerat för ett högre mottagande eller har 
förutsättningar att överta kommuntal eller andelar från en annan 
kommun? 

• Har kommunen behov av att omfördela/överlåta kommuntal eller 
andelar till en annan kommun? 

Länsstyrelsen är ålagd att meddela beslut om kommuntal samt önskemål 
om omfördelningar av andelstal till Migrationsverket senast den 15 
november 2022. 

 

 

 

Kontaktpersoner 
 

Johannes Forssén  Pernilla Börjesson 
Utvecklingsledare  Enhetschef 
Avdelningen för Människa och 
samhälle 

 Avdelningen för Människa och samhälle 

Tel. 010-224 94 57 
E-post: 
johannes.forssen@lansstyrelsen.se 

 Tel. 010-224 92 30 
E-post:  
pernilla.borjesson@lansstyrelsen.se 
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Bilaga 1 – Föreslagna kommuntal för Västmanlands län 
2023 
 

Kommun Kommuntal 
2022 

Föreslagna 
kommuntal 2023 

Skinnskatteberg 2 3 
Surahammar 7 7 
Kungsör 1 0 
Hallstahammar 11 9 
Norberg 0 0 
Västerås 80 85 
Sala 8 7 
Fagersta 0 0 
Köping 15 11 
Arboga 7 10 

TOTALT 131 132 
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Bilaga 2 – Preliminära andelstal för Västmanlands län 2023  
 

Kommun 
Andelstal i 

promille per 
kommun 2022 

Preliminär andel i 
promille per 

kommun 2023 

Skinnskatteberg 1 1 
Surahammar 1 1 
Kungsör 1 1 
Hallstahammar 1,49 1,51 
Norberg 1 1 
Västerås 14,33 14,52 
Sala 2,1 2,23 
Fagersta 1,25 1,07 
Köping 2,55 2,31 
Arboga 1,41 1,55 
Andel i promille för 
Västmanland 27,13 27,19 
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Vår handläggare 
mikael.nilsson@kungsor.se 
Kultur- och fritidsavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Svar på medborgarförslag - Utegym i 
Skillingeudd 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag:  
Kommunfullmäktige ställer sig positiva till förslaget och hänskjuter det till 
budgetberedningen för prövning mot övriga investeringar 2023 - 2024. 

Sammanfattning 
Helena Gåsvaer föreslår i ett medborgarförslag att ett utegym anläggs i 
Skillingeudd. Att anlägga ett utegym i Skillingeudd likvärdiga som i 
Valskog och på Åsen, kostar enligt driftenheten 219 000 kr.  
 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag svar 
Medborgarförslag - Utegym i Skillingeudd 
Inbjudan presentation medborgarförslag 
KF 2022-05-09 § 68 Medborgarförslag - Utegym i Skillingeudd 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Mikael Nilsson 
Kultur- och fritidschef 

Skickas till 
Förslagsställaren 
Handläggaren 
Eventuell uppdragstagare 
Ekonomichef 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-09-05 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/239 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 35 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 55 

Organisationsnr 
212000-2056 

Sida 15 (868)

http://www.kungsor.se/


Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Anläggning av utegym i Skillingeudd. Vore väldigt uppskattat
med ett utegym i Skillinge.

Namn
Helena Gåsvaer

Postadress
Skäggdoppingvägen 13
73692 Kungsör

Telefonnummer
073-6123464

E-postadress
sunrill@yahoo.se

Samtycke
2022-04-28 22.01
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen
lagrar och behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också
medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling som
alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas
med i kallelser och sammanträdesprotokoll när förslaget
behandlas.
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Vår handläggare 
mikael.nilsson@kungsor.se 
Kultur- och fritidsavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Svar på medborgarförslag - Rusta upp 
motionsspåren i Lockmora och Åsen 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige förklarar 
medborgarförslaget avslaget. 

Sammanfattning 
Fredrik Larsson föreslår att rusta våra motionsspår. I elljusspåret och 
Lockmora. Belägga dem med exempelvis träflis. För att göra underlaget 
mjukt och skonsamt för löpare. Alternativt anlägga nya löparspår. En grupp 
med politiker och tjänstemän från KKTAB besökte motionsspåren varvid 
gruppen är överens om att nuvarande underlag är i godkänt skick. 
 
 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag svar 
Medborgarförslag - Rusta upp motionsspåren i Lockmora och Åsen 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Mikael Nilsson 
Kultur- och fritidschef 

Skickas till 
Förslagsställaren 
Handläggaren 
Eventuell uppdragstagare 
Ekonomichef 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-09-26 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/408 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 35 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 55 

Organisationsnr 
212000-2056 

Sida 17 (868)
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Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Förslag att rusta våra motionsspår. I elljusspåret och
Lockmora. Belägga dem med exempelvis träflis. För att göra
underlaget mjukt och skonsamt för löpare. Alternativt anlägga
nya löparspår.

Namn
Fredrik Larsson

Postadress
Åsgatan 14 73631 Kungsör

Telefonnummer
0702030548

Samtycke
2021-09-12 15.38
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen
lagrar och behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också
medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling som
alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas
med i kallelser och sammanträdesprotokoll när förslaget
behandlas.
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Vår handläggare 
mikael.nilsson@kungsor.se 
Kultur- och fritidsavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Svar på medborgarförslag - Utegym för 
ungdomar på Centralvallen 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag:  
Det är ett positivt förslag och hänskjuts till budgetberedningen för prövning 
mot övriga investeringar 2023 - 2024. 
 

Sammanfattning 
 
Carina Kjellgren föreslår att ett utegym anläggs på Centralvallen mot 
Västerskolan.  
Alla ungdomar vill eller får inte vara i skogen därför föreslår förslagsställare 
att det ska finnas ett utegym som är mer inriktat mot barn och ungdomar på 
Centralvallen. 
     

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag svar 
Medborgarförslag - Utegym för ungdomar på Centralvallen 
Inbjudan att presentera medborgarförslag 
KF 2021-04-12 § 31 Medborgarförslag - Utegym för ungdomar på 
Centralvallen 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Mikael Nilsson 
Kultur- och fritidschef 

Skickas till 
Förslagsställaren 
Handläggaren 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-09-07 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/166 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 35 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 55 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-09-07 
Ert datum 
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Diarienummer 
KS 2021/166 
Er beteckning 
 

 

Eventuell uppdragstagare 
Ekonomichef 
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Dokumenttyp 
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2022-09-07 
Ert datum 
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Diarienummer 
KS 2021/166 
Er beteckning 
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Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Medborgarförslag till utegym i Kungsör 

Förslag att göra ett utegym för ungdomar.
 Plats centralvallen mot Västerskolan där det idag finns träd
och att göra utegym och hundrastgård bredvid varandra där.
Alla ungdomar vill/får inte vara i skogen, därför kan det
finnas ännu ett utegym som är mer inriktat mot barn/ungdomar.
Bra att ha många utomhusaktiviteter för barn.

Namn
Carina Kjellgren

Postadress
Magasinsgatan 44 Kungsör

Telefonnummer
0706059509

Samtycke
2021-03-16 13.42
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen
lagrar och behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också
medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling som
alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas
med i kallelser och sammanträdesprotokoll när förslaget
behandlas.
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Vår handläggare 
rune.larsen@kungsor.se 
  
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Svar på motion - Bredda Drottninggatans 
körbana 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Sammanfattning 
Moderaterna föreslår i en motion att Drottninggatan ska breddas till 6,5 
meter för att förbättra framkomligheten och säkerheten. 
KKTAB byggde om Drottninggatan 2018 med hänsyn på säkerheten till den 
oskyddade trafikanten. Detta projekt delfinansierades delvis av Trafikverket. 
Att bygga om Drottninggatan igen kommer att påföra kommunen stora och 
onödiga kostnader, samt medföra stora olägenheter för näringsidkarna som 
är etablerat längs med Drottninggatan. 
Kostnaderna för att genomföra ombyggnation enligt motionen kommer att 
hamna mellan 3 500 tkr till 5 000 tkr, om man önskar ett mer exakt pris 
måste vi genomföra en mer detaljerad projektering, och ber 
kommunstyrelsen att skjuta till 350 tkr om man så beslutar. 

Beslutsunderlag 
Motion svar 
Motion - Bredda Drottninggatans körbana 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Rune Larsen 
Teknisk chef 

Skickas till 
Förslagsställaren 
Handläggaren 
Eventuell uppdragstagare 
Ekonomichef 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-09-26 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/249 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 68 

Organisationsnr 
212000-2056 

Sida 23 (868)
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Motion 

 
 
TRAFIKSITUATION PÅ DROTTNINGATAN 
 
Drottninggatan är livsnerven för varutransporten till handel och affärslivet till 
kommunens centrum. 
En levande kommun med ett livskraftigt centrum är nyckeln till kommunens framtida 
utveckling.  
Drottninggatan med sin gatustandard och utformning utgör idag en begränsning för 
kommunens tillväxt. 
 
Vi yrkar att Drottninggatans körbana breddas till 6,5 meter för att förbättra 
framkomligheten och säkerheten.  
  
Vi yrkar att den befintliga gångbanan kan delas mellan cykel och gående genom 
markering på gångbanan.  
 
 
Kungsör den 22 april 2021 
 
För Moderaterna 
 
 
 
Ewa Granudd                          Yrjö Björkqvist 
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Vår handläggare 
ronnie.bjorkrot@kungsor.se 
Tekniska kontoret 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Svar på motion - Belysning på gång- och 
cykelbana i Valskog 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige förklarar motionen 
besvarad. 

Sammanfattning 
Lars-Gunnar Andersson (SD) föreslår i en motion att kommunen ska sätta 
upp belysningsstolpar vid gång och cykelvägen mellan Valskog och 
Barkarövägen. 
KKTAB har utrett frågan i ett ärende, 2016/302 Belysning på gång och 
cykelbana utmed Arbogavägen. Utredningen utmynnade i att aktuell sträcka 
är Trafikverkets väg och att inga åtgärder planerades av Trafikverket. 
Kommunstyrelsen beslutade då att avsluta ärende, då vägen är en del av det 
statliga vägnätet. KKTAB föreslår därför att aktuell motion, KS 2021/492, 
skall anses besvarad. 

Beslutsunderlag 
Motion - Belysning på gång- och cykelbana i Valskog 
KF 2021-11-29 § 200 Motion - Belysning på gång- och cykelbana i Valskog 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Ronnie Björkrot 
Driftchef 

Skickas till 
Lars-Gunnar Andersson (SD) 
Handläggaren Ronnie Björkrot 
Teknisk Chef Rune Larsen 
 

 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-10-11 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/492 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 04 40 

Organisationsnr 
212000-2056 

Sida 25 (868)
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Vår handläggare 
lena.dibbern2@kungsor.se 
  
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Svar på motion - Öka valfriheten, mångfalden 
och kvalitén inom vård- och omsorgen i Västra 
Mälardalen 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige förklarar motionen 
avslagen. 
Skälet till avslaget är att socialcheferna i Arboga och Köping inte fått något 
uppdrag att utreda frågan om införande av LOV och att Kungsör är ett för 
litet upptagningsområde för ett införande av LOV. 
 

Sammanfattning 
Jenny Andersson (KD) föreslår i en motion att Kungsörs kommun snarast 
utreder förslaget att tillämpa Lagen om valfrihetssystem (LOV) vid 
upphandling av välfärdstjänster, med syfte att, efter överenskommelse med 
Arboga och Köping, införa LOV inom den kommunala vård och omsorgen i 
Västra Mälardalen. 
Lena Dibbern har utrett frågan och kommit fram till att det inte finns 
förutsättningar för att införa LOV gemensamt i Västra Mälardalen då 
socialcheferna i Arboga och Köping inte fått uppdraget att införa LOV i sina 
kommuner.  
Motionären konstaterar att små kommuner inte har ett tillräckligt underlag 
för att på egen hand kunna införa LOV. Det är en synpunkt som utredaren 
delar efter att ha utrett denna fråga i en annan kommun av mindre storlek. 
Privata utförare ser inte att de kan etablera sig i mindre kommuner p.g.a. att 
det inte bedöms vara ekonomiskt fördelaktig.  

Beslutsunderlag 
Motion svar 
Motion - Öka valfriheten, mångfalden och kvalitén inom vård- och 
omsorgen i Västra Mälardalen 
KF 2022-04-11 § 60 Motion - Öka valfriheten, mångfalden och kvalitén 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-10-14 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/207 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 27 

Organisationsnr 
212000-2056 

Sida 29 (868)
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Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-10-14 
Ert datum 
 

Sida 
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Diarienummer 
KS 2022/207 
Er beteckning 
 

 

inom vård- och omsorgen i Västra Mälardalen 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Lena Dibbern 
Socialchef 

Skickas till 
Förslagsställaren 
Handläggaren 
Eventuell uppdragstagare 
Ekonomichef 
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Vår handläggare 
kristofer.agdahl@kungsor.se 
  
  

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Svar på motion - Utredning om ödehus i 
Kungsör 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Sammanfattning 
Niklas Magnusson (M) har inkommit med en motion där han yrkar att 
Kungsörs kommun utreder vilka hus i kommunen som är så kallade ödehus, 
kontaktar ägarna och försöker få dem att sälja. 
En kartläggning av ödehus ses som positiv för kommunen, men i rådande 
läge bedömer KKTAB att det inte är tillräckligt motiverat med hänseende 
till ekonomiska och personella resurser. Av den anledningen föreslås att 
motionen avslås.  

Beslutsunderlag 
Motion svar 
Motion - utredning om ödehus i Kungsör 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Kristofer Agdahl 
Planarkitekt 

Skickas till 
Förslagsställaren 
Rune Larsen 
Kristofer Agdahl 
  

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-10-11 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/228 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 28 

Organisationsnr 
212000-2056 

Sida 32 (868)
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Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-10-11 
Ert datum 
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Diarienummer 
KS 2022/228 
Er beteckning 
 

 

Ärendebeskrivning 
 
Motionären föreslår en kartläggning av ödehus i kommunen så att de kan 
säljas till nya ägare.  
Det finns i dagsläget ingen standardiserad process för kartläggning av 
ödehus. KKTAB har tittat på flertalet exempel på hur andra kommuner gått 
till väga i en kartläggning av ödehus. Kartläggningen kräver inhämtning av 
en mängd olika data, efter det krävs en okulär undersökning. Processen är 
mycket tidskrävande och kräver en stor del handpåläggning. 
Efter att ha identifierat ödehus krävs en administrativ process och 
kontinuerlig kontakt med fastighetsägare samt ett långsiktigt ansvar för 
privata fastighetsägares intressen. Dessutom kommer ett liknande åtagande 
innebära en långsiktig förvaltning. 
En kartläggning av ödehus ses som positiv för kommunen, men i rådande 
läge bedömer KKTAB att det inte är tillräckligt motiverat med hänseende 
till ekonomiska och personella resurser. Av den anledningen föreslås att 
motionen avslås.  
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Motion 

 

Utredning om ”ödehus” i kommunen 

 

Många av landets kommuner arbetar med att så kallade ödehus ska säljas till nya ägare. Det 
finns flertalet ödehus även i Kungsörs kommun och det vore mycket bra för kommunen om 
någon renoverar husen och bosätter dig där. Vissa fastigheter kommer inte att ha något stort 
värde och för dessa behöver kommunen hitta på något sätt att hantera det utan att säljaren ska 
behöva anlita någon mäklare. 

 

Härmed yrkar vi: 

att Kungsörs kommun utreder vilka hus i kommunen som är så kallade ödehus, 
kontaktar ägarna och försöker få dem att sälja. 

  

Kungsör den 21 april 2022 

För Moderaterna, 

 

Niklas Magnusson 
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Vår handläggare 
rune.larsen@kungsor.se 
  
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Avfallstaxa 2023 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att anta 
Avfallstaxa 2023 för VafabMiljö Kommunalförbund att gälla från 1 januari 
2023 i Kungsörs kommun.  

  

Sammanfattning 
VafabMiljös direktion fattade 2022-05-25 beslut om att skicka förslag om 
ny avfallstaxa för 2023 till medlemskommunerna. Anledning till detta är att 
det förändrade världsläget gör det svårt att få en budget i balans utan höjd 
taxa redan för 2023 men även kommande år. För att undvika större 
höjningar framöver föreslås istället en justering över fler år. Det är framför 
allt ökade kostnader för utsläppsrätter och drivmedel som påverkar 
budgeten.  
Dessutom har behov av ett antal justeringar i taxan identifierats sedan den 
började gälla under 2020. I förslaget till ny taxa är även dessa justeringar 
inkluderade och beslutsunderlaget beskriver samtliga förändringar.  

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
Förändringar av avfallstaxan 2023 
§ 526 Korrigeringar av taxan 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Rune Larsen 
Teknisk chef 

Skickas till 
Claes-Urban Boström 
Rune Larsen 
VafabMiljö kommunalförbund 
  

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-08-10 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/292 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 68 

Organisationsnr 
212000-2056 

Sida 35 (868)
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Diarienummer 
KS 2022/292 
Er beteckning 
 

 

Ärendebeskrivning 

Sammanfattning 
Direktionens beslut innebär att summan av höjningarna motsvarar en ökning 
på 3,5%. Miljöstyrning har tillämpats genom att gynna de abonnemang som 
uppmuntrar till ökad utsortering av matavfall och förpackningar ur 
restavfallet. Detta bland annat för att det är mängden restavfall som 
behandlas via energiåtervinning som är kostnadsdrivande. Men även för att 
styra mot ökad resurshushållning. 
Den gemensamma taxan har gällt sedan den första januari 2020. Under 
dessa dryga två år har VafabMiljö identifierat behov av justeringar av taxan. 
Beslut om ändringarna, även av redaktionell karaktär, måste fattas i varje 
kommuns fullmäktige. I samband med direktionens beslut om justering av 
taxan beslutades även om förslag av dessa justeringar.  

Bakgrund 

Höjning av nivå 
För att möta de ökade kostnaderna för framför allt utsläppsrätter och 
insamling av rest- och matavfall är det i budget medräknat en taxehöjning 
på 3,5 % för 2023 och 2024 samt 2 % för 2025.  
Priset på utsläppsrätter har ökat kraftigt och förväntas ligga kvar på en hög 
nivå under överskådlig tid. EU:s system för utsläppsrätter har som syfte att 
minska utsläppen av växthusgaser, vilket innebär att tilldelningen av 
utsläppsrätter minskar över tid. Konsekvensen blir att VafabMiljö behöver 
köpa fler utsläppsrätter till avfallsförbränningsanläggningen i Norsa. 
Därutöver ökar också kostnaden för det restavfall vi lämnar till Mälarenergi 
för energiåtervinning, även det en konsekvens av ökade kostnader för 
utsläppsrätter.  
När det gäller de ökade kostnaderna för insamling av mat- och restavfall är 
det framförallt drivmedlet som blivit dyrare och som höjer kostnaderna, 
både vad gäller insamlingen i Västerås och som vi kör i egen regi samt för 
den insamling som sker i öst- och västregionen och som är utlagd externt.  
 

Förslag höjningen 
Ett förslag med viss miljöstyrning har tagits fram:   

• Generell höjning av avgifterna med 3,5 %.  
• Matavfallshämtningen undantas från höjningen.  
• Abonnemang osorterat höjs med 8%. 
• Slam och latrin omfattas av höjningen på 3,5%. 
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Er beteckning 
 

 

  

Förslag på undantag från höjningen (utöver matavfallet): 
• Insamling av fett (ingår i annan översyn) 
• Returpapper (Redan beslutad nivå) 
• Insamling av grovavfall, returpapper och trädgårdsavfall. (Ingår i annan 

process och får en ny nivå år 2023, 500 kr till 800 kr) 
• Insamling av farligt avfall (Idag 900 kr. Bör inte höjas) 
• Dragavstånden (Arbete med att förändra nivåerna pågår i annan process 

med införande 2024) 
• Avgifter för ansökan och anmälan om undantag från avfallsföreskrifterna 

(Arbete att förändra dessa avgifter sker i annan process, mer 
miljöstyrande/incitament) 

• Felsorteringsavgifter – får ingå i en större översyn längre fram (FNI, 
obligatorisk insamling matavfall) 

• Tilläggstjänster och avgifter samt manuell hantering. (Delvis undantaget – 
delar som omfattar transporter, t.ex. budning, har höjts med 3,5 %) 

• Hämtning av trädgårdsavfall i tillfälligt uppställd container. (Delvis 
undantaget – delar som omfattar transporter har höjts med 3,5 %) 

 
Förslagets konsekvenser på avgifter och abonnemang 
Grundavgift 

Kategori 2022 2023 Ökning i kr per 
år 

Ökning i kr per 
månad 

Småhus, per bostad 1 780 1 842 62 5 

Småhus sommar, per 
bostad 

1 250 1 294 44 4 

Flerbostadshus, per lght 890 921 31 3 

Verksamheter, per 
anläggning 

1 390 1 439 49 4 

  

Grundavgift+abonnemangsavgift 

Abonnemang 2022 2023 Ökning i kr per 
år 

Ökning i kr per 
månad 

Småhus standard-
abonnemang (3,5%) 

3 079 3 179 100  8 

Småhus osorterat (8%) 6 558 7 002 444 37 

Flerbostadshus (3,5%) 56 087 58 002 1 915 160 

Förutsättningar tabellens exempel: 
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Småhus standardabonnemang: 

Grundavgift, 190 liters restavfall (kärl mellan), 140 liters matavfall (kärl litet), 26 ggr per 
år. 

Småhus osorterat abonnemang: 

Grundavgift, 190 liter osorterat avfall (kärl mellan), 26 ggr per år. 

Flerbostadshus:  

Grundavgift, 40 lägenheter, 3 st 660 liters kärl restavfall, 3 st 140 liters kärl matavfall. 52 
hämtningar per år. 

 
De föreslagna taxeförändringarna redovisas i sin helhet i bilaga 1. 
 

Justering av felaktigheter och förtydliganden 
Ny gemensam taxa började gälla under 2020. Sedan dess har felaktigheter 
upptäckts och behov att göra förtydliganden identifierats. Även om flertalet 
av justeringarna är av redaktionell karaktär måste beslut om taxan fattas av 
kommunfullmäktige i respektive kommun. VafabMiljö har sammanställt de 
behov av ändringar som identifierats under de två år taxan har gällt. 
Ändringarna baseras på någon av nedanstående orsaker: 
 

• Förslag om en ny avgift eller tillämpning av avgift.  
• Justering av taxedokumentet för att ersätta felaktighet eller förtydliganden 

av befintliga texter.  
• Justering av taxedokumentet för att anpassas till förändringar i 

övergripande lagstiftning.  
 
Ändringar föreslås inom nedanstående områden: 
 
 
 
Avsnitt C.1 Extra hämtningar och budningar 
Korrigering av felaktigt antal leveranser av matavfallspåsar till småhus. En 
leverans ingår, utöver den tas en avgift ut.  
Avsnitt C.2 Dragavstånd och manuell hämtning 
Otydlighet kring hur mätning av dragavstånd går till. En mer detaljerad 
beskrivning föreslås komplettera den nuvarande texten.  
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Avsnitt D.1 BNI-abonnemang returpapper 
Under arbetet med abonnemang för bostadsnära insamling (BNI) av 
returpapper har det visat sig att antalet fyrhjuliga kärl för returpapper hos 
fastighetsägare är såväl fler än väntat samt för stora utifrån verkligt behov. 
Förslaget till ändring innebär att kärlstorlekarna för returpapper renodlas 
samt att tömningsintervallet anpassas till verkligt tömningsbehov. Därmed 
minskas risken för arbetsmiljöproblem då de tunga fyrhjuliga kärlen med 
långa tömningsintervall successivt byts ut.  
 
Avsnitt E. Hämtning av grovavfall, returpapper samt trädgårdsavfall i 
kolli.  
För denna tjänst fanns behov av ett flertal förändringar. En övre gräns 
avseende antal kollin som hämtas har tillkommit samt att maxvikten har 
sänkts för att stämma överens med arbetsmiljölagstiftningen. Avgiften för 
hämtningen har anpassats att bättre motsvara de verkliga kostnaderna för 
utförandet av tjänsten. Dessutom har tjänsten kompletterats att även omfatta 
hämtning av returpapper.  
 
Avsnitt F. Hämtning av trädgårdsavfall eller grovavfall i tillfälligt 
uppställd container.  
När den nya taxan trädde i kraft 2020 saknades möjligheten att debitera de 
kunder som använder tjänsten ”hämtning av grovavfall i tillfälligt uppställd 
container” då ingen avgift var fastställd i taxan. Ett förslag togs fram som 
beslutades på delegation av förbundsdirektören den 13 februari 2020. Taxan 
används sedan dess för debitering av kund men är inte införd i 
taxedokumentet.  
 
Avsnitt I. Tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar 
Taxan har kompletterats med verktyg i arbetet med att få fler fastighetsägare 
att anlita VafabMiljö för hämtning av slam, och därmed leva upp till det 
kommunala avfallsansvaret för slam. Förändringen innebär en möjlighet att 
debitera de fastighetsägare som väljer annan utförare än VafabMiljö samt att 
kontakta ansvarig nämnd i fastighetsägarens kommun för tillsyn. 
 
De föreslagna förändringarna redovisas i sin helhet i bilaga 2. 
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Förslag till avfallstaxa 2023 för VafabMiljö Kommunalförbund 

 

Förslag till beslut  
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige: 
 
att godkänna Avfallstaxa 2023 för VafabMiljö Kommunalförbund att gälla från 1 januari 2023 i 
Kungsörs kommun.  
 

Ärendebeskrivning  
VafabMiljös direktion fattade 2022-05-25 beslut om att skicka förslag om ny avfallstaxa för 
2023 till medlemskommunerna. Anledning till detta är att det förändrade världsläget gör det 
svårt att få en budget i balans utan höjd taxa redan för 2023 men även kommande år. För att 
undvika större höjningar framöver föreslås istället en justering över fler år. Det är framför allt 
ökade kostnader för utsläppsrätter och drivmedel som påverkar budgeten.  
 
Dessutom har behov av ett antal justeringar i taxan identifierats sedan den började gälla under 
2020. I förslaget till ny taxa är även dessa justeringar inkluderade och beslutsunderlaget 
beskriver samtliga förändringar.  

Sammanfattning 
Direktionens beslut innebär att summan av höjningarna motsvarar en ökning på 3,5%. 
Miljöstyrning har tillämpats genom att gynna de abonnemang som uppmuntrar till ökad 
utsortering av matavfall och förpackningar ur restavfallet. Detta bland annat för att det är 
mängden restavfall som behandlas via energiåtervinning som är kostnadsdrivande. Men även 
för att styra mot ökad resurshushållning. 
 
Den gemensamma taxan har gällt sedan den första januari 2020. Under dessa dryga två år har 
VafabMiljö identifierat behov av justeringar av taxan. Beslut om ändringarna, även av 
redaktionell karaktär, måste fattas i varje kommuns fullmäktige. I samband med direktionens 
beslut om justering av taxan beslutades även om förslag av dessa justeringar.  
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Bakgrund 

Höjning av nivå 
För att möta de ökade kostnaderna för framför allt utsläppsrätter och insamling av rest- och 
matavfall är det i budget medräknat en taxehöjning på 3,5 % för 2023 och 2024 samt 2 % för 
2025.  
 
Priset på utsläppsrätter har ökat kraftigt och förväntas ligga kvar på en hög nivå under 
överskådlig tid. EU:s system för utsläppsrätter har som syfte att minska utsläppen av 
växthusgaser, vilket innebär att tilldelningen av utsläppsrätter minskar över tid. Konsekvensen 
blir att VafabMiljö behöver köpa fler utsläppsrätter till avfallsförbränningsanläggningen i 
Norsa. Därutöver ökar också kostnaden för det restavfall vi lämnar till Mälarenergi för 
energiåtervinning, även det en konsekvens av ökade kostnader för utsläppsrätter.  
 
När det gäller de ökade kostnaderna för insamling av mat- och restavfall är det framförallt 
drivmedlet som blivit dyrare och som höjer kostnaderna, både vad gäller insamlingen i 
Västerås och som vi kör i egen regi samt för den insamling som sker i öst- och västregionen och 
som är utlagd externt.  
 

Förslag höjningen 
Ett förslag med viss miljöstyrning har tagits fram:   

• Generell höjning av avgifterna med 3,5 %.  
• Matavfallshämtningen undantas från höjningen.  
• Abonnemang osorterat höjs med 8%. 
• Slam och latrin omfattas av höjningen på 3,5%. 

  
Förslag på undantag från höjningen (utöver matavfallet): 

• Insamling av fett (ingår i annan översyn) 
• Returpapper (Redan beslutad nivå) 
• Insamling av grovavfall, returpapper och trädgårdsavfall. (Ingår i annan process och får 

en ny nivå år 2023, 500 kr till 800 kr) 
• Insamling av farligt avfall (Idag 900 kr. Bör inte höjas) 
• Dragavstånden (Arbete med att förändra nivåerna pågår i annan process med 

införande 2024) 
• Avgifter för ansökan och anmälan om undantag från avfallsföreskrifterna (Arbete att 

förändra dessa avgifter sker i annan process, mer miljöstyrande/incitament) 
• Felsorteringsavgifter – får ingå i en större översyn längre fram (FNI, obligatorisk 

insamling matavfall) 
• Tilläggstjänster och avgifter samt manuell hantering. (Delvis undantaget – delar som 

omfattar transporter, t.ex. budning, har höjts med 3,5 %) 
• Hämtning av trädgårdsavfall i tillfälligt uppställd container. (Delvis undantaget – delar 

som omfattar transporter har höjts med 3,5 %) 
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Förslagets konsekvenser på avgifter och abonnemang 
 
Grundavgift 

Kategori 2022 2023 Ökning i kr per 
år 

Ökning i kr per 
månad 

Småhus, per bostad 1 780 1 842 62 5 
Småhus sommar, per 
bostad 

1 250 1 294 44 4 

Flerbostadshus, per lght 890 921 31 3 
Verksamheter, per 
anläggning 

1 390 1 439 49 4 

  
Grundavgift+abonnemangsavgift 

Abonnemang 2022 2023 Ökning i kr per 
år 

Ökning i kr per 
månad 

Småhus standard-
abonnemang (3,5%) 

3 079 3 179 100  8 

Småhus osorterat (8%) 6 558 7 002 444 37 
Flerbostadshus (3,5%) 56 087 58 002 1 915 160 

Förutsättningar tabellens exempel: 
Småhus standardabonnemang: 
Grundavgift, 190 liters restavfall (kärl mellan), 140 liters matavfall (kärl litet), 26 ggr per år. 
Småhus osorterat abonnemang: 
Grundavgift, 190 liter osorterat avfall (kärl mellan), 26 ggr per år. 
Flerbostadshus:  
Grundavgift, 40 lägenheter, 3 st 660 liters kärl restavfall, 3 st 140 liters kärl matavfall. 52 hämtningar per 
år. 
 
De föreslagna taxeförändringarna redovisas i sin helhet i bilaga 1. 
 

Justering av felaktigheter och förtydliganden 
Ny gemensam taxa började gälla under 2020. Sedan dess har felaktigheter upptäckts och 
behov att göra förtydliganden identifierats. Även om flertalet av justeringarna är av 
redaktionell karaktär måste beslut om taxan fattas av kommunfullmäktige i respektive 
kommun. VafabMiljö har sammanställt de behov av ändringar som identifierats under de två 
år taxan har gällt. Ändringarna baseras på någon av nedanstående orsaker: 
 

• Förslag om en ny avgift eller tillämpning av avgift.  
• Justering av taxedokumentet för att ersätta felaktighet eller förtydliganden av 

befintliga texter.  
• Justering av taxedokumentet för att anpassas till förändringar i övergripande 

lagstiftning.  
 
 
Ändringar föreslås inom nedanstående områden: 
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Avsnitt C.1 Extra hämtningar och budningar 
Korrigering av felaktigt antal leveranser av matavfallspåsar till småhus. En leverans ingår, 
utöver den tas en avgift ut.  
 
Avsnitt C.2 Dragavstånd och manuell hämtning 
Otydlighet kring hur mätning av dragavstånd går till. En mer detaljerad beskrivning föreslås 
komplettera den nuvarande texten.  

 
Avsnitt D.1 BNI-abonnemang returpapper 
Under arbetet med abonnemang för bostadsnära insamling (BNI) av returpapper har det visat 
sig att antalet fyrhjuliga kärl för returpapper hos fastighetsägare är såväl fler än väntat samt 
för stora utifrån verkligt behov. Förslaget till ändring innebär att kärlstorlekarna för 
returpapper renodlas samt att tömningsintervallet anpassas till verkligt tömningsbehov. 
Därmed minskas risken för arbetsmiljöproblem då de tunga fyrhjuliga kärlen med långa 
tömningsintervall successivt byts ut.  
 
Avsnitt E. Hämtning av grovavfall, returpapper samt trädgårdsavfall i kolli.  
För denna tjänst fanns behov av ett flertal förändringar. En övre gräns avseende antal kollin 
som hämtas har tillkommit samt att maxvikten har sänkts för att stämma överens med 
arbetsmiljölagstiftningen. Avgiften för hämtningen har anpassats att bättre motsvara de 
verkliga kostnaderna för utförandet av tjänsten. Dessutom har tjänsten kompletterats att även 
omfatta hämtning av returpapper.  
 
Avsnitt F. Hämtning av trädgårdsavfall eller grovavfall i tillfälligt uppställd container.  
När den nya taxan trädde i kraft 2020 saknades möjligheten att debitera de kunder som 
använder tjänsten ”hämtning av grovavfall i tillfälligt uppställd container” då ingen avgift var 
fastställd i taxan. Ett förslag togs fram som beslutades på delegation av förbundsdirektören 
den 13 februari 2020. Taxan används sedan dess för debitering av kund men är inte införd i 
taxedokumentet.  
 
Avsnitt I. Tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar 
Taxan har kompletterats med verktyg i arbetet med att få fler fastighetsägare att anlita 
VafabMiljö för hämtning av slam, och därmed leva upp till det kommunala avfallsansvaret för 
slam. Förändringen innebär en möjlighet att debitera de fastighetsägare som väljer annan 
utförare än VafabMiljö samt att kontakta ansvarig nämnd i fastighetsägarens kommun för 
tillsyn. 
 
De föreslagna förändringarna redovisas i sin helhet i bilaga 2. 
 
Henrik Bengtsson 
T.f Förbundsdirektör  
VafabMiljö Kommunalförbund  
 
 
Bilaga 1 Avfallstaxa för VafabMiljö kommunalförbund 2023. 
Bilaga 2 Justering av felaktigheter och förtydliganden.  
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Avfallstaxa för  
VafabMiljö kommunalförbund

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1. INLEDNING
VafabMiljö Kommunalförbund (härefter Förbundet)  
ansvarar enligt miljöbalken, kap 15, 20 § för att samla  
in och omhänderta avfall under kommunalt ansvar från 
hushåll och verksamheter i kommunerna som ingår i 
Förbundet. I ansvaret ingår insamling och omhänder- 
tagande av slam och filtermaterial från enskilda 
 avloppsanläggningar samt fett från fettavskiljare  
från samtliga medlemskommuner med undantag  
av Heby kommun. 

Avgifter enligt denna taxa beslutas med stöd av  
miljöbalken, kap 27, 4-6 §§. Kommunfullmäktige i  
respektive kommun fattar beslut om antagande av  
taxan1. Avgift anges inklusive lagstadgad mervärdes- 
skatt (moms). Taxan ska finansiera de kostnader  
Förbundet har för att kunna utföra det renhållnings-
ansvar och informationsansvar Förbundet har inom 
avfallshanteringen.

Gällande bestämmelser för hanteringen av avfall  
under kommunalt ansvar finns i Förbundets ”Före-
skrifter för avfallshantering för VafabMiljö Kommunal-
förbund” som finns att hämta på Förbundets hemsida 
vafabmiljo.se (härefter avfalls föreskrifterna). 

De definitioner som används i detta taxedokument är 
desamma som i avfallsföreskrifterna. 

2. MILJÖSTYRANDE TAXA
Miljöbalken 27 kap 5 § ger Förbundet möjlighet att ta 
ut avgifter så att återanvändning, återvinning och 
en miljöanpassad avfallshantering främjas. Det innebär 
att avfallstaxan styr mot ett beteende som uppfyller 
nationella och regionala mål inom avfallshantering och 
de mål som är uppsatta i Förbundets avfallsplan. 

1  Avfallstaxan har antagits i kommunfullmäktige:
Arboga kommun 2022-xx-xx, §x, Enköpings kommun 2022-xx-xx §x, Fagersta kommun 2022-xx-xx §x, Hallstahammars kommun 2022-xx-xx §x, Heby kommun 2022-xx-xx §1x, 
Kungsörs kommun 2022-xx-xx §x, Köpings kommun 2022-xx-xx §x, Norbergs kommun 2022-xx-xx §x, Sala kommun 2022-xx-xx §x,  
Skinnskattebergs kommun 2022-xx-xx §x, Surahammars kommun 2022-xx-xx §x, Västerås stad 2022-xx-xx §x

3. AVGIFTSSKYLDIGHET
Fastighetsägare i kommuner som ingår i Förbundet  
är avgiftsskyldiga enligt denna avfallstaxa. Med 
fastighets ägare avses den som äger en fastighet eller 
den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen 
(1979:1152) ska anses som fastighetsägare. Tomt- 
rättshavare jämställs med fastighetsägare. Avgifts- 
skyldighet föreligger för alla fastigheter med byggnad 
där människor vistas och det uppkommer avfall under 
kommunalt ansvar. VafabMiljö använder fastighets- 
registret för att finna de som ska faktureras enligt 
avfallstaxan. 

En nyttjanderättshavare, till exempel verksamhetsut-
övare eller hyresgäst, kan fullgöra fastighetsägarens 
betalningsskyldighet. Förbundet kan skicka betal-
ningsuppgifter till nyttjanderättshavaren. Huruvida 
nyttjanderätts havaren fullgör betalning påverkar  
emellertid inte fastighetsägarens betalningsansvar.

4. FAKTURERING OCH BETALNINGSVILLKOR
Avgiften är årlig och bestämd till det belopp som  
behövs för att täcka kostnaderna för avfallshanter- 
ingen. Avgifterna för regelbunden hämtning avseende 
perioden 1 januari – 31 december debiteras periodvis.  
Avgifterna kan debiteras i förskott. 

Övriga avgifter debiteras i efterskott. Fakturering för 
tömning av enskilda avloppsanläggningar, tömning av  
fettavskiljare samt latrin sker månadsvis. Avgifter  
debiteras av, samt betalas till Förbundet. 

Avgift ska erläggas baserat på vid varje tidpunkt 
gällande förhållanden på fastigheten och ska av 
fastighets ägaren stämmas av mot fakturan. Betalnings-
skyldighet inträder från den tidpunkt när visst förhållan-
de  ändras. Fastighetsägare och nyttjanderättshavare 
ska utan dröjsmål meddela Förbundet om ändrade 

VafabMiljö är ett kommunalförbund bildat av Heby, Enköping och alla  
kommuner i Västmanland. Vi arbetar med avfallshantering på ett sätt  
som är långsiktigt och hållbart.
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förhållanden av betydelse för avfallshanteringen för 
fastigheten. Förändring av avgiften regleras vid nästa 
debiteringstillfälle. Förbundet har möjlighet att efter-
debitera avgifter om det framkommer att ändrade 
förhållanden har skett på fastigheten.

Avgifter ska betalas vid de tidpunkter som anges på 
fakturan. Vid försent inkommen betalning tar Förbun-
det ut en påminnelseavgift. Om avgiften ej betalas 
påförs en kravavgift samt dröjsmålsränta, enligt 6 § 
Räntelagen (1975:635), med en vid varje tid gällande 
referensränta med tillägg av åtta procentenheter. 

Påminnelseavgift, dröjsmålsränta samt inkassoavgift 
debiteras enligt lag. Åtgärder enligt detta stycke vidtas 
av betalningsmottagaren som även äger rätt att i övrigt 
företräda Förbundet i dessa frågor. Vid utebliven betal-
ning och så länge skulden består kan hämtningen dras 
ned till lägsta möjliga nivå så länge inte risk för  
människors hälsa eller miljö uppstår. 

Förbundet tar ut avgift även om behållare inte varit 
åtkomlig vid tömningstillfället eller inte har använts 
sedan senaste tömning.

5. AVFALLSABONNEMANG
Fastighetsägare ansvarar för att det avfall under 
kommunalt ansvar som uppstår på deras fastigheter 
överlämnas till Förbundet. Fastighetsägare i småhus, 
flerbostadshus samt verksamheter är skyldiga att ha  
ett abonne mang hos Förbundet för hämtning av avfall  
under kommunalt ansvar. Fastighetsägare som inte 
själv väljer typ av abonne mang tilldelas abonnemang 
med matavfallssortering i kärl. Förbundet levererar kärl 
som är dimensionerade efter förutsättningarna  
på fastigheten.

Ändring av abonnemang är som huvudregel kost-
nadsfri och gäller i minst 6 månader. Vid ytterligare 
ändring av abonnemanget inom 6 månader har  
Förbundet rätt att ta ut en avgift. Ingen avgift utgår  
om abonnemanget ändras av Förbundet.

Kärl ägs av Förbundet och nyttjandet ingår i abonne-
mangsavgiften. Fastighetsägaren ansvarar för kärlens 
 rengöring och tillsyn. 

6. ÖVERLÅTELSE AV FASTIGHET
Vid överlåtelse av fastighet till annan innehavare ska 
anmälan ske till Förbundet utan dröjsmål. Datum för   
överlåtelse ska framgå av anmälan. Föregående inne-
havare svarar för avgifterna tills sådan anmälan gjorts. 

7. HÄMTNINGSOMRÅDEN
Förbundets medlemskommuner utgörs av fem  
hämtningsområden för hämtning av avfall under 
kommunalt ansvar:

1. Fastland i samtliga kommuner utom Sala, inklusive 
öar med fast bro- eller färjeförbindelse till fastlandet. 

2. Fastland i Sala kommun, inklusive öar med fast  
bro- eller färjeförbindelse till fastlandet.  
(Se specifikt B.4.2.) 

3. Öar utan fast bro eller färjeförbindelse i Västerås 
kommun.

4. Öar utan fast bro eller färjeförbindelse i Arboga, 
Enköping, Köping och Kungsörs kommun.

5. Öar utan fast bro eller färjeförbindelse i övriga  
kommuner.
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8. TAXANS UPPBYGGNAD
Avgifterna för hantering av avfall under kommunalt 
ansvar exklusive slam- och fettavfall består av en fast 
årlig grundavgift och en hämtningsavgift som beror på 
abonnemangsval, behållarstorlek och antal hämtningar. 
Dessutom finns särskilda avgifter för tilläggstjänster. 
För beskrivning av uppbyggnad av taxa för slam- och 
fettavfall se kapitel I och J. 

Grundavgift
I grundavgiften ingår kostnader för administration 
såsom kundservice och fakturering, information, 
planering och utveckling, registerhållning, IT samt 
sluttäckning av Förbundets deponier då de inte längre 
används. Dessutom har hushållen tillgång till Åter-
bruken där de kan lämna grovavfall och farligt avfall. 
Sedan 1 januari 2022 finansieras även de publika 
insamlingsplatserna för Returpapper via grundavgiften. 
Grundavgift debiteras för alla fastigheter med byggnad 
där människor vistas och det uppkommer avfall under 
kommunalt ansvar. För en fastighet kan därför flera 
grundavgifter behöva betalas.

Grundavgift delas in i följande kategorier: 
• Småhus: en grundavgift tas ut per bostad i en-  

eller tvåbostadshus (friliggande hus, del i parhus).  
Till småhus räknas även radhus eller kedjehus. 

• Småhus Sommar: en grundavgift tas ut per bostad. 
Avser småhus med ordinarie sophämtning 
under sommarperioden. 

• Flerbostadshus: en grundavgift tas ut per lägenhet 
i flerbostadshus med minst tre lägenheter.  
Till flerbostadshus räknas även till exempel  
studentbostäder.

• Verksamheter: per anläggning det vill säga den 
fysiska anläggningen där behållaren töms. 
Till verksamheter räknas organisationer, företag, 
kommunala verksamheter med flera (ej hushåll).

Grundavgift ska betalas även då uppe håll i hämtning 
beviljats.

Hämtningsavgift
Hämtningsavgiften avser kostnader som uppstår vid 
hämtning av avfall vid fastigheten såsom kostnader för 
behållare, tömning, transport och behandling. I avgiften 
ingår även pappers påsar och påshållare för insamling 
av matavfall samt säckar för storkök. Avgiften påver-
kas av fastighets ägarens abonnemangs val, behållar-
storlek och hämtningsintervall och är därmed möjlig att 
påverka.

9. ABONNEMANGSTYPER FÖR HÄMTNING  
AV AVFALL UNDER KOMMUNALT ANSVAR  
EXKL. SLAM, FETT OCH LATRIN
Fastighetsägare ska välja något av följande  
abonnemang för hantering av sitt avfall under  
kommunalt ansvar:

Abonnemang med sortering av matavfall
Matavfallet sorteras i kärl, bottentömmande behållare,  
i en godkänd kompost eller mals ner i en av kommunen 
godkänd avfallskvarn kopplad till avloppsnätet eller till 
tank. I abonnemanget med sortering av matavfall ingår 
påshållare samt papperspåsar. När övriga avfallsslag, 
inklusive förpackningar, har sorterats ut återstår rest- 
av fallet. Restavfallet läggs i ett därför avsett kärl eller i 
behållare (container eller botten tömmande behållare). 
All sortering måste ske i enlighet med anvisningar från 
Förbundet. 

Osorterat abonnemang
Abonnemanget innebär att abonnenten aktivt valt att 
inte sortera ut matavfall. Abonnenten använder enbart  
kärl för restavfall, container alternativt bottentömman-
de behållare.

Omstarter/miljöstation i Sala
Abonnemanget kan tecknas av fastighetsägare av 
småhus i Sala kommun. Abonnemanget innebär att 
rest- och matavfall lämnas vid valfri miljöstation i  
kommunen, så kallade Omstarter.

10. STANDARDSTORLEKAR KÄRL FÖR  
RESTAVFALL OCH MATAVFALL
Kärl för restavfall finns i fyra standardstorlekar; litet, 
mellan, stort samt 4-hjuligt kärl. Kärlstorlek markerad 
med * i tabellen här intill avser behållarstorlek som  
förekommer men som inte längre finns tillgänglig för 
nya abonnemang. Abonnenter som har kärlstorlekar 
markerade med * får ha kärlen till dess att de går  
sönder och inte längre kan användas. Kärlen ersätts  
då med standardstorlek. Kärl för matavfall finns i  
storlekarna 140 liter samt 240 liter.

Till följd av införandet av denna taxa kommer inte 
kärlbyten till standardstorlekar att göras annat än när 
kärlen går sönder. För dessa kärlbyten och vid första 
abonnemangsvalet efter denna taxas införande utgår 
ingen avgift. (Se tabell T.1)
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Kärl för restavfall Standardstorlek Avfallstaxa 2022 Storleksintervall befintliga kärl

Kärl litet 140 liter 80*, 90*, 120*, 130*, 140 liter

Kärl mellan 190 liter 190

240 liter för småhus vid delade kärl 
eller gemensamhetslösning.

240* liter småhus med enskild 
hämtning samt flerbostadshus.

Kärl stort 370 liter 370, 400* liter

4-hjuligt kärl  
(endast flerfamiljshus och  
verksamheter)

660 liter 600*, 660 liter

Kärl för matavfall Standardstorlek Storleksintervall befintliga kärl

Kärl 140 liter standard i småhus, 240 liter 
standard i flerbostadshus och sam-
fälligheter. 

140, 240, 400* liter

11. ÖVRIGT OM SORTERING
Källsorterade förpackningar av papper, wellpapp,  
kartong, plast, metall och glas samt returpapper 
(tidningar och liknande) ska lämnas på någon av  
följande ställen:
• återvinningsstationerna för förpackningar och  

tidningar som återfinns på allmänna platser
• de behållare för förpackningar och tidningar som 

återfinns på Återbruken 
• utrymmen som tillhandahålls av fastighetsägare  

där förpackningar och tidningar kan lämnas 
(till exempel miljöbodar och återvinningsrum)

Sorteringsinstruktioner finns på vafabmiljo.se.
Fastighetsägare av småhus samt lägenhetsinne- 

havare ska lämna sitt grovavfall och farliga avfall till 
(åter vinningscentraler) Återbruken. Kostnader för  
detta ingår i taxans grundavgift. 

Verksamheter får nyttja Återbruken mot tecknande  
av Återbrukskort.

12. UNDANTAG FRÅN AVFALLSFÖRESKRIFTERNA 
Anmälan eller ansökan om undantag från avfalls- 
föreskrifterna görs till Förbundet eller tillsynsansvarig 
nämnd enligt avfallsföreskrifterna. 

Undantag kan sökas för: 
• Kompostering eller annat eget omhändertagande av 

mat- och restavfall, slam, latrin eller filter- 
material från enskilda avloppsanläggningar och  
befrielse från skyldigheten att överlämna avfall.

• Förlängt hämtningsintervall för restavfall eller slam.
• Delat kärl eller gemensam hämtningsplats.
• Uppehåll i hämtning av mat- och restavfall eller slam.

13. AVGIFT VID ANMÄLAN OCH ANSÖKAN OM 
UNDANTAG FRÅN AVFALLSFÖRESKRIFTERNA
För anmälan samt ansökan om undantag från avfalls-
föreskrifterna har Förbundet rätt att debitera 
hand läggningsavgift. Avgift beslutas med stöd av  
miljöbalken 27 kap. 1 §.

14. SÄRSKILD BESTÄMMELSE
I de fall då taxedokumentet i övrigt saknar tillämplig 
bestämmelse fattar Förbundet beslut om avgift.  
De grunder som anges i miljöbalken 27 kap. 5 §  
ska då beaktas.

T.1. Standardstorlekar kärl
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Avgifter
 (inklusive lagstadgad moms)

Avfallstaxan styr mot ett beteende som 
uppfyller nationella och regionala mål 
inom avfallshantering. Den främjar  
återanvändning, återvinning och  
miljöanpassad avfallshantering. 
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A. GRUNDAVGIFT

Kategori Grundavgift 2023

Småhus, per bostad 1 842 kr/år

Småhus sommar, per bostad 1 294 kr/år

Flerbostadshus, per lägenhet 921 kr/år

Verksamheter1,  per anläggning 1 439 kr/år
1inklusive organisationer, företag, kommunala verksamheter med flera (ej hushåll). 

B. HÄMTNINGSAVGIFT FÖR AVFALL UNDER KOMMUNALT ANSVAR EXKL. SLAM OCH LATRIN
I hämtningsavgiften ingår tömning, behandling och kärl. Andra typer av behållare tillhandahålls av abonnenten.

B.1 Småhus helårsabonnemang (se tabell T.3)

B.1.1 Kärlabonnemang med sortering av matavfall
Vid utsortering av matavfall i kärl, ingår ett kärl för restavfall enligt vald storlek nedan och ett kärl för matavfall.  
Matavfall sorteras i papperspåse som läggs i kärl för matavfall. I abonnemanget ingår påshållare samt papperspåsar 
för matavfall.

Vid annan utsortering av matavfall än i kärl ska matavfallet sorteras ut i en hemkompost som är anmäld till  
Förbundet, alternativt av kommunen godkänd avfallskvarn ansluten till avloppsnätet. I dessa fall betalas endast 
hämtningsavgift för restavfall.

Hämtningsavgift

Antal tömningar/år Varannan vecka 26 ggr/år

Osorterat avfall, Kärl litet 4 002 kr/år

Osorterat avfall, Kärl mellan 5 160 kr/år

Osorterat avfall, Kärl stort 9 519 kr/år

B.1.2 Osorterat kärlabonnemang 
Abonnenten har aktivt valt att inte sortera ut matavfall. (Se tabell T.4)

Hämtningsavgift

Antal tömningar/år Var fjärde vecka 13 ggr/år Varannan vecka 26 ggr/år

Restavfall, Kärl litet 630 kr/år 883 kr/år

Restavfall, Kärl mellan 812 kr/år 1 137 kr/år

Restavfall, Kärl stort Erbjuds ej 2 099 kr/år

Matavfall, Kärl 140L Erbjuds ej 200 kr/år

Matavfall, Kärl 240L Erbjuds ej 343 kr/år

T.3. Helårsabonnemang Rest- och matavfall

T.4. Helårsabonnemang Osorterat avfall

T.2. Grundavgifter
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Hämtningsavgift

Antal tömningar/år Var fjärde vecka 6 ggr/år Varannan vecka 11 ggr/år

Restavfall, Kärl litet 378 kr/år 529 kr/år

Restavfall, Kärl mellan 488 kr/år 682 kr/år

Restavfall, Kärl stort Erbjuds ej 1 259 kr/år

Matavfall, Kärl 140 L Erbjuds ej 120 kr/år

Matavfall, Kärl 240 L Erbjuds ej 206 kr/år

B.2.2 Osorterat avfall 
Abonnenten har aktivt valt att inte sortera ut matavfall. (Se tabell T.6)

Hämtningsavgift

Antal tömningar/år Varannan vecka 11 ggr/år

Osorterat avfall, Kärl litet 2 424 kr/år

Osorterat avfall, Kärl mellan 3 095 kr/år

Osorterat avfall, Kärl stort 5 712 kr/år

B.2 Småhus sommarabonnemang (vecka 18-38 eller 19-39) 

B.2.1 Kärlabonnemang med sortering av matavfall
Vid utsortering av matavfall i kärl ingår ett kärl för restavfall enligt vald storlek nedan och ett kärl för matavfall.  
Matavfall sorteras i papperspåse som läggs i kärl för matavfall. I abonnemanget ingår påshållare samt papperspåsar 
för matavfall.

Vid annan utsortering av matavfall än kärl ska matavfallet sorteras ut i en hemkompost som är anmäld till  
Förbundet, alternativt av kommunen godkänd avfallskvarn ansluten till avloppsnätet. I dessa fall betalas endast 
hämtningsavgift för restavfall. (Se tabell T.5)

B.3 Småhus delat kärl, gemensam sophämtning
Närboende fastighetsägare kan efter anmälan till Förbundet nyttja gemensamt kärl. Varje hushåll får var sin faktura 
och betalar var sin grundavgift men delar procentuellt på hämtningsavgiften beroende på antal abonnenter. För 
verksamheter som nyttjar gemensamt kärl betalas fast avgift per verksamhet.

Abonnenter som önskar dela kärl kan göra det under förutsättning att:
• Fastigheterna är grannar (delad fastighetsgräns, delad infartsväg eller liknande)
• Restavfallet ryms i ett kärl med normal tömningsfrekvens
• Matavfallet ryms i ett kärl med normal tömningsfrekvens
• Samtliga delande har samma tömningsfrekvens
• Samtliga delande har samma sorteringsgrad (utsortering av matavfall eller inte)
• Abonnenten kan välja att endast dela restavfall, kärl för matavfall eller båda kärlen under  

förutsättning att avfallet ryms i ett kärl för varje avfallsslag.

T.5. Sommarabonnemang Rest- och matavfall

T.6. Sommarabonnemang Osorterat
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Hämtningsavgift

Småhus, helår 803 kr/år, hushåll

Småhus, sommar 481 kr/år, hushåll

B.4.2 Omstarter (miljöstationer) för småhus i Sala  
(erbjuds ej för flerbostadshus och verksamheter)
Detta abonnemang kan endast tecknas av fastighetsägare av småhus i Sala. 
Hushållet blir ansluten till en Omstart/miljö station och har ingen sophämtning vid 
fastighetsgräns. Matavfall sorteras i papperspåse som sorteras i miljö stationen 
alternativt sorteras ut i en hemkompost som är anmäld till Förbundet. Restavfall 
och returpapper sorteras i miljöstationen. I abonnemanget ingår påshållare och 
papperspåsar för matavfall. Se tabell T.8.

Hämtningsavgift

Småhus, helår 1 175 kr/år

Småhus, sommar 704 kr/år

Om abonnenter med helårsabonnemang och sommarabonnemang önskar dela kärl gäller följande: 
Kund med helårsabonnemang: betalar 2/3 av hämtningsavgiften för valt helårsabonnemang. 
Kund med sommarabonnemang: betalar 1/3 av hämtningsavgiften för valt helårsabonnemang.

B.4 Småhus med gemensam hämtningsplats med enskild fakturering

B.4.1 Gemensamhetsbehållare vid hämtningsplats
Närboende fastighetsägare kan efter anmälan till Förbundet dela på flera behållare för att till exempel undvika att 
trafikera ett bostadsområde med sopbil eller tillmötesgå arbetsmiljökrav. 

Behållartyp och placering fastställs i samråd med Förbundet. Behållarna töms varannan vecka eller av Förbundet 
beslutat lämpligt intervall. Förbundet betalar ingen ersättning för platsen där behållaren/behållarna placeras.  
En kontaktperson mot Förbundet ska finnas. Hushållen har ansvar för skötsel av platsen såsom om behållare vore 
placerade vid fastighetsgräns och ska se till att behållare är åtkomliga på tömningsdagen. 

Hushållen får var sin faktura och betalar var sin grundavgift samt en särskild hämtningsavgift för gemensam  
hämtning. Tjänsten erbjuds ej för osorterat abonnemang. Detta abonnemang kan endast tecknas i samråd med 
Förbundet. (Se tabell T.7)

T.7. Gemensamhetsbehållare Restavfall samt matavfall

T.8. Omstart/Miljöstation i Sala
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Hämtningsavgift

Antal tömningar/år 13 ggr/år 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 156 ggr/år

Restavfall, Kärl litet 630 kr/år 883 kr/år 1 765 kr/år Erbjuds ej Erbjuds ej

Restavfall, Kärl mellan 812 kr/år 1 137 kr/år 2 275 kr/år 5 686 kr/år 7 962 kr/år

Restavfall, Kärl stort Erbjuds ej 2 099 kr/år 4 197 kr/år 10 491 kr/år 14 688 kr/år

Restavfall, 4-hjuligt kärl (660 L) Erbjuds ej 3 328 kr/år 6 654 kr/år 16 636 kr/år 23 289 kr/år

Matavfall, Kärl 140 L Erbjuds ej 200 kr/år 400 kr/år 1 000 kr/år 1 400 kr/år

Matavfall, Kärl 240 L Erbjuds ej 343 kr/år 686 kr/år 1 714 kr/år 2 400 kr/år

Matavfall, Kärl 400 L 
(ej nytecknande)

Erbjuds ej 476 kr/år 951 kr/år 2 379 kr/år 3 330 kr/år

B.5.2 Osorterat kärlabonnemang 
Abonnenten har aktivt valt att inte sortera ut matavfall. (Se tabell T.10)

Hämtningsavgift

Antal tömningar/år 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 156 ggr/år

Osorterat, Kärl litet 4 002 kr/år 8 004 kr/år Erbjuds ej Erbjuds ej

Osorterat, Kärl mellan 5 160 kr/år 10 319 kr/år 25 800 kr/år 36 120 kr/år

Osorterat, Kärl stort 9 519 kr/år 19 039 kr/år 47 597 kr/år 66 635 kr/år

Osorterat, 4-hjuligt kärl (660 L) 15 094 kr/år 30 187 kr/år 75 469 kr/år 105 656 kr/år

B.5 Flerbostadshus och samfälligheter med gemensam avfallshantering samt verksamheter,  
Helårsabonnemang

B.5.1 Kärlabonnemang med sortering av matavfall
Restavfall sorteras i kärl enligt vald storlek nedan. Antal kärl dimensioneras utifrån fastighetens behov. Matavfall 
sorteras i kärl alternativt bottentömmande behållare, i en hemkompost som är anmäld till Förbundet, av kommunen 
godkänd avfallskvarn ansluten till avloppsnätet eller till sluten tank. 

I abonnemang med sortering av matavfall ingår påshållare samt papperspåsar. Kontakta För bundet för att ändra 
frekvens för hämtning av rest- och matavfall eller för dimensionering av kärl. (Se tabell T.9)

T.9. Helårsabonnemang Rest- och matavfall

T.10. Helårsabonnemang Osorterat avfall
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Hämtningsavgift

Antal tömningar/år
Var fjärde vecka 

6 ggr/år
Varannan vecka

11 ggr/år
Varje vecka

22 ggr/år
Två gånger/vecka

44 ggr/år

Restavfall, Kärl litet 378 kr/år 529 kr/år 1 059 kr/år Erbjuds ej

Restavfall, Kärl mellan 488 kr/år 682 kr/år 1 365 kr/år 3 411 kr/år

Restavfall, Kärl stort Erbjuds ej 1 259 kr/år 2 518 kr/år 6 294 kr/år

Restavfall, 4-hjuligt kärl (660 L) Erbjuds ej 1 997 kr/år 3 993 kr/år 9 982 kr/år

Matavfall, 140 L Erbjuds ej 120 kr/år 240 kr/år 600 kr/år

Matavfall, 240 L Erbjuds ej 206 kr/år 411 kr/år 1 029 kr/år

Matavfall, 400 L  
(ej nytecknande)

Erbjuds ej 285 kr/år 571 kr/år 1 428 kr/år

B.6.2 Osorterat kärlabonnemang 
Abonnenten har aktivt valt att inte sortera ut matavfall. (Se tabell T.12)

Hämtningsavgift

Antal tömningar/år
Varannan vecka

11 ggr/år
Varje vecka

22 ggr/år
Två gånger/vecka

44 ggr/år

Restavfall, Kärl litet 2 424 kr/år 4 802 kr/år Erbjuds ej

Restavfall, Kärl mellan 3 095 kr/år 6 193 kr/år 15 479 kr/år

Restavfall, Kärl stort 5 712 kr/år 11 424 kr/år 28 549 kr/år

Restavfall, 4-hjuligt kärl (660 L) 9 056 kr/år 18 113 kr/år 62 908 kr/år

B.6 Flerbostadshus och samfälligheter med gemensam avfallshantering samt verksamheter, 
Sommarabonnemang (vecka 18-38 eller 19-39)

B.6.1 Kärlabonnemang med sortering av matavfall
Restavfall sorteras i kärl enligt vald storlek nedan. Antal kärl dimensioneras utifrån fastighetens behov. Matavfall 
sorteras i kärl alternativt bottentömmande behållare, i en hemkompost som är anmäld till Förbundet, av kommunen 
godkänd avfallskvarn ansluten till avloppsnätet eller till sluten tank. 

I abonnemang med sortering av matavfall ingår påshållare samt papperspåsar. Kontakta Förbundet för att ändra 
frekvens för hämtning av matavfall. (Se tabell T.11)

T.11. Sommarabonnemang restavfall

T.12. Sommarabonnemang Osorterat avfall
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Hämtningsavgift

Storlek 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 156 ggr/år

≤ 0,8 m³ 743 kr/år 1 486 kr/år 3 714 kr/år 5 200 kr/år

Vecka 18-38 eller 19-39 Hämtningsavgift

Storlek
Varannan vecka

11 ggr/år
Varje vecka

22 ggr/år
Två gånger/vecka

44 ggr/år

≤ 0,8 m3 446 kr/år 891 kr/år  2 290 kr/år

B.7 Flerbostadshus och samfälligheter med gemensam avfallshantering samt verksamheter med  
bottentömmande behållare

B.7.1 Bottentömmande behållare med sortering av matavfall
Bottentömmande behållare är markbehållare eller underjordsbehållare som töms med kranbil. Behållare för rest- 
avfall (se tabell T.13 och T.14) respektive matavfall (se tabell T.15 och T.16) samt placering ska alltid godkännas av 
Förbundet. Behållare tillhanda hålls av abonnenten. Insatssäck där så behövs ingår för såväl restavfalls- som mat- 
avfallsbehållare. Matavfall sorteras ut separat. Detta abonnemang kan endast tecknas i samråd med Förbundet.

Hämtningsavgift

Storlek 13 ggr/år 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 156 ggr/år

≤ 0,8 m3 2 340 kr/år 3 277 kr/år 6 553 kr/år 16 383 kr/år 22 936 kr/år

≤ 1,6 m3 3 804 kr/år 5 324 kr/år 10 649 kr/år 26 621 kr/år 37 270 kr/år

≤ 2,4 m³ 6 437 kr/år 9 011 kr/år 18 020 kr/år 45 053 kr/år 62 840 kr/år

≤ 3,2 m³ 8 777 kr/år 12 286 kr/år 24 574 kr/år 61 433 kr/år 86 009 kr/år

≤ 5 m³ 14 628 kr/år 20 571 kr/år 40 956 kr/år 102 390 kr/år 143 346 kr/år

Vecka 18-38 eller 19-39 Hämtningsavgift

Storlek
Varannan vecka

11 ggr/år
Varje vecka

22 ggr/år
Två gånger/vecka

44 ggr/år

≤ 0,8 m³ 1 967 kr/år 3 932 kr/år 9 830 kr/år

≤ 1,6 m³ 3 194 kr/år 6 389 kr/år 15 973 kr/år

≤ 2,4 m³ 5 407 kr/år 10 812 kr/år 27 032 kr/år

≤ 3,2 m³ 7 372 kr/år 14 745 kr/år 36 860 kr/år

≤ 5 m³ 12 286 kr/år 24 574 kr/år 61 433 kr/år

T.13. Behållare Restavfall Helårsabonnemang

T.14. Behållare Restavfall Sommarabonnemang

T.15. Behållare Matavfall

T.16. Behållare Matavfall Sommarabonnemang
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Tjänst Avgift

Utsättning av container 1 170 kr/container

B.8 Flerbostadshus, samfälligheter med gemensam avfallshantering  
samt verksamheter, Tömning av container

B.8.1 Container för restavfall
Utställning av container (alla typer) kan beställas av Förbundet som  
tillhandahåller behållaren. Placering ska alltid godkännas av Förbundet. 
För hyra av container kontakta VafabMiljös kundservice för prisuppgift. 
(Se tabell T.19 och T.20)

Storlek
Hämtningsavgift

26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 156 ggr/år

≤ 0,8 m3 14 865 kr/år 29 730 kr/år 74 326 kr/år 104 019 kr/år

≤ 1,6 m3 24 155 kr/år 48 312 kr/år 120 777 kr/år 169 032 kr/år

≤ 2,4 m³ 40 879 kr/år 81 757 kr/år 204 394 kr/år 286 054 kr/år

≤ 3,2 m³ 55 744 kr/år 111 487 kr/år 278 840 kr/år 390 073 kr/år

≤ 5 m³ 92 906 kr/år 185 813 kr/år 464 531 kr/år 650 122 kr/år

Vecka 18-38 eller 19-39 Hämtningsavgift

Storlek
Varannan vecka

11 ggr/år
Varje vecka

22 ggr/år
Två gånger/vecka

44 ggr/år

≤ 0,8 m³ 8 916 kr/år 17 832 kr/år 44 580 kr/år

≤ 1,6 m³ 14 488 kr/år 28 976 kr/år 72 442 kr/år

≤ 2,4 m³ 24 519 kr/år 49 037 kr/år 122 594 kr/år

≤ 3,2 m³ 33 435 kr/år 66 869 kr/år 167 174 kr/år

≤ 5 m³ 55 725 kr/år 111 450 kr/år 278 624 kr/år

B.7.2 Bottentömmande behållare med osorterat abonnemang 
Abonnenten har aktivt valt att inte sortera ut matavfall. Bottentömmande behållare är markbehållare eller under-
jordsbehållare som töms med kranbil. Insatssäck där så behövs ingår. Behållaren samt placering ska alltid god- 
kännas av Förbundet. Behållaren tillhandahålls av abonnenten. (Se tabell T.17 och T.18)

T.17 Behållare Osorterat avfall

T.18. Behållare Osorterat avfall Sommarabonnemang

T.19. Utställning av container för restavfall

Behållare Hemtagningsavgift 

Lastväxlarcontainer 1 754 kr/tömning

Liftdumpercontainer 1 136 kr/tömning

Container som töms på plats 1 136 kr/tömning

T.20. Hemtagning av container för restavfall
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Behållare Tömningsavgift 
Behandlingsavgift  

Restavfall
Behandlingsavgift 

 Osorterat avfall

Lastväxlarcontainer 1 754 kr/tömning 1 232 kr/ton 1 933 kr/ton

Liftdumpercontainer 1 136 kr/tömning 1 232 kr/ton 1 933 kr/ton

B.9 Flerbostadshus, samfälligheter med gemensam avfallshantering samt verksamheter,  
hämtning av lastväxlarcontainer eller liftdumpercontainer (öppen/täckt komprimator)
Tömning av restavfall i container med lastväxlarfordon eller liftdumperfordon. Övervikt får ej förekomma. Container 
tillhandahålls av abonnenten, alternativt hyrs behållare av Förbundet. Komprimatortyp ska godkännas av Förbundet. 
Vid tömning skiftas containern mot en tom på plats alternativt transporteras för tömning och behandling. Matavfall 
sorteras ut separat. Detta abonnemang kan endast tecknas i samråd med Förbundet. I taxan ingår inte kostnaden 
för hyra av behållare, se tabell T.24.

Hämtningsavgift

Helårsabonnemang, storlek 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år

3-5 m3 74 300 kr/år 148 988 kr/år 371 498 kr/år

6-8 m3 148 988 kr/år 297 976 kr/år 742 977 kr/år

Sommarabonnemang, storlek 11 ggr/år 22 ggr/år 44 ggr/år

3-5 m3 44 580 kr/år 89 159 kr/år 222 899 kr/år

6-8 m3 89 159 kr/år 178 379 kr/år 445 798 kr/år

B.8.3 Tömning av container för osorterat avfall för badplatser och andra publika platser
Abonnent tillhandahåller behållare för osorterat avfall för badplatser och andra publika platser. Alternativt kan  
be hållare hyras av Förbundet. Behållare för osorterat avfall samt placering ska alltid godkännas av Förbundet.  
Detta abonnemang kan endast tecknas i samråd med Förbundet. I taxan ingår inte kostnaden för hyra av behållare, 
se tabell T.23.

Helårsabonnemang Hämtningsavgift

Storlek 13 ggr/år 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 156 ggr/år

Container 3-5 m3 11 702 kr/år 16 383 kr/år 32 766 kr/år 81 913 kr/år 114 677 kr/år

Container 6-8 m3 23 403 kr/år 32 766 kr/år 65 530 kr/år 163 825 kr/år erbjuds ej

B.8.2 Container med restavfall som töms på plats med sortering av matavfall
Abonnent tillhandahåller behållare för restavfall alternativt hyr behållare av Förbundet. Behållare för restavfall samt 
placering ska alltid godkännas av Förbundet. Matavfall sorteras ut separat. Detta abonnemang kan endast tecknas i 
samråd med Förbundet. I taxan T.21 och T.22 ingår inte kostnaden för hyra av behållare. 

Sommarabonnemang Hämtningsavgift

Storlek 11 ggr/år 22 ggr/år 44 ggr/år

Container 3-5 m3 9 830 kr/år 19 659 kr/år 49 147 kr/år

Container 6-8 m3 19 659 kr/år 39 319 kr/år 98 295 kr/år

T.21. Abonnemang Restavfall

T.22. Abonnemang Restavfall

T.23. Abonnemang Osorterat avfall

T.24. Hämtning av lastväxlarcontainer eller liftdumpercontainer
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Tjänst Avgift

Hämtning extra säck (ordinarie tur, max 15 kg per säck) 300 kr/säck

Budning (extra hämtning, ej ordinarie tur, 
utförs inom 3 arbetsdagar från beställning) 492 kr/hämtning

Budning bottentömmande behållare och container som töms på plats  
(1-3 arbetsdagar). Budningsavgift utöver ordinarie abonnemang 926 kr/tömning och behållare

Leverans av matavfallspåsar samt insatssäck till matavfallskärl vid mer än  
1 leverans per år för småhus och vid mer än 6 stycken leveranser  
per år för flerbostadshus och verksamheter 450 kr/leverans

B.10 FLERBOSTADSHUS OCH VERKSAMHETER, UTSORTERAT MATAVFALL I SLUTEN TANK ELLER 
AVSKILJARE/KOMBISYSTEM

Se kapitel J, sid 22. 

C. TILLÄGGSTJÄNSTER OCH AVGIFTER
C.1 Extra hämtningar och budningar (se tabell T.25)

C.2 Dragavstånd och manuell hämtning
Framdragning av kärl och manuell hantering tillämpas endast i undantagsfall då särskilda skäl gör det orimligt att 
följa ordinarie regler för hämtningsplats, se avfallsföreskrifterna. Om dragavstånd efter bedömning av Förbundet 
krävs kommer extra avgift tas ut.  

Förutsättningen för att beviljas dragavstånd är att hela dragvägen är hårdgjord, halkfri, utan trånga passager eller 
hinder och utan lutning. Utifrån aktuellt abonnemang (antal hämtningar per år och antal kärl) beräknas en total årlig 
avgift för dragavståndet. Tabellen T.26 och T.27 redovisar avgiften per kärl och hämtningstillfälle, för olika dragav-
stånd. 

Avgiften debiteras även om det vid enstaka tillfällen inte skulle vara dragavstånd. Det åligger abonnenten att 
påvisa att behovet av tjänsten inte längre behövs. Dragavståndet avser enkel väg från fordonets placering - mitten 
på vaggan (baklastare) eller när armen är nedfälld (sidlastare) - till kärlets placering alternativt till dörren på avfallsut-
rymmet. Avståndet mäts med hjälp av mäthjul. 

Vid delade kärl debiteras endast den anläggning där kärlet/kärlen står.

Dragavstånd* baklastande sopbil Avgift per kärl och tillfälle

0-4,99 meter  0 kr

5-10,99 meter 25 kr

11-30,99 meter 90 kr

över 31 meter 110 kr för varje påbörjad 5-meterssträcka per kärl och tillfälle.

T.25. Extra hämtning och budningar

T.26. Dragavstånd baklastare

Dragavstånd* sidlastande sopbil Avgift per kärl och tillfälle

0-1,6 meter  0 kr

1,61-5 meter 25 kr

5,01-10,99 meter 50 kr

11-30,99 meter 90 kr

över 31 meter 110 kr för varje påbörjad 5-meterssträcka per kärl och tillfälle.
   *Enkel väg

T.27. Dragavstånd sidlastare
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C.4 Undantag från avfallsföreskrifterna, Förlängt hämtningsintervall 
Efter ansökan till Förbundet kan ett abonnemang medges med förlängt hämtningsintervall. Villkor för undantaget 
är att godkänd hemkompost alternativt av kommunen godkänd matavfallskvarn kopplad till avloppsnätet används. 
Minsta kärlstorlek för restavfall är ett krav. Närboende fastighetsägare kan efter anmälan till Förbundet dela kärl.  
Se tabell T.30.

Typ av avgift Avgift

Felsorteringsavgift: alla kärlstorlekar 500 kr/behållare och tillfälle

Felsorteringsavgift: bottentömmande behållare och 
container som töms på plats

2 500 kr/behållare och tillfälle

Felsorteringsavgift: Lastväxlarcontainer eller liftdumper-
container (utöver behandlingsavgift). Behandlingsavgift 
för det avfall som finns i behållaren tillkommer utöver 
felsorteringsavgiften

1 500 kr/behållare och tillfälle

Felsorteringsavgift Elavfall/Farligt avfall: Behållaren inne-
håller farligt avfall eller elektronik som upptäcks efter tömning

5 000 kr/behållare och tillfälle

Hanteringsavgift överfull behållare 300 kr/behållare och tillfälle

C.3 TILLÄGGSAVGIFTER

C.3.1 Ändring av abonnemang 
Ändring av abonnemang är som huvudregel kostnadsfri och gäller i minst 6 månader. Vid ytterligare ändring 
av abonnemanget inom 6 månader kommer Förbundet att ta ut en avgift på 450kr/tillfälle. Ingen avgift utgår 
om abonnemanget ändras av Förbundet. Ett avgiftsfritt val ingår vid nybyggnation och ägarbyte.

C.3.2 Felsortering och hantering
Om avfallet inte sorteras enligt regler för gällande abonnemang påpekas detta skriftligen för fastighetsägaren. 

Efter upprepade påpekanden om att föreskrifter för sortering inte följs kan avgift tas ut (se bilaga 2 i avfallsföre-
skrifterna). Behållare som innehåller avfall blandat med farligt avfall eller el-avfall lämnas kvar (utom vid budning av 
farligt avfall se punkt G). När fastighetsägare eller nyttjanderättshavaren har packat om och tagit bort felaktigt sorte-
rat avfall kan tömning ske. Tömning sker vid nästa ordinarie hämtningstillfälle alternativt finns möjlighet att beställa 
budning mot avgift.

Förbundet får ta ut avgift för överfull behållare. Överfull behållare innebär att avfall inte ryms i behållaren det vill 
säga faller ur kärlet vid tömning, om avfallet är betydligt över kanten om lock saknas eller att locket inte går att 
stänga. Om behållaren uppenbart inte räcker till för det avfall som uppkommer vid fastigheten, trots upprepade 
påpekanden, kan Förbundet anpassa abonnemanget till rådande förhållanden. Se tabell T.29.

Tjänst Avgift

Manuell hantering 50 kr/ tillfälle

Avgift för manuell hantering kan debiteras utöver ordinarie hantering, exempelvis vid upplåsning av kärl eller om 
kärlen måste vändas vid tömningstillfället för att kunna tömmas. (Se tabell T.28)

T.28. Manuell hantering

T.29 Felsorteringsavgifter
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Hämtningsavgift

Antal tömningar/år En gång i kvartalet 4 ggr/år Sommarsäsong 2 ggr/år

Helår, Restavfall, Kärl litet 505 kr/år –

Sommarperiod vecka 18-38 eller 
19-39, Restavfall, Kärl litet

– 303 kr/år

D. INSAMLING AV RETURPAPPER
Denna insamling omfattar returpapper som är avfall under kommunalt ansvar. Returpapper kan lämnas kostnadsfritt 
vid de publika insamlingsplatser som finns angivna på VafabMiljös hemsida. Det handlar till exempel om: 
• Återvinningsstationer
• Återbruken (enbart för hushåll)
• Singelstationer för Returpapper 
• Omstarter (gäller enbart för hushåll i Sala kommun) 

Returpapper kan också hämtas enligt nedanstående tilläggstjänster. 

D.1 BNI-abonnemang returpapper
Efter den 1 januari 2022 införs en tilläggstjänst som innebär att det finns möjlighet att beställa bostadsnära insamling 
(BNI) av returpapper och kontorspapper för: 
• Ägare till flerbostadshus 
• Samfälligheter och bostadsrättsföreningar för småhus med gemensam fakturering
• Organisationer, företag och kommunala verksamheter
• Detta gäller endast i kommunerna; Arboga, Kungsör, Köping, Hallstahammar, Enköping, Sala, Västerås,  

se tabell T.31.

Hämtning av returpapper 2 ggr per vecka samt kärlstorlek 600-660 liter för returpapper kan inte nytecknas. Dessa 
storlekar ska av arbetsmiljöskäl arbetas bort under 2022 och kommer att ersättas av andra hämtningslösningar. 

Behållare för bottentömmande hämtning tillhandahålls av abonnenten. Insatssäck där så behövs ingår. Detta 
abonnemang gäller för befintlig hämtning och kan endast nytecknas i samråd med Förbundet.

Vid containerhämtning tillhandahåller abonnenten behållare alternativt hyr behållare av Förbundet. Behållare för 
returpapper samt placering ska alltid godkännas av Förbundet. Detta abonnemang gäller för befintlig hämtning och 
kan endast nytecknas i samråd med Förbundet. I hämtningsavgiften ovan ingår inte kostnaden för hyra av behållare.

Konverteringen av befintlig Fastighetsnära insamling (FNI) inom ramen för förordningen om producentansvar för 
returpapper till BNI-abonnemang för returpapper enligt reglerna  
för avfall under kommunalt ansvar kommer att ske enligt fastställd  
konverteringsplan och pågå under 2022.

Nya BNI-abonnemang för returpapper startar senast 3 månader efter beställning.

Hämtningsavgift för BNI-abonnemang   
I avgiften för kärlhämtning av returpapper ingår dragavstånd.

13 ggr/år 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år*

Kärl mellan (dvs mindre än 370 
liter) 

490 kr/år 975 kr/år 1 950 kr/år 4 875 kr/år

Kärl stort (dvs 370 liter eller större) 730 kr/år 1 465 kr/år 2 925 kr/år 7 315 kr/år

Bottentömmande behållare max 5m³ 4 500 kr/år 9 000 kr/år 18 000 kr/år erbjuds ej

Containerhämtning max 8 m³ 10 900 kr/år 21 700 kr/år 43 500 kr/år erbjuds ej

*Abonnemang med hämtning av returpapper 2 gånger per vecka kan inte nytecknas. 

T.30. Förlängt hämtningsintervall

T.31. BNI-abonnemang för Returpapper
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D.2 Budning av returpapper
Efter beställning kan även returpapper hämtas vid fastighetsgräns mot avgift, se kriterier under punkt E. Tjänsten kan 
nyttjas av boende i småhus och flerbostadshus. Vid beställd hämtning ska returpapperet buntas eller förpackas  
i lämpligt emballage och bestå av max åtta kollin. Varje kolli får max väga 25 kg. Returpapperet ska vara sorterat.  
Budningstjänsten kan beställas i alla kommuner.

D.3 Godkänd insamlare av returpapper
Returpapper kan hämtas vid fastighetsgräns av annan insamlare än VafabMiljö. Insamlare av returpapper måste vara 
godkända av VafabMiljö och ange i vilka kommuner de har för avsikt att bedriva verksamhet. 

För att beställa denna tilläggstjänst, kontakta någon av de insamlare som finns listade på VafabMiljös hemsida.  
Kostnaden för den tilläggstjänst som beställs kommer att faktureras av utföraren.

Tjänst E.1 Grovavfall (sorterat och paketerat löst avfall) eller enstaka ej paketerat gods  Avgift

Hämtning av grovavfall (sorterat och paketerat löst avfall) eller enstaka ej paketerat 
gods, max 16 kollin hämtas vid ett tillfälle, hämtas av en person.   

Om det krävs fler än en person att hämta avfallet inom ovan nämnda begränsningar till-
kommer extra debitering, se tjänst E:2 (T.33)  

1-8 kollin: 800 kr 
9-16 kollin: 1600 kr 

E. HÄMTNING AV RETURPAPPER, GROVAVFALL SAMT TRÄDGÅRDSAVFALL I KOLLI
Grovavfall samt trädgårdsavfall från hushållen får lämnas vid återvinningscentralerna (Återbruken) då det ingår i 
grundavgiften för abonnemanget. Verksamheter kan lämna grovavfall vid Återbruken mot tecknande av Återbrukskort.   

Avfallet kan också hämtas vid fastighetsgräns mot avgift efter beställning. Tjänsten kan beställas av fastighetsägare 
eller hyresgäster i flerbostadshus. Vid hämtning ska avfallet stå i marknivå, vid fastighetsgränsen. Gällande avgiftsskyl-
dighet så gäller punkt 3 i taxan.    

Efter beställning kan även returpapper hämtas vid fastighetsgräns mot avgift, se kriterier under punkt E:1. Tjänsten 
kan endast nyttjas av boende i småhus och flerbostadshus. Vid beställd hämtning ska returpapperet buntas eller 
förpackas i lämpligt emballage (ej sopsäckar) och bestå av max 16 kollin. Varje kolli får max väga 25 kg. Returpapperet 
ska vara sorterat. 

E:1 Den som lämnar grovavfall (sorterat och paketerat löst avfall) eller enstaka ej paketerat gods som uppfyller 
nedanstående krav ska:  

• Se till att avfallet är sorterat enligt den sortering som finns för Återbruken och förpackat så att hantering un-
derlättas. Endast trädgårdsavfall får packas i sopsäckar. Övrigt grovavfall packas i annat lämpligt emballage. 

• Paketera löst avfall fördelat enligt den sortering som finns för Återbruken. 
• Varje paket eller enstaka gods får inte överstiga:  
• Volym; 1 m3 och max 25 kg, eller  
• Längd; 2 m och max 25 kg  
• Max antal enheter som hämtas är totalt 16 st.   
• Om det krävs fler än en person att hämta avfallet inom ovan nämnda begränsningar tillkommer extra debite-

ring, se tjänst E:2 (T.33).  
• En bild på det avfall som ska lämnas ska bifogas beställningen av tjänsten. Bilden används för att verifiera 

innehållet i ordern och ska överensstämma vid hämtningstillfället.  
• Vid hämtning ska avfallet stå i marknivå, vid fastighetsgränsen. 
• Hämtning utförs inom 14 arbetsdagar efter godkänd order. 
• Max 16 enheter kan hämtas. Överstiger mängden 16 stycken enheter, har VafabMiljö rätt att inte utföra hämt-

ningen av de överstigande antalen, och istället hänvisa kunden till Återbruket eller beställning av grovavfalls-
container.  

• Om grovavfallet inte är paketerat eller sorterat enligt ovanstående har VafabMiljö rätten att inte utföra hämt-
ningen och istället hänvisa kunden till Återbruket eller beställning av grovavfallscontainer. 

T.32. Tjänst E.1 Grovavfall eller enstaka ej paketerat gods
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F. HÄMTNING AV TRÄDGÅRDSAVFALL ELLER 
GROVAVFALL I TILLFÄLLIGT UPPSTÄLLD 
CONTAINER
Kommunalt trädgårdsavfall och grovavfall kan läm-
nas på Återbruken, vilket för privatpersoner ingår i 
grundavgiften. VafabMiljö erbjuder även hämtning av 
kommunalt trädgårdsavfall och grovavfall i tillfälligt 
uppställd container mot avgift. Tjänsten kan användas 
till exempel vid mindre renoveringar, garagerensningar 
eller rensning av dödsbon. Grovavfall är avfall som är 
för tungt, skrymmande eller har andra egenskaper som 
gör att det inte är lämpligt att samla in i kärl för restav-
fall.  

Containern får inte innehålla elektronik eller farligt 
avfall, detta måste hanteras separat. Felsorteringsavgift 
kommer att tas ut om det upptäcks efter tömning av 
containern. 

Container tillhandahålls av abonnenten alternativt 
hyrs av VafabMiljö. Placering ska alltid godkännas av 
VafabMiljö. För kostnad av hyra av container kontakta 
vår kundservice för prisuppgift.  

Avgifterna avser tömning av containern samt be-
handling av trädgårdsavfall eller grovavfall.  

E:2 Hämtning av grovavfall som är skrymmande eller väger mer än 25 kg:   

• Enstaka gods så som soffa, bord, säng, skåp, hylla etc. behöver ej paketeras.   
• Större gods som exempelvis skåp, soffor och sängar ska nedmonteras i mindre sektioner. VafabMiljö utför inte 

nedmontering av möblerna. 
• Se till att avfallet är sorterat enligt den sortering som finns för Återbruken och förpackat så att hantering underlät-

tas.   
• Om grovavfallet inte är paketerat eller nedmonterat enligt ovanstående har VafabMiljö rätten att inte utföra hämt-

ningen och istället hänvisa kunden till Återbruket eller beställning av grovavfallscontainer.  
• Maxvikt; 50 kg per enhet gäller oavsett om godset är paketerat eller ej.   
• En bild på det avfall som ska lämnas ska bifogas beställningen av tjänsten.  
• Vid hämtning ska avfallet stå i marknivå, vid fastighetsgränsen.  
• Hämtning utförs inom 14 arbetsdagar efter godkänd order.  
• Hämtning enligt tjänsten E:2 kräver alltid minst två personer och debiteras enligt tabellen nedan. 
• Timtid för extra personal avser endast arbetstid på plats hos avfallslämnaren.  

Tjänst E.2 Grovavfall som är skrymmande eller väger mer än 25 kg  Avgift

Enstaka kollin, så som soffa, säng, skåp etc, behöver ej paketeras.   

Maxvikt; 50 kg. 

800 kr/kolli samt 
tillkommande 

avgift för extra 
personal.

Extra personal (minimidebitering 1 timme) 350 kr per påbör-
jad timme 

T.33. Tjänst E.2 Grovavfall som är skrymmande

• Hämtning av vitvaror (kyl, frys, tvättmaskin, torktumlare, torkskåp, spis, diskmaskin) omfattas av tjänsten 
hämtning av farligt avfall, se taxedokumentet avsnitt G.  

Tillhandahållande av container Avgift

Utsättning av container 1 170 kr/container

Hemtagning av container 1 446 kr/container

Tömning Avgift

Tillfällig container, tömningsavgift 1 446 kr/tömning

Behandling Per ton

Blandat trädgårdsavfall (ris, 
kvistar,  
grenar, jord, gräs, löv etc)

930 kr/ton

Grovavfall, ej farligt avfall och 
elektronik

1 838 kr/ton

Felsorteringsavgift Avgift

Om containern innehåller farligt 
avfall eller elektronik som 
upptäcks i efterhand.  

Felsorteringsavgiften tillkommer 
utöver behandlingsavgiften.

5000 kr/container 
och tillfälle

T.34. Utsättning och hämtning av container
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Tjänst Avgift

Hämtning av farligt avfall, volym max 2 st papperskassar om ca 45 liter/st 900 kr/tillfälle

Hämtning av kyl/frys 500 kr/enhet

I. TÖMNING AV SLAM FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR

I.1 Tömning av slam från slamavskiljare (WC/BDT), sluten tank och minireningsverk 
Slam från enskilda avloppsanläggningar är en del av kommunens avfallsansvar. Kommunen ansvarar därmed för 
att detta avfall samlas in och transporteras bort från den fastighet där avfallet fi nns för att slutligen behandlas. Som 
utförare av tjänsten avses VafabMiljö eller den som VafabMiljö anlitar för hantering av det avfall som omfattas av 
förbundets ansvar. 

Taxa för tömning av slam består av två delar: fast avgift samt behandlingsavgift. Den fasta avgiften omfattar admin-
istration av det kommunala uppdraget samt tillhandahållande av tömningstjänst och inkluderar planering, framkörn-
ing, förberedelse för uppdraget samt transport från och till tömningsplatsen.  

Behandlingsavgiften baseras på anläggningens storlek oavsett den mängd som hämtas, samt tömningstid och 
behandlingsavgift.  

Med bomkörning menas att anläggningen vid tömningstillfället inte är åtkomlig för tömning.  Det kan till exempel 
handla om en stock eller träd som fallit över vägen, en bil står parkerad över brunnslocket, brunnen eller brunns-
locket är inte utmärkt med vimpel, eller att det inte är snöröjt. För bomkörning tas en särskild avgift ut. 

Abonnemang (vecka 18-38 eller vecka 19-39) Avgift

Sommarhämtning var 4:e vecka (6 ggr/säsong) 3 844 kr/säsong

Sommarhämtning var 14:e dag (11 ggr/säsong) 7 047 kr/säsong

Tilläggstjänster Per kärl

Budningsavgift  hämtning av latrinkärl 641 kr/kärl

Avgift för utkörning av ett extra latrinkärl 407 kr/kärl

H. HÄMTNING AV LATRIN
Tjänsten kan nyttjas av småhus och verksamheter. Latrinhämtning utförs varannan eller var fj ärde vecka under 
sommarperioden, vecka 18-39. Övrig tid under året kan hämtning beställas genom budning. I avgiften ingår hämt-
ning av ett latrinkärl samt behandling. Ett kärl lämnas i retur per hämtat kärl. Det är ej ett krav att ha abonnemang för 
att budning ska kunna ske. Hämtning under sommarsäsong utförs i samband med ordinarie tur. (Se tabell T.36)

T.35. Hämtning av farligt avfall

T.36. Hämtning av latrin

G. HÄMTNING AV FARLIGT AVFALL
Farligt avfall inklusive elavfall från hushållen får kostnadsfritt lämnas vid återvinnings-
centralerna (Återbruken). Avfallet kan också hämtas vid fastighetsgräns mot avgift efter 
beställning, se tabell T.35. Tjänsten kan nyttjas av småhus och fl erbostadshus. Vid beställ-
ning uppges vilken typ av farligt avfall som ska hämtas. Av säkerhetsskäl ska överlämnandet 
ske personligen. Avfallet ska förpackas i lämpligt emballage och förses med märkning. 
I avgiften ingår hämtning och behandling.

Sida 68 (868)



23Ekologisk hållbarhet

Fast avgift Avgift

Regelbunden tömning av slamavskiljare, slutna tankar, minireningsverk. 
Alla tank- och brunnsvolymer 738 kr/tömning

Samtidig tömning på enskild fastighet. Tömning av BDT*-anläggning i  
samband med tömning av sluten tank eller annan avskiljare. Förutsätter 
att slamfordonet ej behöver flyttas

0 kr för tillkommande brunn

Behandlingsavgift Avgift

Avgift per m3, baseras på anläggningens storlek 199 kr/m3

Tilläggstjänster (tillkommande avgifter utöver ovanstående avgifter) Avgift

Tillägg för budning. Utförs inom 5 arbetsdagar från beställning.  314 kr/tömning

Tillägg för akut tömning under ordinarie arbetstid (vardagar 07.00-16.00.) 
Utförs inom 24 timmar efter beställning. 

3 109 kr/tömning

Tillägg för akut tömning, övrig tid. Utförs inom 24 timmar efter beställning, all 
övrig tid utöver ordinarie arbetstid (vardagar 07.00-16.00) 

4 666 kr/tömning

Tillägg för tidsbestämd tömning som utföres under ordinarie arbetstid (vard-
agar 07.00-16.00)  

3 109 kr/tömning

Slangdragning över 25 m debiteras för varje påbörjat 10-metersintervall.  
Vid delad anläggning debiteras anläggningsägaren

157 kr/10 m 
utöver 25 meter

Avgift då uppdraget inte kunnat utföras Avgift

Bomkörning, anläggningen ej åtkomlig 392 kr/tillfälle 

T.37. Tömning av slam

Inför en schemalagd tömning skickas ett aviseringsbrev ut till fastighetsägaren 2 veckor före tömning. Om avbok-
ning inte sker innan tömningsdagen så kommer VafabMiljö att debitera kunden enligt följande:   

• Om fastighetsägaren meddelar att tömning inte behövs i samband med att slambilen befinner sig hos denne, 
och tömning av avloppsanläggningen inte har påbörjats så debiteras den fasta avgiften. 

• Om tömning har påbörjats hos fastighetsägaren och denne då meddelar att tömning redan gjorts, så debiteras 
både fast avgift och behandlingsavgift som vid en ordinarie tömning.  

De fastighetsägare som i god tid avbokar den planerade tömningen och då anger att någon annan redan utfört 
tömningen kommer att lämnas över till ansvarig nämnd hos fastighetsägarens kommun för tillsyn.  

*) BDT = Bad-, disk- och tvättvatten kommer från: diskbänken, diskmaskinen, handfat, dusch och badkar samt tvätt och 
tvättmaskin. Kallas också gråvatten. Kunder som inte är kopplade mot kommunalt vatten och avlopp har en köksbrunn som 
ska slamsugas. 
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J. TÖMNING AV FETTAVSKILJARE SAMT UTSORTERAT MATAVFALL I SLUTEN TANK ELLER  
AVSKILJARE/KOMBISYSTEM

J.1 Abonnemang tömning av fettavskiljare samt utsorterat matavfall i sluten tank eller  
avskiljare/kombisystem
För verksamheter som omfattas av kravet för fettavskiljare, med över året regelbunden hantering av livsmedel, kan 
abonnemang tecknas för månadsvis tömning av fettavskiljare. Abonnemanget kan även tecknas för tömning av 
matavfall i sluten tank eller avskiljare/kombisystem för matavfall kopplad till avfallskvarn. Abonnemang kan tecknas 
för 12 gånger per år alternativt 6 gånger per år. Avgiften består av en fast och rörlig del. Den fasta delen inkluderar 
framkörning samt tömning och baseras på transporten. Den rörliga avgiften beror på anläggningens storlek och 
baseras på tömningstid och behandlingsvolym. 

Tömning av fettavskiljare, sluten tank och avskiljare/kombisystem för matavfall ska normalt ske 12 gånger per år. 
Verksamheter kan efter medgivande från Förbundet även teckna abonnemang för tömning 6 gånger per år.  
Se tabell T.39.

Fast avgift Avgift

Abonnemang regelbunden tömning 12 gånger/år 
Alla volymer 12 000 kr/år

Abonnemang regelbunden tömning 6 gånger/år
Alla volymer 6 000 kr/år

Rörlig avgift Avgift

Abonnemang, 12 tömningar per år. Avgift per m3 och år baserat på  
anläggningens storlek 9 000 kr/m3 och år

Abonnemang, 6 tömningar per år. Avgift per m3 och år baserat på 
anläggningens storlek 4 500 kr/m3 och år

Tilläggstjänster Avgift

Bomkörning 379 kr/tillfälle

Slangdragning över 25 meter debiteras för varje påbörjat 10-metersintervall 
Vid delad anläggning debiteras anläggningsägaren 

152 kr /10 m 
utöver 25 meter

Tjänst Avgift

Borttransport och omhändertagande av fosforfiltermaterial i säck,  
alternativt filterkassett, 0-1 000 kg, kranbil 3 720 kr/tömning

Tömning av löst fosforfiltermaterial med sugbil inklusive omhändertagande.  
Fast pris upp till 3 timmar inklusive framkörning, sugning och lossning. Mängd ≤ 1 000 kg 6 665 kr/tömning

Tillägg för tidsåtgång > 3 timmar, sugbil 1 956 kr/timme

Tillägg för extra beställd tömning. Utförs inom 10 arbetsdagar från beställning 3 260 kr/tömning

Bomkörning 1 552 kr/tillfälle

I.2 Borttransport och omhändertagande av fosforfiltermaterial från enskilda avlopp  
I tjänsterna nedan ingår ej byte eller nytt filtermaterial, se tabell T.38. 

Inför tömning av fosforfälla ska fastighetsinnehavaren förbereda anläggningen enligt 24 § avfalls föreskrifterna så 
att tömning kan ske med slamsug eller kranbil.

T.38. Fosforfilter

T.39. Abonnemang tömning av fettavskiljare
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J.2 Behovsbaserad tömning av fettavskiljare samt utsorterat matavfall i sluten tank eller  
avskiljare/kombisystem
För verksamheter, som omfattas av kravet för fettavskiljare, med oregelbunden hantering av livsmedel eller vid 
behov av extra tömning (utöver abonnemang) används behovsbaserad tömning. Tjänsten kan även användas för 
tömning av matavfall i sluten tank eller avskiljare/kombisystem för matavfall kopplad till avfallskvarn. Avgiften består 
av en fast och rörlig del. Den fasta delen inkluderar framkörning samt tömning och baseras på transporten.  
Den rörliga avgiften beror på mängden fettavskiljarslam/matavfall vid tömningstillfället. Se tabell T.40.

Fast avgift Avgift

Tömning av fettavskiljare/sluten tank eller avskiljare/kombisystem 
för matavfall, 0-3 m3

1 200 kr/tömning

Tömning av fettavskiljare/sluten tank eller avskiljare/kombisystem 
för matavfall, > 3,1 m3

1 500 kr/tömning

Rörlig avgift Avgift

Avgift per m3, baseras på mängd fettavskiljarslam vid tömning 1 023 kr/m3

Avgift per m3, baseras på mängd kvarnat matavfall vid tömning 750 kr/m3

Tilläggstjänster Avgift

Budning. Utförs inom 5 arbetsdagar från beställning  303 kr/tömning

Tillägg för akut tömning, ordinarie arbetstid. Utförs inom 24 tim efter beställning,  
vardagar 07.00-16.00. Tillämpas även för tidsbestämda tömningar som ej är akuta 3 004 kr/tömning

Tillägg för akut tömning, övrig tid. Utförs inom 24 tim efter 
beställning, all övrig tid utöver ordiniare arbetstid vardagar 07.00-16.00 4 508 kr/tömning

Bomkörning 379 kr/tillfälle

Slangdragning över 25 m debiteras för varje påbörjat 10-metersintervall.  
Vid delad anläggning debiteras anläggningsägaren

152 kr/ 10 m 
utöver 25 meter

Avgift Tidsbegränsning Avgift

Avgift för anmälan om hemkompostering av matavfall Ej tidsbegränsat 350 kr/anmälan

Förlängt hämtningsintervall restavfall Ej tidsbegränsat 700 kr/ansökan

Delat kärl samt gemensam hämtningsplats Ej tidsbegränsat Avgiftsfritt

Uppehåll i hämtning av mat- och restavfall 2 år från beviljad ansökan, maximalt 6 år 700 kr/ansökan

Uppehåll i hämtning av slam 2 år från beviljad ansökan, maximalt 6 år 700 kr/ansökan

K. AVGIFTER FÖR ANSÖKAN OCH ANMÄLAN OM UNDANTAG FRÅN AVFALLSFÖRESKRIFTERNA
Följande avgifter betalas för ansökan och anmälan till Förbundet om undantag från avfallsföre skrifterna.  
Övriga undantag handläggs av respektive kommuns tillsynsansvariga nämnd. Se tabell T.41.

T.40. Behovsbaserad tömning av fettavskiljare

T.41. Undantag från avfallsföreskrifter

Sida 71 (868)



26

Postadress: Box 140, 721 05 Västerås
Besöksadress: Gasverksgatan 7, 721 30 Västerås

vafabmiljo.se
kundservice@vafabmiljo.se
021-39 35 00

Tillsammans 
räddar vi världen 
lite varje dag!
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Bilaga 2 Justering av felaktigheter och förtydliganden av avfallstaxan med 
införande 1 januari 2023. 
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C.1 Extra hämtningar och budningar 

 
Formulering i nuvarande taxedokument 

 
 

 

Förslag på formulering i reviderat taxedokument 
 
C. TILLÄGGSTJÄNSTER OCH AVGIFTER 
 
C.1 Extra hämtningar och budningar 
  

Tjänst   Avgift  
Hämtning extra säck (ordinarie tur, max 15 kg per säck) 300 kr/säck  

Budning (extra hämtning, ej ordinarie tur, utförs inom 
3 arbetsdagar från beställning) 

 
475 kr/hämtning  

Budning bottentömmande behållare och container 
som töms på plats (1-3 arbetsdagar). Budningsavgift 
utöver ordinarie abonnemang. 

 
895 kr/tömning och 

behållare  

Leverans av matavfallspåsar samt insatssäck till 
matavfallskärl vid mer än 1 leverans per år för småhus 
och vid mer än 6 stycken leveranser per år för 
flerbostadshus och verksamheter.  

 
 
 

450 kr/leverans 
 

 

 

Motivering till ändringen 
I tabellen i nuvarande taxedokument står det felaktigt att två leveranser av matavfallspåsar 
ingår årligen för småhus, och utöver dessa två leveranser så tas en avgift ut. Det korrekta ska 
vara att en leverans ingår till småhus, och utöver det tas en avgift ut.  
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Avsnitt C.2. Dragavstånd och manuell hämtning 

 
Formulering i nuvarande taxedokument 
 

 
 

 
 
 
Förslag på formulering i reviderat taxedokument 
(Den kursiva röda texten visar förändringen av texten) 
 
Framdragning av kärl och manuell hantering tillämpas endast i undantagsfall då särskilda skäl 
gör det orimligt att följa ordinarie regler för hämtningsplats, se avfallsföreskrifterna. Om 
dragavstånd efter bedömning av VafabMiljö krävs kommer extra avgift tas ut.  
 
Förutsättningen för att beviljas dragavstånd är att hela dragvägen är hårdgjord, halkfri, utan 
trånga passager eller hinder och utan lutning. Utifrån aktuellt abonnemang (antal hämtningar 
per år och antal kärl) beräknas en total årlig avgift för dragavståndet. Tabellen nedan (i avsnitt 
C2) redovisar avgiften per kärl och hämtningstillfälle, för olika dragavstånd.  
 
Avgiften debiteras även om det vid enstaka tillfällen inte skulle vara dragavstånd. Det åligger 
abonnenten att påvisa att behovet av tjänsten inte längre behövs. Dragavståndet avser enkel 
väg från fordonets placering - mitten på vaggan (baklastare) eller när armen är nedfälld 
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(sidlastare) - till kärlets placering alternativt till dörren på avfallsutrymmet. Avståndet mäts 
med hjälp av mäthjul.  
 
Vid delade kärl debiteras endast den anläggning där kärlet/kärlen står. 
 
Motivering till ändringen 
VafabMiljö önskar stöd i taxan för hur mätning av dragavstånd går till. En mer detaljerad 
beskrivning föreslås komplettera den nuvarande texten och förs in i taxedokumentet. Redan 
nu tillämpas taxan i enlighet med förslaget. Beslut om tillvägagångssättet har fattats av 
förbundsledningen den 210622.  
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Avsnitt D.1 BNI-abonnemang returpapper 

Sedan den 1 april 2022 finns en taxa för insamling av returpapper där olika möjligheter att 
samla in returpapper anges. Returpapper blev ett kommunalt avfall från den 1 januari 2022. En 
av de möjligheterna är tjänsten som beskrivs under avsnitt D1. BNI-abonnemang returpapper.  
 
 
Formulering i nuvarande taxedokument 
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Förslag ny beskrivning samt tabell som föreslås ersätta den befintliga texten och tabellen i 
taxedokumentet: 
(Den kursiva röda texten visar förändringen av texten) 
 
D.1 BNI-abonnemang returpapper  
Efter den 1 januari 2022 införs en tilläggstjänst som innebär att det finns möjlighet att beställa 
bostadsnära insamling (BNI) av returpapper och kontorspapper för:  
• Ägare till flerbostadshus  
• Samfälligheter och bostadsrättsföreningar för småhus med gemensam fakturering 
 • Organisationer, företag och kommunala verksamheter  
• Detta gäller endast i kommunerna; Arboga, Kungsör, Köping, Hallstahammar, Enköping, Sala, 
Västerås, se tabell T.30.  
 
Behållare för bottentömmande hämtning tillhandahålls av abonnenten. Insatssäck där så 
behövs ingår. Detta abonnemang gäller för befintlig hämtning och kan endast nytecknas i 
samråd med VafabMiljö.  
 
Vid containerhämtning tillhandahåller abonnenten behållare alternativt hyr behållare av 
VafabMiljö. Behållare för returpapper samt placering ska alltid godkännas av VafabMiljö. Detta 
abonnemang gäller för befintlig hämtning och kan endast nytecknas i samråd med VafabMiljö. 
I hämtningsavgiften ovan ingår inte kostnaden för hyra av behållare. 
 
Nya BNI-abonnemang för returpapper startar senast 3 månader efter beställning. 
 
 
Tabell T.30 BNI-abonnemang för Returpapper 

Hämtningsavgift 
I avgiften för kärlhämtning av returpapper ingår dragavstånd. 

Kärlstorlek 13 ggr/år 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år * 

Kärl mellan (dvs mindre än 370 liter) 490 kr/år 975 kr/år 1 950 kr/år 4 875 kr/år 

Kärl stort (dvs 370 liter eller större) 730 kr/år 1 465 kr/år 2 925 kr/år 7 315 kr/år 

Bottentömmande behållare max 5 kbm 4 500 kr/år 9 000 kr/år 18 000 kr/år - 

Containerhämtning max 8 kbm 10 900 kr/år 21 700 kr/år 43 500 kr/år  - 

*Abonnemang med hämtning av returpapper 2 gånger per vecka kan inte nytecknas. 

 
 
Motivering till ändringen 
I nuvarande avfallstaxa finns tre olika kärlstorlekar för BNI-returpapper (190, 370 samt 600-660 
liter). Avgiften för ett 600-660 liters kärl är dubbelt så hög jämfört med ett 370 liters kärl 
samtidigt som tömningskostnaden i princip är lika stor. Tanken med den differentieringen var 
att få ett ekonomiskt incitament för att arbeta bort alla 600-660 liters kärl, som riskerar att bli 
för tunga och orsaka arbetsmiljöproblem. 
 
 
Förslaget till ändring innebär att taxan för BNI-returpapper renodlas och anpassas till de 
tömningsbehov som finns och samtidigt minskas risken för arbetsmiljöproblem. Bedömningen 
är att det i framtiden räcker med två kärlstorlekar för returpapper: 
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• Kärl mellan - dvs mindre än 370 liter  

• Kärl stort - dvs 370 liter eller större  
  
Under det pågående arbetet med BNI-abonnemangen för returpapper har vi upptäckt att det 
finns betydligt fler 600-660 liters kärl än beräknat som fortfarande används. Denna justering av 
avfallstaxan ger möjligheten att byta ut 600/660 liters kärl där det är motiverbart och i den 
takt som är praktiskt och ekonomiskt möjligt för VafabMiljö.  
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Avsnitt E Hämtning av grovavfall samt trädgårdsavfall i kolli 

 
Formulering i nuvarande taxedokument 
 

 
 

 
 

Förslag ny beskrivning som föreslås ersätta den befintliga texten i taxedokumentet: 
 
(Den kursiva röda texten visar förändringen av texten) 
 
 

E. HÄMTNING AV RETURPAPPER, GROVAVFALL SAMT TRÄDGÅRDSAVFALL I 
KOLLI  
Grovavfall samt trädgårdsavfall från hushållen får lämnas vid återvinningscentralerna 
(Återbruken) då det ingår i grundavgiften för abonnemanget. Verksamheter 
kan lämna grovavfall vid Återbruken mot tecknande av Återbrukskort.   
  
Avfallet kan också hämtas vid fastighetsgräns mot avgift efter beställning. Tjänsten 
kan beställas av fastighetsägare eller hyresgäster i flerbostadshus. Vid hämtning ska avfallet 
stå i marknivå, vid fastighetsgränsen. Gällande avgiftsskyldighet så gäller punkt 3 i taxan.    
 

Efter beställning kan även returpapper hämtas vid fastighetsgräns mot avgift, se kriterier 
under punkt E:1. Tjänsten kan nyttjas av boende i småhus och flerbostadshus. Vid beställd 
hämtning ska returpapperet buntas eller förpackas i lämpligt emballage (ej sopsäckar) och 
bestå av max 16 kollin. Varje kolli får max väga 25 kg. Returpapperet ska vara sorterat. 
  
E:1 Den som lämnar grovavfall (sorterat och paketerat löst avfall) eller enstaka ej paketerat 
gods som uppfyller nedanstående krav ska:  

• Se till att avfallet är sorterat enligt den sortering som finns för Återbruken och förpackat 
så att hantering underlättas. Endast trädgårdsavfall får packas i sopsäckar. Övrigt 
grovavfall packas i annat lämpligt emballage. 
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• Paketera löst avfall fördelat enligt den sortering som finns för Återbruken. 

• Varje paket eller enstaka gods får inte överstiga:  
o Volym; 1 m3 och max 25 kg, eller  
o Längd; 2 m och max 25 kg  
o Max antal enheter som hämtas är totalt 16 st.   

• Om det krävs fler än en person att hämta avfallet inom ovan nämnda begränsningar 
tillkommer extra debitering, se tjänst E:2.  

• En bild på det avfall som ska lämnas ska bifogas beställningen av tjänsten. Bilden 
används för att verifiera innehållet i ordern och ska överensstämma vid 
hämtningstillfället.  

• Vid hämtning ska avfallet stå i marknivå, vid fastighetsgränsen. 

• Hämtning utförs inom 14 arbetsdagar efter godkänd order. 

• Max 16 enheter kan hämtas. Överstiger mängden 16 stycken enheter, har VafabMiljö rätt 
att inte utföra hämtningen av de överstigande antalen, och istället hänvisa kunden till 
Återbruket eller beställning av grovavfallscontainer.  

• Om grovavfallet inte är paketerat eller sorterat enligt ovanstående har VafabMiljö rätten 
att inte utföra hämtningen och istället hänvisa kunden till Återbruket eller beställning av 
grovavfallscontainer.  

  

  

E:1 Grovavfall (sorterat och paketerat löst avfall) eller 
enstaka ej paketerat gods  

Avgift  

Hämtning av grovavfall (sorterat och paketerat löst avfall) eller 
enstaka ej paketerat gods, max 16 kollin hämtas vid ett tillfälle, 
hämtas av en person.   
 
Om det krävs fler än en person att hämta avfallet inom ovan 
nämnda begränsningar tillkommer extra debitering, se tjänst 
E:2.   

1-8 kollin: 800 kr 
9-16 kollin: 1600 kr 

  

 

E:2 Hämtning av grovavfall som är skrymmande eller väger mer än 25 kg:   

• Enstaka gods så som soffa, bord, säng, skåp, hylla etc. behöver ej paketeras.   

• Större gods som exempelvis skåp, soffor och sängar ska nedmonteras i mindre sektioner. 
VafabMiljö utför inte nedmontering av möblerna. 

• Se till att avfallet är sorterat enligt den sortering som finns för Återbruken och förpackat 
så att hantering underlättas.   

• Om grovavfallet inte är paketerat eller nedmonterat enligt ovanstående har VafabMiljö 
rätten att inte utföra hämtningen och istället hänvisa kunden till Återbruket eller 
beställning av grovavfallscontainer.  

• Maxvikt; 50 kg per enhet gäller oavsett om godset är paketerat eller ej.   

• En bild på det avfall som ska lämnas ska bifogas beställningen av tjänsten.  

• Vid hämtning ska avfallet stå i marknivå, vid fastighetsgränsen.  

• Hämtning utförs inom 14 arbetsdagar efter godkänd order.  

• Hämtning enligt tjänsten E:2 kräver alltid minst två personer och debiteras enligt tabellen 
nedan. 
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• Timtid för extra personal avser endast arbetstid på plats hos avfallslämnaren.   
  

  

E:2 Grovavfall som är skrymmande eller väger mer än 25 kg:   Avgift  

Enstaka kollin, så som soffa, säng, skåp etc, behöver ej 
paketeras.   

• Maxvikt; 50 kg.  
  

800 kr samt tillkommande 
avgift för extra personal.   

Extra personal (minimidebitering 1 timme)  350 kr per påbörjad timme  
  
  

• Hämtning av vitvaror (kyl, frys, tvättmaskin, torktumlare, torkskåp, spis, diskmaskin) 
omfattas av tjänsten hämtning av farligt avfall, se taxedokumentet avsnitt G.   

 

 

Motivering till ändringen 
Den nuvarande taxan tillhandahåller inte de verktyg som behövs för att kunna hantera 
avvikelser eller arbetsmiljöproblem. En övre gräns har tillkommit för att förtydliga att tjänsten 
är en service till hushåll som inte själva har möjlighet att lämna grovavfall på Återbruket. Det är 
alltså inte en tjänst för tömning av hela bohag vid dödsbon eller liknande. 
 
Arbetsmiljölagstiftningen sätter gränserna för hur tunga kollin som kan hämtas. En ändring 
som gjorts är att sänka den maxvikt som kan hämtas från 50 kg till 25 kg.  
 
Avgiften har justerats från 500 kr till 800 kr. Detta för att kostnaderna för att utföra tjänsten 
har ökat; till exempel ändrade kostnader för löner, fordon och drivmedel. Efter den föreslagna 
höjningen överensstämmer avgiften bättre med de verkliga kostnaderna. 
 
Sedan den 1 januari 2022 är returpapper ett kommunalt avfall. Tjänsten har därför 
kompletterats att även omfatta hämtning av returpapper.  
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Avsnitt F Hämtning av trädgårdsavfall eller grovavfall i tillfälligt 
uppställd container 

 

Formulering i nuvarande taxedokument 

 

 
 
Förslag på formulering i reviderat taxedokument 
 
(Den kursiva röda texten visar förändringen av texten) 
 

Avsnitt F Hämtning av trädgårdsavfall eller grovavfall i tillfälligt 
uppställd container 

Kommunalt trädgårdsavfall och grovavfall kan lämnas på Återbruken, vilket för privatpersoner 
ingår i grundavgiften. VafabMiljö erbjuder även hämtning av kommunalt trädgårdsavfall och 
grovavfall i tillfälligt uppställd container mot avgift. Tjänsten kan användas till exempel vid 
mindre renoveringar, garagerensningar eller rensning av dödsbon. Grovavfall är avfall som är 
för tungt, skrymmande eller har andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in 
i kärl för restavfall.  
 
Containern får inte innehålla elektronik eller farligt avfall, detta måste hanteras separat. 
Felsorteringsavgift kommer att tas ut om det upptäcks efter tömning av containern. 
 
Container tillhandahålls av abonnenten alternativt hyrs av VafabMiljö. Placering ska alltid 
godkännas av VafabMiljö. För kostnad av hyra av container kontakta vår kundservice för 
prisuppgift.  
 
Avgifterna avser tömning av containern samt behandling av trädgårdsavfall eller grovavfall.  
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Tillhandahållande av container Avgift  

Utsättning av container 1 130 kr/container 

Hemtagning av container 1 397 kr/container 

  

Tömning Avgift 

Tillfällig container, tömningsavgift 1 397 kr/container 

  

Behandling Per ton 

Blandat trädgårdsavfall (ris, kvistar, 
grenar, jord, gräs, löv etc) 

930 kr/ton 

Grovavfall, ej farligt avfall och elektronik  1 838 kr/ton 

  

Felsorteringsavgift Avgift 

• Om containern innehåller farligt 
avfall eller elektronik som upptäcks i 
efterhand.  

• Felsorteringsavgiften tillkommer 
utöver behandlingsavgiften. 

5000 kr/container och 
tillfälle 

 
 
Motivering till ändringen 
När den nya taxan trädde i kraft 2020 saknades möjligheten att debitera de kunder som 
använder tjänsten ”hämtning av grovavfall i tillfälligt uppställd container” då ingen avgift var 
fastställd i taxan. Ett förslag togs fram i början av 2020 som beslutades på delegation av 
förbundsdirektören den 13 februari 2020.  
 
Sedan dess används taxan för debitering av kund men den saknas fortfarande i 
taxedokumentet. I samband med revidering av taxedokumentet bör den nya tabellen som 
inkluderar grovavfall i tillfälligt uppställd container införas.  
  

Sida 84 (868)



 

 

 13 (15) 

  

  

 

Avsnitt I Tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar 

 

Formulering i nuvarande taxedokument 

 
 
Förslag på formulering i reviderat taxedokument 
(Vissa begrepp har förtydligats för att ge ett bättre stöd för tillämpningen av taxan. Den 
kursiva röda texten visar sådana förändringar av texten) 
 

I. TÖMNING AV SLAM FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 

 

I.1 Tömning av slam från slamavskiljare (WC/BDT), sluten tank och minireningsverk.  

Slam från enskilda avloppsanläggningar är en del av kommunens avfallsansvar.   
Kommunen ansvarar därmed för att detta avfall samlas in och transporteras bort från den 
fastighet där avfallet finns för att slutligen behandlas. Som utförare av tjänsten avses 
VafabMiljö eller den som VafabMiljö anlitar för hantering av det avfall som omfattas av 
förbundets ansvar. 
 
Taxa för tömning av slam består av två delar: fast avgift samt behandlingsavgift. Den fasta 
avgiften omfattar administration av det kommunala uppdraget samt tillhandahållande av 
tömningstjänst och inkluderar planering, framkörning, förberedelse för uppdraget samt 
transport från och till tömningsplatsen.  
 

Sida 85 (868)



 

 

 14 (15) 

  

  

 

Behandlingsavgiften baseras på anläggningens storlek oavsett den mängd som hämtas, samt 
tömningstid och behandlingsavgift.  
 
Med bomkörning menas att anläggningen vid tömningstillfället inte är åtkomlig för tömning.  
Det kan till exempel handla om en stock eller träd som fallit över vägen, en bil står parkerad 
över brunnslocket, brunnen eller brunnslocket är inte utmärkt med vimpel, eller att det inte är 
snöröjt. För bomkörning tas en särskild avgift ut. 
 
Inför en schemalagd tömning skickas ett aviseringsbrev ut till fastighetsägaren 2 veckor före 
tömning. Om avbokning inte sker innan tömningsdagen så kommer VafabMiljö att debitera 
kunden enligt följande:   
 

• Om fastighetsägaren meddelar att tömning inte behövs i samband med att slambilen 
befinner sig hos denne, och tömning av avloppsanläggningen inte har påbörjats så 
debiteras den fasta avgiften. 
 

• Om tömning har påbörjats hos fastighetsägaren och denne då meddelar att tömning 
redan gjorts, så debiteras både fast avgift och behandlingsavgift som vid en ordinarie 
tömning.  
 

De fastighetsägare som i god tid avbokar den planerade tömningen och då anger att någon 
annan redan utfört tömningen kommer att lämnas över till ansvarig nämnd hos 
fastighetsägarens kommun för tillsyn.  
 

Fast avgift  Avgift 

Regelbunden tömning av slamavskiljare, slutna tankar, 

minireningsverk. Alla tank- och brunnsvolymer.  

713 kr/tömning 

Samtidig tömning på enskild fastighet. Tömning av BDT*-anläggning 

i samband med tömning av sluten tank eller annan avskiljare. 

Förutsätter att slamfordonet ej behöver flyttas. 

0 kr för tillkommande 

brunn  

Behandlingsavgift Avgift 

Avgift per m3, baseras på anläggningens storlek. 192 kr/m3 

Tilläggstjänster (tillkommande avgifter utöver ovanstående 

avgifter) 

Avgift 

Tillägg för budning. Utförs inom 5 arbetsdagar från beställning. 303 kr/tömning 

Tillägg för akut tömning under ordinarie arbetstid (vardagar 07.00-

16.00.) Utförs inom 24 timmar efter beställning. 

3004 kr/tömning 

Tillägg för akut tömning, övrig tid. Utförs inom 24 timmar efter 

beställning, all övrig tid utöver ordinarie arbetstid (vardagar 07.00-

16.00) 

4508 kr per tömning 

Tillägg för tidsbestämd tömning som utföres under ordinarie arbetstid 

(vardagar 07.00-16.00)  

3004 kr/tömning 

Slangdragning över 25 meter debiteras för varje påbörjat 10-

metersintervall. Vid delad anläggning debiteras anläggningsägaren.  

152 kr/10m m utöver 

25 meter 

  

Avgift då uppdraget inte kunnat utföras Avgift 

Bomkörning, anläggningen ej åtkomlig  379 kr/tillfälle  
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*) BDT = Bad-, disk- och tvättvatten kommer från: diskbänken, diskmaskinen, 

handfat, dusch och badkar samt tvätt och tvättmaskin. Kallas också 

gråvatten. Kunder som inte är kopplade mot kommunalt vatten och avlopp 

har en köksbrunn som ska slamsugas. 

 

 

 

 

Motivering till ändringen 
Slam är liksom övrigt avfall som omfattas av avfallstaxan ett kommunalt avfallsansvar. 
VafabMiljö ansvarar därmed för att detta avfall samlas in och transporteras bort från den 
fastighet där avfallet finns för att slutligen behandlas. Dock finns problem med att 
fastighetsägare väljer annan utförare än VafabMiljö. Genom att anlita annan entreprenör 
hindras VafabMiljö att leva upp till det kommunala avfallsansvaret. Det nuvarande 
taxedokumentet tillhandahåller inte verktygen som VafabMiljö behöver för att kunna arbeta 
för att fler fastighetsägare ska anlita VafabMiljö som utförare.  
 
 
 
 
 
 

*** 
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Taxa för vatten och avlopp 2023 (VA-taxa) 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att  

1. Kungsörs Vatten AB:s förslag till höjning av VA-taxan med 10 % 
godkänns och gäller från och med 1 januari 2023.  

Sammanfattning 
Nuvarande VA-taxa antogs av kommunfullmäktige år 2007. Sedan dess har 
taxans avgifter indexjusterats vid två tillfällen (år 2011 och 2022).  
Kommunens VA-anläggningar uppfördes under 60- och 70-talet.  
Under senare år har stora investeringar varit nödvändiga för att möta de krav 
som ställs på rening av avloppsvatten samt produktion av dricksvatten. 
Mellan år 2015 och 2022 har Kungsörs Vatten AB investerat drygt 100 mkr 
i förbättringsåtgärder i de allmänna VA-anläggningarna. De kommande 3 
åren beräknas minst 50 mkr krävas för att säkra anläggningarnas drift.  
Kungsörs Vatten AB som huvudman för de allmänna anläggningarna ser nu 
att avgifterna behöver öka för att täcka ökade avskrivningskostnader och 
framtida investeringar.  
Vatten- och avloppsverksamheten i Sverige får varken gå med vinst eller 
förlust utan ska alltid ha ett nollresultat. VA-verksamheten är en 
monopolverksamhet som styrs av självkostnadsprincipen, vilket betyder att 
den helt finansieras av anslutna kunder genom VA-taxan.  

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
Nuvarande VA-taxa (2022) 
Föreslagen VA-taxa (2023) 

Claes-Urban Boström                Rune Larsen 
Kommundirektör                       VD/Tekniskchef 

                 Christian Roos 
                 VA-chef 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-10-10 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/432 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 
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Ärendebeskrivning 
Nuvarande VA-taxa antogs i kommunfullmäktige år 2007. Sedan dess har 
taxans avgifter indexjusterats vid två tillfällen (år 2011 och 2022).  
Kommunens VA-anläggningar uppfördes under 60- och 70-talet.  
Under senare år har stora investeringar varit nödvändiga för att möta de krav 
som ställs på rening av avloppsvatten samt produktion av dricksvatten.  
Mellan år 2015 och 2022 har Kungsörs Vatten AB investerat drygt 100 mkr 
i förbättringsåtgärder i de allmänna VA-anläggningarna. De kommande 3 
åren beräknas minst 50 mkr krävas för att säkra anläggningarnas drift.  
Kungsörs Vatten AB som huvudman för de allmänna anläggningarna ser nu 
att avgifterna behöver öka för att täcka ökade avskrivningskostnader och 
framtida investeringar.  
Denna höjning innebär att årskostnaderna för Typhus A1 ökar från 6 693 kr 
år 2022 till 7 355 kr år 2023 (662 kr/år). 
1 Typhus A är i branschen vedertagen jämförelsefastighet för VA-taxor som utgörs av en 
fristående enfamiljsbostad med våningsyta (BTA) på 150 m2 , tomtyta 800 m2 och en årlig 
vattenförbrukning på 150 m3.  
Vatten- och avloppsverksamheten i Sverige får varken gå med vinst eller 
förlust utan ska alltid ha ett nollresultat. VA-verksamheten är en 
monopolverksamhet som styrs av självkostnadsprincipen, vilket betyder att 
den helt finansieras av anslutna kunder genom VA-taxan.  
Som boende i Kungsörs kommun och ansluten till kommunalt vatten och 
avlopp är man en del av vårt VA-kollektiv. Det betyder att man tillsammans 
med andra anslutna gemensamt äger de allmänna VA-anläggningarna. 
Kungsörs Vatten AB:s uppdrag som VA-huvudman är att på ett ansvarfullt 
sätt förvalta VA-kollektivets pengar. VA-taxan beslutas av 
kommunfullmäktige och sätter ramarna för hela VA-verksamheten. 
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VA-taxa 2023 för Kungsörs kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning 
Antagen av kommunfullmäktige 2022-11-14, § 213. 

 
Förvaltningen av VA-anläggningen handhas under Kungsörs Vatten AB           och dess 
styrelse nedan kallat VA-verket. 

 
§ 1 
För att täcka kostnader för Kungsörs kommuns allmänna vatten- och avloppsanlägg-
ning skall ägare av fastighet inom anläggningens verksamhetsområde, betala avgifter 
enligt denna taxa. 

 
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2, 4, och 5 §§ lagen om allmänna 
vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet 
Dg är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, 
om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda. 

 
§ 2 
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter 
(periodiska avgifter). 

 
§ 3 
Fastigheterna indelas i bostadsfastighet, övrig fastighet och obebyggd fastighet. 

 
- Bostads fastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd 

eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. 
- Övrig fastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller 

enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål. 
- Obebyggd fastighet är fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, 

men ännu ej bebyggts. 
 

§ 4 
4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

 

Ändamål Anläggnings- 
avgift 

Bruknings- 
avgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 
S, spillvattenavlopp Ja Ja 
Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet inom 
detaljplan 

Ja Ja 

Dg, dagvattenavlopp från allmänna platser såsom 
gator, vägar, torg och parker inom detaljplan 

Ja Ja 
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4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när VA- 
verket upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och underrättat fastighetsägaren 
därom. 

 
Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna 
vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 

 
4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för avledande av dag- 
vatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 

 
4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän 
platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om 
allmänna vattentjänster är uppfyllda. 

 
4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när av- 
giftsskyldighet inträder. 

 
 

Anläggningsavgifter 
Avgifterna anges med och utan lagstadgad moms. 

 
§ 5 
5.1 För bostadsfastighet skall erläggas anläggningsavgift. 

 

Avgift utgår per fastighet med: exkl. moms inkl. moms 

a) en avgift avseende framdragning av varje upp- 
sättning servisledningar till förbindelsepunkter 
för V, S och Df 

 
 

29 909,00 

 
 

37 386,25 
b) en avgift avseende upprättande av varje upp- 

sättning förbindelsepunkter för V, S och Df 
 

29 909,00 
 

37 386,25 
c) en avgift per m2 tomtyta 24,20 30,63 
d) en avgift per lägenhet 23 254,00 29 067,50 

29 
Föreligger ej avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se § 8. 

 
5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter 
enligt 5.1 a) och b) lika mellan fastigheterna. 

 
5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta 
eller annan karta som VA-verket godkänner. 
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Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgif- 
terna enligt 5.1 a), b) och d). 

 
Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6 och 5.7 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i 
den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som 
föreskrivs i 8.2. 

 
5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller 
efter annan ritning eller uppmätning som VA-verket godkänner. 

 
I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, som 
används för i § 3 andra stycket avsedda ändamål räknas varje påbörjat 150-tal m2 
bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 54 som en lägenhet. 

 
5.5 Framdras ytterligare servisledningar och upprättas ytterligare förbindelsepunkter 
skall erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b). 

 
5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomt- 
yta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut er- 
lagd. 

 
Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3. 

 
5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven  
bebyggelse på fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande 
lägenhet. 

 
§ 6 
6.1 För övrig fastighet skall erläggas anläggningsavgift. 

 

Avgift utgår per fastighet med: exkl. moms inkl. moms 

a) en avgift avseende framdragning av varje upp- 
sättning servisledningar till förbindelsepunkter 
för V, S och Df 

 
 

29 909,00 

 
 

37 386,50 
b) en avgift avseende upprättande av varje upp- 

sättning förbindelsepunkter för V, S och Df 
 

29 909,00 
 

37 386,50 
c) en avgift per m2 tomtyta 36,30 45,34 

 
Föreligger ej avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se § 8. 

 
6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter 
enligt 6.1 a) och b) lika mellan fastigheterna. 

 
6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta 
eller annan karta som VA-verket godkänner. 
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Tomtyteavgift för större fastigheter uttages reducerad enligt nedanstående tabell 
 

Fastighetens areal Avgift enligt 6.1 c 

1   - 5 000 kvm 100 % 
5 001   - 25 000 kvm 80 % 

25 001 - 100 000 kvm 60 % 
100 001 kvm - 40 % 

 
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

 
6.4 VA-verket kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av 
tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tills vidare inte ut- 
nyttjas för verksamheten på fastigheten. 

 
Anstånd medges för viss tid, högst tio år. Om mark under anståndstiden genom  
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och 
resterande tomtyteavgift förfaller till betalning. 

 
Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag 
anståndet beviljats tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 
6 § räntelagen. 

 
6.5 Framdras ytterligare servisledningar och upprättas ytterligare förbindelsepunkter 
skall erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b). 

 
6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomt- 
yta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut er- 
lagd. 

 
§ 7 
7.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift. 

 

Avgift utgår per fastighet med: 
 Bostadsfastighet Övrig fastighet 

Servisavgift 5.1 a 100 % 6.1 a 100 % 
Avgift per FP 5.1 b 100 % 6.1 b 100 % 
Tomtyteavgift 5.1 c 100 % 6.1 c 70 % 
Lägenhetsavgift 5.1 d 0 % -  

 
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
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Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av  
avgif terna 5.1 a) och b), jfr 5.3 andra stycket. 

 
7.2 Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 
5.3 andra stycket så medger. 

 
§ 8 
8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall  
erläggas reducerade avgifter enligt följande:  

 
Avgift för framdragen servisledning 

 Avgift enligt 5.1 a) resp. 6.1 a) 

- en ledning 70 % 
- två ledningar 85 % 
- tre ledningar 100 % 

 
Avgifter i övrigt 

 V S Df Dg 

Avgift per FP 5.1 b 30 % 50 % 20 % - 
Tomtyteavgift 5.1 c 30 % 50 % - 20 % 
Lägenhetsavgift 5.1 d 30 % 50 %  20 % 
Avgift per FP 6.1 b 30 % 50 % 20 % - 
Tomtyteavgift 6.1 c 30 % 50 % - 20 % 

 
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

 
8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare 
förelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1. 

 
Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna 
för tillkommande servisledningar ej till högre belopp än 100 procent av avgifterna 
enligt 5.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna 
därmed blivit högre. 

 
8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga ser- 
visledningar skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift om 40 pro- 
cent av avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka VA-verkets  
merkost nader till följd av att arbete ej utförs i samband med framdragning av 
övriga servis- ledningar. 
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§ 9 
Avgifter enligt §§ 5-6 är baserade på indextalet 336,97 (2020-10) i 
konsumentprisindex, KPI. När detta index ändras, har VA-verket rätt att reglera 
avgiftsbeloppen där- efter, dock inte oftare än en gång årligen. Avgifterna är 
korrigerade enligt index (2021-10) med 2,8% från och med 2022-01-01.  

 
Vid reglering av taxan tillämpas följande: 

 
Tillägg eller avdrag på avgiftsbeloppen görs med viss procent. Procenttalet erhålls 
genom att den i antal enheter uttryckta indexförändring som utgör skillnaden mellan 
det närmast före beslut om avgiftsreglering publicerade indextalet och talet 336,97 
omräknas till procent av sistnämnda tal. Erhållet procenttal avrundas till närmaste 
hela tal. Tillägg eller avdrag avrundas i sin tur 
- beträffande avgift enligt 5.1 a), b) och d), 6.1 a) och b) till närmaste tiotal kronor 
- beträffande avgift enligt 5.1 c) och 6.1 c) till närmaste hela krontal. 

 
Beslutad avgiftsändring tillämpas fr.o.m. den dag ändringen enligt beslutet träder i 
kraft. 

 
§ 10 
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5-8 träffar VA-verket 
i stället avtal om avgiftens storlek. 

 
§ 11 
11.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning. 

 
11.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas 
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett. 

 
11.3 Uppgår avgiften till belopp, som är betungande med hänsyn till fastighetens 
ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, skall om fastighetsägaren så begär 
och godtagbar säkerhet ställs, avgiften fördelas på årliga inbetalningar under viss tid, 
dock högst tio år. Ränta skall erläggs enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften 
som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall 
ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 11.2. 

 
11.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett 
ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t.ex. ökning av tomtyta – in- 
trätt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att om- 
gående anmäla till VA-verket när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar 
fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas ut dröjsmålsränta enligt 11.2 för tiden 
från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess 
tilläggsavgiften betalas.
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§ 12 
12.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av VA-verket 
ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än verket funnit 
erforderligt, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta VA-verket 
överenskomna kostnader härför. 

 
12.2 Begär fastighetsägare att ny servisledning skall utföras i stället för redan 
befintlig och finner VA-verket skäl bifalla ansökan härom, är fastighetsägaren 
skyldig bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som 
befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels 
borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del. 

 
12.3 Finner VA-verket påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat 
läge än redan befintlig, är verket skyldigt att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för 
fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som 
befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick. 

 
Brukningsavgifter 
Avgifterna anges med och utan lagstadgad moms. 

 
§ 13 
13.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift. 

 

Avgift utgår per fastighet med: exkl. moms inkl. moms 

a) en fast avgift per år 2 360 2 950 
b) en avgift per m3 levererat vatten 17,28 21,60 
c) en avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet 932 1 165 
d) en avgift per år och varje påbörjat 100-tal m2 

tomtyta för övrig fastighet 
 

81,60 
 

102 
 

I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastigheter räknas varje påbörjat 150-tal m2 
bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 54 som en lägenhet. 

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

 
 V S Df Dg 

Fast avgift 13.1 a 40 % 60 % - - 
Avgift per m3 13.1 b 40 % 60 % - - 
Avgift per lägenhet 13.1 c 30 % 40 % 15 % 15 % 
Avgift efter tomtyta 13.1 d 30 % 40 % 15 % 15 % 
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Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
 

Vid ägarbyte skall för slutavläsning debiteras säljaren 205,60 kronor exkl moms. 
 

13.2 Har VA-verket bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen 
tillsvidare inte skall fastställas genom mätning, tas avgift enligt 13.1 b) ut efter en 
antagen förbrukning om 150 m3/lägenhet i permanentbostad och med 80 m³/år för 
fritidsbostad. 

 
13.3 För s.k. byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 13.1 b). Om 
mätning inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per 
lägenhet.  

 
13.4 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig 
avgift med ett belopp motsvarande 75 procent av den fasta avgiften enligt 13.1 a). 
Beloppet avrundas till närmaste hela krontal. 

 
Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe. 

 
13.5 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid 
godkänns, skall fastighetsägaren för täckning av undersökningskostnaderna 
erlägga ett belopp motsvarande 40 procent av den fasta avgiften enligt 13.1 a). 
Beloppet avrundas till närmsta hela krontal.  

 
13.6 För spillvattenmängd, som enligt VA-verkets medgivande avleds till 
dagvattennätet (kylvatten o dyl.), skall erläggas avgift med 30 procent av 
avgiften enligt 13.1b). Beloppet avrundas till närmsta hela ören. 

 
§ 14 
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad 
vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till 
avloppsnätet skall avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd 
spillvatten som avleds till avloppsnätet. 

 
Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av 
ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som 
överenskommits mellan VA-verket och fastighetsägaren.  

 
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan 
grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten 
och spillvatten är avsevärd. 

 
§ 15 
För obebyggd fastighet skall brukningsavgift ej erläggas. 
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§ 16 
Har på grund av att fastighetsägarens åsidosatt sin skyldighet åtgärd vidtagits av 
VA-verket debiteras 317,65 kronor exklusive moms (397,06 kronor inklusive 
moms) per man och påbörjad timme för följande åtgärder:  

 
- Nedtagning och uppsättning av vattenmätare 
- Avstängning och påsläpp av vattentillförsel 
- Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare 
- Länsning av vattenmätarbrunn 

 
I avgiften inkluderas ersättning för transport, teknisk utrustning och extra 
administration.  

 
Vid inställelse utanför ordinarie arbetstid debiteras 523,25 kronor exklusive 
moms (654,06 kronor inklusive moms) per man och påbörjad timme. 

 
§ 17 
Storleken på de i §§ 13-16 angivna avgifterna beräknas på VA-verkets kostnader 
och intäkter och fastställs av kommunfullmäktige 

 
§ 18 
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 13-15 träffar VA- 
verket i stället avtal om avgiftens storlek. 

 
§ 19 
Avgift enligt 13.1 a) och c) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller 
halvår enligt beslut av VA-verket. Avgift enligt 13.1 b) debiteras i efterskott på 
grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd eller annan grund som anges i 
§§ 13 och 14. 

 
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas 
dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 11.2. 

 
Sker enligt VA-verkets beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får 
mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning, dock att 
mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning skall ske i genomsnitt 
minst en gång per år. Avläsning och debitering skall därjämte ske på 
fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.  

 
§ 20 
Har fastighetsägare begärt att VA-verket skall företa åtgärd för att underlätta eller 
möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i 
övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållande, har VA- 
verket rätt att träffa avtal om brukningsavgiftens storlek. 
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Taxans införande 
§ 21 
Denna taxa träder i kraft 2008-01-01. De brukningsavgifter enligt 13.1, 13.3, 13.4 
och 13.6 samt § 14, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall 
därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvatten- 
mängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande. 

 
 
 
 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och VA-verket beträffande tillämpning 
och tolkning av denna taxa prövas av mark- och miljödomstolen jämlikt 53 § 
Lagen om  allmänna vattentjänster.  
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VA-taxa 2022 för Kungsörs kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning 

Antagen av kommunfullmäktige 2007-11-26, § 213. 

 

Förvaltningen av VA-anläggningen handhas under Kungsörs Vatten AB           och dess 

styrelse nedan kallat VA-verket. 

 
§ 1 

För att täcka kostnader för Kungsörs kommuns allmänna vatten- och avloppsanlägg-

ning skall ägare av fastighet inom anläggningens verksamhetsområde, betala avgifter 

enligt denna taxa. 

 

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2, 4, och 5 §§ lagen om allmänna 

vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet 

Dg är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, 

om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda. 

 
§ 2 

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter 

(periodiska avgifter). 

 

§ 3 

Fastigheterna indelas i bostadsfastighet, övrig fastighet och obebyggd fastighet. 

 

- Bostads fastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd 

eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. 

- Övrig fastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller 

enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål. 

- Obebyggd fastighet är fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, 

men ännu ej bebyggts. 

 

§ 4 

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 
 

Ändamål Anläggnings- 
avgift 

Bruknings- 
avgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet inom 

detaljplan 

Ja Ja 

Dg, dagvattenavlopp från allmänna platser såsom 

gator, vägar, torg och parker inom detaljplan 
Ja Ja 
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4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när VA- 

verket upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och underrättat fastighetsägaren 

därom. 

 

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna 

vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 

 

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för avledande av dag- 

vatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 

 

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän 

platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om 

allmänna vattentjänster är uppfyllda. 

 

4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när av- 

giftsskyldighet inträder. 

 
 

Anläggningsavgifter 

Avgifterna anges med och utan lagstadgad moms. 

 

§ 5 

5.1 För bostadsfastighet skall erläggas anläggningsavgift. 
 

Avgift utgår per fastighet med: exkl. moms inkl. moms 

a) en avgift avseende framdragning av varje upp- 

sättning servisledningar till förbindelsepunkter 

för V, S och Df 

 

 
27 190,00 

 

 
33 987,50 

b) en avgift avseende upprättande av varje upp- 

sättning förbindelsepunkter för V, S och Df 

 
27 190,00 

 
33 987,50 

c) en avgift per m2 tomtyta 22,00 27,50 

d) en avgift per lägenhet 21 140,00 26 425,00 

 

Föreligger ej avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se § 8. 

 

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter 

enligt 5.1 a) och b) lika mellan fastigheterna. 

 

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta 

eller annan karta som VA-verket godkänner. 
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Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgif- 

terna enligt 5.1 a), b) och d). 

 

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6 och 5.7 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i 

den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som 

föreskrivs i 8.2. 

 

5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller 

efter annan ritning eller uppmätning som VA-verket godkänner. 

 

I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, som 

används för i § 3 andra stycket avsedda ändamål räknas varje påbörjat 150-tal m2 

bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 54 som en lägenhet. 

 

5.5 Framdras ytterligare servisledningar och upprättas ytterligare förbindelsepunkter 

skall erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b). 

 

5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomt- 

yta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut er- 

lagd. 

 

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3. 

 

5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven  

bebyggelse på fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande 

lägenhet. 

 

§ 6 

6.1 För övrig fastighet skall erläggas anläggningsavgift. 
 

Avgift utgår per fastighet med: exkl. moms inkl. moms 

a) en avgift avseende framdragning av varje upp- 

sättning servisledningar till förbindelsepunkter 

för V, S och Df 

 

 
27 190,00 

 

 
33 987,50 

b) en avgift avseende upprättande av varje upp- 

sättning förbindelsepunkter för V, S och Df 

 
27 190,00 

 
33 987,50 

c) en avgift per m2 tomtyta 33,00 41,25 

 

Föreligger ej avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se § 8. 

 

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter 

enligt 6.1 a) och b) lika mellan fastigheterna. 

 

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta 

eller annan karta som VA-verket godkänner. 
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Tomtyteavgift för större fastigheter uttages reducerad enligt nedanstående tabell 

 
Fastighetens areal Avgift enligt 6.1 c 

1   - 5 000 kvm 100 % 

5 001   - 25 000 kvm 80 % 

25 001 - 100 000 kvm 60 % 

100 001 kvm - 40 % 

 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

 

6.4 VA-verket kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av 

tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tills vidare inte ut- 

nyttjas för verksamheten på fastigheten. 

 

Anstånd medges för viss tid, högst tio år. Om mark under anståndstiden genom  

fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och 

resterande tomtyteavgift förfaller till betalning. 

 

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag 

anståndet beviljats tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 

6 § räntelagen. 

 

6.5 Framdras ytterligare servisledningar och upprättas ytterligare förbindelsepunkter 

skall erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b). 

 

6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomt- 

yta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut er- 

lagd. 

 

§ 7 

7.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift. 
 

Avgift utgår per fastighet med: 
 Bostadsfastighet Övrig fastighet 

Servisavgift 5.1 a 100 % 6.1 a 100 % 

Avgift per FP 5.1 b 100 % 6.1 b 100 % 

Tomtyteavgift 5.1 c 100 % 6.1 c 70 % 

Lägenhetsavgift 5.1 d 0 % -  

 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
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Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av  

avgif terna 5.1 a) och b), jfr 5.3 andra stycket. 

 

7.2 Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 

5.3 andra stycket så medger. 

 

§ 8 

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall  

erläggas reducerade avgifter enligt följande:  

 
Avgift för framdragen servisledning 

 Avgift enligt 5.1 a) resp. 6.1 a) 

- en ledning 70 % 

- två ledningar 85 % 

- tre ledningar 100 % 

 
Avgifter i övrigt 

 V S Df Dg 

Avgift per FP 5.1 b 30 % 50 % 20 % - 

Tomtyteavgift 5.1 c 30 % 50 % - 20 % 

Lägenhetsavgift 5.1 d 30 % 50 %  20 % 

Avgift per FP 6.1 b 30 % 50 % 20 % - 

Tomtyteavgift 6.1 c 30 % 50 % - 20 % 

 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

 

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare 

förelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1. 

 

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna 

för tillkommande servisledningar ej till högre belopp än 100 procent av avgifterna 

enligt 5.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna 

därmed blivit högre. 

 

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga ser- 

visledningar skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift om 40 pro- 

cent av avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka VA-verkets  

merkost nader till följd av att arbete ej utförs i samband med framdragning av 

övriga servis- ledningar. 
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§ 9 

Avgifter enligt §§ 5-6 är baserade på indextalet 336,97 (2020-10) i 

konsumentprisin- dex, KPI. När detta index ändras, har VA-verket rätt att reglera 

avgiftsbeloppen där- efter, dock inte oftare än en gång årligen. Avgifterna är 

korrigerade enligt index (2021-10) med 2,8% från och med 2022-01-01.  

 

Vid reglering av taxan tillämpas följande: 

 

Tillägg eller avdrag på avgiftsbeloppen görs med viss procent. Procenttalet erhålls 

genom att den i antal enheter uttryckta indexförändring som utgör skillnaden mellan 

det närmast före beslut om avgiftsreglering publicerade indextalet och talet 336,97 

omräknas till procent av sistnämnda tal. Erhållet procenttal avrundas till närmaste 

hela tal. Tillägg eller avdrag avrundas i sin tur 

- beträffande avgift enligt 5.1 a), b) och d), 6.1 a) och b) till närmaste tiotal kronor 

- beträffande avgift enligt 5.1 c) och 6.1 c) till närmaste hela krontal. 

 

Beslutad avgiftsändring tillämpas fr.o.m. den dag ändringen enligt beslutet träder i 

kraft. 

 
§ 10 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5-8 träffar VA-verket 

i stället avtal om avgiftens storlek. 

 

§ 11 

11.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning. 

 

11.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas 

dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett. 

 

11.3 Uppgår avgiften till belopp, som är betungande med hänsyn till fastighetens 

ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, skall om fastighetsägaren så begär 

och godtagbar säkerhet ställs, avgiften fördelas på årliga inbetalningar under viss tid, 

dock högst tio år. Ränta skall erläggs enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften 

som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall 

ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 11.2. 

 

11.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett 

ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t.ex. ökning av tomtyta – in- 

trätt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att om- 

gående anmäla till VA-verket när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar 

fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas ut dröjsmålsränta enligt 11.2 för tiden 

från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess 

tilläggsavgiften betalas.
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§ 12 

12.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av VA-verket 

ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än verket funnit 

erforderligt, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta VA-verket 

överenskomna kostnader härför. 

 

12.2 Begär fastighetsägare att ny servisledning skall utföras i stället för redan 

befintlig och finner VA-verket skäl bifalla ansökan härom, är fastighetsägaren 

skyldig bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som 

befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels 

borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del. 

 

12.3 Finner VA-verket påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat 

läge än redan befintlig, är verket skyldigt att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för 

fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som 

befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick. 

 

Brukningsavgifter 

Avgifterna anges med och utan lagstadgad moms. 

 

§ 13 

13.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift. 
 

Avgift utgår per fastighet med: exkl. moms inkl. moms 

a) en fast avgift per år 2 144,41 2 680,51 

b) en avgift per m3 levererat vatten 15,75 19,69 

c) en avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet 847,01 1 058,76 

d) en avgift per år och varje påbörjat 100-tal m2 

tomtyta för övrig fastighet 

 
74,36 

 
92,95 

 

I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastigheter räknas varje påbörjat 150-tal m2 

bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 54 som en lägenhet. 

 

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras 

avgifterna. Följande avgifter skall därvid erläggas för resp. ändamål: 

 
 V S Df Dg 

Fast avgift 13.1 a 40 % 60 % - - 

Avgift per m3 13.1 b 40 % 60 % - - 

Avgift per lägenhet 13.1 c 30 % 40 % 15 % 15 % 

Avgift efter tomtyta 13.1 d 30 % 40 % 15 % 15 % 
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Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

 

Vid ägarbyte skall för slutavläsning debiteras säljaren 205,60 kronor exkl moms. 

 

13.2 Har VA-verket bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen 

tillsvidare inte skall fastställas genom mätning, tas avgift enligt 13.1 b) ut efter en 

antagen förbrukning om 150 m3/lägenhet i permanentbostad och med 80 m³/år för 

fritidsbostad. 

 

13.3 För s.k. byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 13.1 b). Om 

mätning inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per 

lägenhet.  

 

13.4 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig 

avgift med ett belopp motsvarande 75 procent av den fasta avgiften enligt 13.1 a). 

Beloppet avrundas till närmaste hela krontal. 

 

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe. 

 

13.5 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid 

godkänns, skall fastighetsägaren för täckning av undersökningskostnaderna 

erlägga ett belopp motsvarande 40 procent av den fasta avgiften enligt 13.1 a). 

Beloppet avrundas till närmsta hela krontal.  

 

13.6 För spillvattenmängd, som enligt VA-verkets medgivande avleds till 

dagvattennätet (kylvatten o dyl.), skall erläggas avgift med 30 procent av 

avgiften enligt 13.1b). Beloppet avrundas till närmsta hela ören. 

 

§ 14 

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad 

vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till 

avloppsnätet skall avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd 

spillvatten som avleds till avloppsnätet. 

 

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av 

ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som 

överenskommits mellan VA-verket och fastighetsägaren.  

 

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan 

grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten 

och spillvatten är avsevärd. 

 
§ 15 

För obebyggd fastighet skall brukningsavgift ej erläggas. 
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§ 16 

Har på grund av att fastighetsägarens åsidosatt sin skyldighet åtgärd vidtagits av 

VA-verket debiteras 317,65 kronor exklusive moms (397,06 kronor inklusive 

moms) per man och påbörjad timme för följande åtgärder:  

 

- Nedtagning och uppsättning av vattenmätare 

- Avstängning och påsläpp av vattentillförsel 

- Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare 

- Länsning av vattenmätarbrunn 

 

I avgiften inkluderas ersättning för transport, teknisk utrustning och extra 

administration.  

 

Vid inställelse utanför ordinarie arbetstid debiteras 523,25 kronor exklusive 

moms (654,06 kronor inklusive moms) per man och påbörjad timme. 

 
§ 17 

Storleken på de i §§ 13-16 angivna avgifterna beräknas på VA-verkets kostnader 

och intäkter och fastställs av kommunfullmäktige 

 
§ 18 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 13-15 träffar VA- 

verket i stället avtal om avgiftens storlek. 

 

§ 19 

Avgift enligt 13.1 a) och c) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller 

halvår enligt beslut av VA-verket. Avgift enligt 13.1 b) debiteras i efterskott på 

grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd eller annan grund som anges i 

§§ 13 och 14. 

 

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas 

dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 11.2. 

 

Sker enligt VA-verkets beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får 

mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning, dock att 

mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning skall ske i genomsnitt 

minst en gång per år. Avläsning och debitering skall därjämte ske på 

fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.  

 
§ 20 

Har fastighetsägare begärt att VA-verket skall företa åtgärd för att underlätta eller 

möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i 

övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållande, har VA- 

verket rätt att träffa avtal om brukningsavgiftens storlek. 
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Taxans införande 

§ 21 

Denna taxa träder i kraft 2008-01-01. De brukningsavgifter enligt 13.1, 13.3, 13.4 

och 13.6 samt § 14, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall 

därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvatten- 

mängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande. 
 

 

 
 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och VA-verket beträffande tillämpning 

och tolkning av denna taxa prövas av mark- och miljödomstolen jämlikt 53 § 

Lagen om  allmänna vattentjänster.  

Sida 110 (868)



Sida 
1 (1) 

Vår handläggare 
sara.jonsson@kungsor.se 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
område (reviderad) 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att fastställa 
myndighetsförbundets förslag till ny taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område till 1 115 kronor, att gälla från och med den 1 januari 
2023, innebärande en höjning med 35 kronor. 
 

Sammanfattning 
Myndighetsförbundet har godkänt förbundskontorets förslag till revidering 
av taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Revideringen 
inbegriper möjlighet att ta ut timavgift för uppföljning av avloppsärenden. 
Under punkten ”Växtskyddsmedel - Anmälan och Tillstånd” har texten 
rättats upp för att överensstämma med den uppdaterade lagstiftningen samt 
tillägg med en ny punkt ”Växtskyddsmedel - Dispens” med möjlighet till att 
ta ut avgift för den typen av ärenden.   

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Sara Jonsson 
Ekonomichef 

Skickas till 
VMMF 
 

 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-10-21 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/422 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
  

Organisationsnr 
212000-2056 

Sida 111 (868)

http://www.kungsor.se/


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum  
Förbundsdirektion 2022-09-28 Blad 4 

 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   
 

§ 86 Dnr 57/2019-041 

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område  
Beslut 
1. Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner taxa för prövning 

och tillsyn inom miljöbalkens område att gälla från och med den 1 ja-
nuari 2023. 

 
2. Taxan överlämnas till förbundsmedlemmarna för fastställande. 

Handlingar som ingår i beslutet 
• Förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område den 

16 september 2022 
• Förbundschefens tjänsteskrivelse den 16 september 2022 

 
Sammanfattning 
Från förbundskontoret finns förslag till reviderad taxa för tillsyn inom 
miljöbalkens område. Revideringen gäller mindre ändringar ur aktuali-
tetssynpunkt i taxebilaga 1.  
 
I förslaget görs ett tillägg under punkt ”Tillsyn- Enskilt avlopp” där det 
ges möjlighet att ta ut timavgift för uppföljning av avloppsärenden. Under 
punkten ”Växtskyddsmedel - Anmälan och Tillstånd” har texten rättats 
upp för att överensstämma med den uppdaterade lagstiftningen samt 
tillägg med en ny punkt ”Växtskyddsmedel - Dispens” med möjlighet till 
att ta ut avgift för den typen av ärenden.  
 
För att taxan ska motsvara de kostnadsökningar på 3,3 % som förbundet 
har för sin verksamhet i enlighet med strategiska ekonomiska planen  
2023-2025 behöver taxans timavgift höjas från 1 080 kronor till  
1 115 kronor. 
 

 

 

 

Skickas till  
Akten 
Medlemskommunerna 
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Taxebilaga 1  
Allmänna hänsynsregler m.m. enligt miljöbalken 2 kap 
 
Tillsyn 

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

 
 
 
Skydd av naturen enligt miljöbalken 7 kap  

Avgift 
Timavgift i 
de fall till-
synen inte 
ingår i den 
årliga till-
synsavgif-
ten enligt 
taxebilaga 
2 eller 3 

Prövning  

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestäm-
melserna. Omfattas åtgärden av bygglov tas avgift 
enligt bygglovtaxan. 

 
4 x h 

Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd 
som inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- 
och kulturreservat eller vattenskyddsområde  3 x h 

Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrif-
ter för natur- och kulturreservat, naturminne, djur- och växt-
skyddsområde och vattenskyddsområde fastställda av kom-
munen. 3 x h 

 

Anmälan  

 

Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd in-
om natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde som 
kräver anmälan enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat 
eller vattenskyddsområde  2 x h 

  

Tillsyn  

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

 

 

timavgift 
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Miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken 9 kap  

Prövning – Avlopp  

Prövning av ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanordning eller anslut-
ning av vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksam-
het och hälsoskydd avseende: 

1. Inrättande av sluten tank  
dimensionerad för 1-5 personekvivalenter 3 x h 

2. Inrättande av avloppsanordning med utsläpp till 
mark eller vatten dimensionerad för 1-5  
personekvivalenter 7 x h 

3. Inrättande av BDT-avlopp (bad, disk, tvätt) och sluten tank 
för vattentoalett på samma fastighet och vid samma 
tillfälle dimensionerad för 1-5 personekvivalenter 

4. Inrättande av enklare BDT-avlopp (bad, disk, tvätt) dimen-
sionerad för 1-5 personekvivalenter 

8 x h 

 

3 x h 

5. Anslutning av vattentoalett till befintlig  
avloppsanordning dimensionerad för 1-5 
personekvivalenter (där vattentoalett inte har varit anslutet  
tidigare) 3 x h 

6. Inrättande av gemensam avloppsanordning 
dimensionerad för 6-25 personekvivalenter 9 x h 

7. Inrättande av gemensam avloppsanordning 
dimensionerad för 26-100 personekvivalenter 13 x h 

8. Inrättande av gemensam avloppsanordning 
dimensionerad för 101-200 personekvivalenter 16 x h 

 

Prövning – Värmepump   
Prövning av ansökan enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verk-
samhet och hälsoskydd att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av 
värme ur mark, ytvatten eller grundvatten: 

1. Berg- eller ytjordvärmepump (inom vissa  
    vattenskyddsområden) 4 x h 

2. Övriga anläggningar (inom vissa vattenskyddsområden) 4 x h 
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Anmälan – Avlopp 
Handläggning av anmälan om ändring av avloppsanordning en-
ligt 14 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd (väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller 
sammansättning)  

 

4 x h 

  

Anmälan – Annan toalett än vattentoalett  

Handläggning av anmälan att inrätta annat slags toalett än vat-
tentoalett enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 § för-
ordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd  

1. Förmultningstoalett , separationstoalett 1,5 x h 

2. Eltoalett 1,5 x h 

3. Torrtoalett med latrinkompost 1,5 x h 

4. Handläggning av information om befintlig anläggning av           
annan toalett än vattentoalett enligt punkterna 1, 2 eller 3 
ovan 

timav-
gift 

 

Tillsyn – Enskilt avlopp 
1. Enklare avloppsanordning t.ex. filterbox, stenkista mfl. 2 x h 

2. Avloppsanordning med platsbesök 3 x h 

3. Avloppsanordning utan platsbesök 1,5 x h 

4. Förbud avloppsanordning 2 x h 

5. Förbud med vite avloppsanordning 

6. Uppföljning av avloppsärenden med/utan platsbesök 

3 x h 

timav-
gift 

  

 

Anmälan – Miljöfarlig verksamhet  

1. Anmälningspliktig verksamhet enligt 2-32 kap. miljöpröv-
ningsförordningen (2013:251) 

Belopp som 
motsvarar 
den årliga 
tillsynsavgif-
ten som utgår 
för verksam-
het enligt 
taxebilaga 2 
och 4 enligt 
riskkolumn 0. 
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2. Större förändring av anmälningspliktig verksamhet enligt  
2-32 kap. miljöprövningsförordningen (2013:251) timavgift 

 

Anmälan – Värmepumpar  

Handläggning av anmälan avseende inrättande av  
värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark,  
ytvatten eller grundvatten enligt 17 § förordningen (1998:899)  
om miljöfarlig verksamhet  

1.  Berg- eller ytjordvärmepump 2 x h 

2.  Bergvärme >2 borrhål timavgift 

3.  Övriga anläggningar 2 x h 

 

Tillsyn i övrigt 
Återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt för-
teckning i taxebilaga 2 och 4 

Årlig till-
synsavgift 
enligt taxebi-
laga 2  
och 4 

 

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt timavgift 

 

Provtagning vid tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt. 
Dessutom tas ersättning ut för att täcka eventuella kostnader för 
analyser, transporter och frakt. 

timavgift 

 

Miljöskador enligt miljöbalken 10 kap   

Anmälan  

Handläggning av anmälan om avhjälpandeåtgärd med anled-
ning av en föroreningsskada i ett mark- eller vattenområde, 
grundvatten eller byggnad eller en anläggning enligt 28 § för-
ordningen(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

timavgift 

Handläggning enligt 10 kap. 14 § miljöbalken med anledning av 
underrättelse från verksamhetsutövare om överhängande fara 
för allvarlig miljöskada eller att allvarlig miljöskada uppstått 

timavgift 

  

Tillsyn i övrigt  

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

timavgift 
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10 kap. miljöbalken  

 

Vattenverksamhet enligt miljöbalken 11 kap  
Tillsyn i övrigt  

Tillsyn i övrigt av vattenverksamhet timavgift 

 

Jordbruk och annan verksamhet enligt miljöbalken 12 kap  

Anmälan  

Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken timavgift 

  
Tillsyn  

Tillsyn i övrigt av jordbruk och annan verksamhet timavgift 

  

 
Kemiska produkter och biotekniska organismer enligt mil-
jöbalken 14 kap 
Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel samt naturvårdsverkets 
föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss övrig hantering av växt-
skyddsmedel samt (NFS 2015:3) om spridning av vissa biocidprodukter 

 

  

   

 

 

 

 

 

1,5 x h 

 

 

 

2,5 x h 

 

Växtskyddsmedel - Anmälan 
Handläggning av anmälan om spridning av kemiska bekämp-
ningsmedel växtskyddsmedel enligt 2 kap. 41 § förordning (2014:425) 
om bekämpningsmedel. och 7 kap. 1 § Naturvårdsverkets föreskrift 
(NFS 2015:2) om spridning och viss övrig hantering av växt-
skyddsmedel (yrkesmässig användning av växtskyddsmedel) 

Växtskyddsmedel – Prövning Tillstånd 
Prövning av ansökan om tillstånd för yrkesmässig spridning av ke-
miska bekämpningsmedel växtskyddsmedel enligt 2 kap. 40 § Förord-
ning (2014:425) om bekämpningsmedel samt spridning och viss övrig han-
tering av växtskyddsmedel enligt 7 kap. 1 § Naturvårdsverkets föreskrift 
(NFS 2015:2).  

Växtskyddsmedel -Dispens 

Prövning av ansökan om dispens från förbudet att sprida växtskyddsmedel 
på ängs- eller betesmark, skolgårdar. I parker, trädgårdar, rekreationsom-

 

 

 

Sida 127 (868)



6 

 

råden, tomtmark och krukor utomhus vid bostadshus och växter inomhus i 
produktionslokaler och liknande. lokaler. 2 kap, 37 och 39 §§ Förordning 
(2014:425) om bekämpningsmedel. 

Biocidprodukter - Underrättelse 
Handläggning av underrättelse om spridning av  
biocidprodukter enligt 26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) och 4 kap.  

2 § Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2015:3) om spridning av vissa  
biocidprodukter 

 

2,5 x h 

 

 

 

1,5 x h 

 

 

Information 
Handläggning av information enligt 14 § förordning (2016:1128) om 
fluorerade växthusgaser (installation av vissa köldmedieanlägg-
ningar). 1 x h 

Handläggning av information om att installera cistern enligt 3 kap. 
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:5) om skydd mot mark- 
och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och 
spilloljor: 
  

1. Förvaring av mer än 1 m3 brandfarlig vätska eller spillolja 
i cistern ovan eller i mark 
1-3 cisterner på samma fastighet 
>3 cisterner på samma fastighet 

1,5 x h 
timavgift 

2. Rör- och slangledningar som är anslutna till cisterner ovan eller i 
mark, avsedda för förvaring av brandfarliga vätskor eller spillol-
ja 
1-3 cisterner på samma fastighet  

>3 cisterner på samma fastighet 
1,5 x h 
timavgift 

3. Hantering och förvaring av mer än 250 liter brandfarlig vätska 
eller spillolja inom vattenskyddsområde. 3 x h 

  

Tillsyn 
Återkommande tillsyn över anläggningar som innehåller CFC, HC-
FC, halon, HFC vilka ska lämna rapport enligt 15 § förordning 
(2016:1128) om fluorerade växthusgaser.  1 x h/år 

  

Tillsyn i övrigt av kemiska produkter och biotekniska 
organismer timavgift 

 

 

Sida 128 (868)



7 

 

 

Avfall och producentansvar enligt miljöbalken 15 kap  

Prövning  

Prövning av ansökan om dispens enligt vad som föreskrivs i 
kommunens föreskrifter om avfallshantering  

1. Förlängt hämtningsintervall för slamtömning 

2. Befrielse från hämtning av hushållsavfall  

3. Förlängt hämtningsintervall eller eget omhändertagande av 
fosforfiltermaterial 

1 x h 

1 x h 

1 x h 

 

Anmälan – annan hantering av avfall  

Handläggning av anmälan från fastighetsägare eller nyttjande- 
rättshavare om annan hantering av avfall, kompostering, ned-
grävning, återvinning eller bortskaffande av annat avfall än träd-
gårdsavfall på fastigheten enligt 45 § avfallsförordningen 
(2011:927)  Timavgift 

 

Tillsyn i övrigt  

Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar timavgift 

 

Hälsoskydd enligt miljöbalken 9 kap  

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 
inom Arboga och Kungsör kommun enligt miljöbalken (fast-
ställda av kommunfullmäktige i Arboga och Kungsör.  

 

 

Prövning – Djurhållning 

 

Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 39 § för-
ordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet  

1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin timavgift 

2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur timavgift  

3. Orm som ej avses i 4 timavgift  

4. Giftig orm timavgift  

  

Annan prövning av frågor om tillståndsdispenser enligt lokala 
föreskrifter för människors hälsa timavgift 
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Anmälan – spridning av gödsel  

Handläggning av anmälan om spridning av naturligt gödsel, 
slam och annan orenlighet inom område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser eller intill sådant område enligt vad 
kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 42 §§ förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd  2,5 x h 

 

Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller an-
nan upplagsplats för djurspillning enligt 37 och 42 §§ förord-
ningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

 

2,5 x h/ upp-
lagsplats 

 

Tillsyn – lokala föreskrifter  

Tillsyn av verksamhet som berörs av föreskrifter som  
meddelats enligt 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd  tittimavgift 

  

Anmälan   

Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd om att driva eller arrangera 
1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som 
innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användning av skal-
peller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller 
stickande verktyg 

Nivå 1, påtaglig hälsorisk: tatuering, piercing, skönhetsbehand-
ling som innebär silikoninjektioner  3 x h 

Nivå 2, måttlig hälsorisk; fotvård, öronhåltagning, akupunktur 2 x h 

2. Anläggning som är avsedd för  
vattenaktiviteter (t ex bassänger, bubbelpooler, dammar, tankar, 
kar). timavgift 

3. Skol- och fritidsverksamhet  

- Skola med mer än 100 elever  3 x h 

- Skola med högst 100 elever  2 x h 

- Förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller resurscen-
ter  2 x h 

Handläggning av anmälan om ändring enligt förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om att driva verksamhet 
enligt punkt 1, 2 eller 3 ovan. timavgift 
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Tillsyn   
Återkommande tillsyn över hälsoskyddsverksamhet  Årlig  

tillsynsavgift  
enligt taxebilaga  
3 och 4 

Tillsyn över mobila anläggningar med verksamhet enligt 38 och 
45 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och häl-
soskydd:  

1. Värdkommunen Årlig tillsynsav-
gift enligt taxe-
bilaga 3 och 4 

2. Gästkommunen timavgift  

Prövning och tillsyn enligt förordning (2007:19) om PCB 
m.m. timavgift 

Tillsyn i övrigt av hälsoskydd timavgift 

 

Avgift för tillsyn i övrigt och som gäller för miljöbalkens 7, 9-
10,11,12,14-15 kap  
 

För handläggning av ärenden om miljösanktionsavgifter och expediering med 
delgivningsman debiteras fast avgift: 

1. Handläggning av expediering med delgivningsman  1 x h 
2. Handläggning av miljösanktionsavgift     2 x h  
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Taxebilaga 2  
Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet  

 
 
 

Följande förkortningar används i tabellen: 
 
MPF= Miljöprövningsförordning (2013:251)  
VK/KK= Verksamhetskod/Klassningskod  
AK= Avgiftsklass  
PN= Prövningsnivå  
 
B= tillståndsplikt C= anmälningsplikt U= utan prövnings-/anmälningsplikt 
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Lagrum 
i MPF VK/ KK AK PN Beskrivning 

     JORDBRUK 
    Djurhållning 
2 kap 1 § 1.10-i 7 B Anläggning för djurhållning med 

1. mer än 40 000 platser för fjäderfän, 
2. mer än 2 000 platser för växande grisar 
som är tyngre än 30 kilogram och avsedda 
för produktion, eller 
3. mer än 750 platser för suggor. 

2 kap 2 § 1.11 6 B Anläggning med stadigvarande djurhållning 
av nötkreatur, hästar eller minkar med mer 
än 400 djurenheter, dock inte inhägnad. 
 
Med en djurenhet avses 
1. en mjölkko eller sinko inklusive kalv upp 
till en månads ålder, 
2. sex kalvar från en månads upp till sex 
månaders ålder, 
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 
4. en häst, inklusive föl upp till sex månaders 
ålder, eller 
5. tio minkhonor för avel, inklusive valpar 
upp till åtta månaders ålder och avelshan-
nar. 
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2 kap 3 § 
 
 
 

1.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.20-1 
1.20-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
3 

C 
 
 
 

Anläggning med stadigvarande djurhållning 
med mer än 100 djurenheter, dock inte in-
hägnad. 
 
Med en djurenhet avses 
1. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp 
till en månads ålder, 
2. sex kalvar från en månads upp till sex 
månaders ålder, 
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 
4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive 
smågrisar upp till tolv veckors ålder, 
5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avels-
galtar, tolv veckor eller äldre, 
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders 
ålder, 
7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar 
upp till åtta månaders ålder och avelshan-
nar, 
8. etthundra kaniner, 
9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar, 
sexton veckor eller äldre, 
10. tvåhundra unghöns upp till sexton veck-
ors ålder, 
11. tvåhundra slaktkycklingar, 
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, 
inklusive kycklingar och ungar upp till en 
veckas ålder, 
13. femton strutsfåglar av arterna struts, 
emu eller nandu, inklusive kycklingar upp till 
en veckas ålder, 
14. tio får eller getter, sex månader eller 
äldre, 
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex må-
naders ålder, eller 
16. i fråga om andra djurarter, det antal djur 
som har en årlig sammanlagd utsöndring 
motsvarande 100 kilogram kväve eller 13 
kilogram fosfor i färsk träck eller urin. 
 
Vid beräkningen av antalet djur enligt första 
stycket 16 ska det alternativ av kväve eller 
fosfor väljas som ger det lägsta antalet djur. 
Anmälningsplikten gäller inte 
1. renskötsel, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 
1 eller 2 §. 
 
- Mer än 200 djurenheter 
- Mer än 100 djurenheter 

- 1.2001 2 U Anläggning med stadigvarande djurhållning 
med mer än 30 djurenheter (det högsta anta-
let djurenheter under året) men högst 100 
djurenheter, dock inte inhägnad. 
Med en djurenhet avses samma som under 
1.20. 
Denna beskrivning gäller inte renskötsel. 

- 1.2002 1 U Anläggning med stadigvarande djurhållning 
med minst 2 men högst 30 djurenheter (det 
högsta antalet djurenheter under året), dock 
inte inhägnad. 
Med en djurenhet avses samma som under 
1.20. 
Denna beskrivning gäller inte renskötsel. 

    Uppodling av annan mark än jordbruksmark 
för jordbruksproduktion 
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2 kap 4 § 1.30 4 C Uppodling av annan mark än jordbruksmark 
för produktion av foder, livsmedel eller an-
nan liknande jordbruksproduktion. 

    Odling 
- 1.3001 3 U Växthus eller kemikalieintensiv odling med 

en odlingsyta som är större än 5000 kvad-
ratmeter. 

- 1.3002 2 U Växthus eller kemikalieintensiv odling med 
en odlingsyta som är större än 2000 men 
högst 5000 kvadratmeter. 

- 1.3003 2 U Anläggning för torkning av gödsel. 
- 1.3004 2 U Odling av jordbruksmark som är större än 

100 hektar för produktion av foder, livsmedel 
eller annan liknande jordbruksproduktion. 

- 1.3005 1 U Odling av jordbruksmark som är större än 10 
hektar men högst 100 hektar för produktion 
av foder, livsmedel eller annan liknande 
jordbruksproduktion. 

- 1.3006 2 U Fruktodling med en odlingsyta som är större 
än 1 hektar. 

    FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV 
FISK   

3 kap 1 § 5.10 7 B Fiskodling eller övervintring av fisk där mer 
än 40 ton foder förbrukas per kalenderår. 

3 kap 2 § 5.20 3 C Fiskodling eller övervintring av fisk där mer 
än 1,5 ton foder förbrukas per kalenderår, 
om inte verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 1 §. 

- 5.2001 1 U Fiskodling eller övervintring av fisk där högst 
1,5 ton foder förbrukas per kalenderår. 

    UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBET-
NING AV TORV, OLJA, GAS, KOL, MALM, 
MINERAL, BERG, NATURGRUS OCH AN-
NAT 

    Berg, naturgrus och andra jordarter 
4 kap 1 § 10.10 14 B Täkt av torv med ett verksamhetsområde 

som är större än 150 hektar, om verksamhe-
ten inte 
1. omfattas av en bearbetningskoncession 
enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndig-
heter, eller 
2. endast innebär uppläggning och bortfors-
ling av redan utbrutet och bearbetat material 
efter det att tillsynsmyndigheten meddelat 
beslut om att täkten är avslutad. 

- 10.1001 1 U Uppläggning och bortforsling av redan utbru-
tet och bearbetat material (torv) efter det att 
tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 
täkten är avslutad. 

4 kap 2 § 10.11 22 B Täkt av berg med ett verksamhetsområde 
som är större än 25 hektar, om verksamhe-
ten inte endast innebär uppläggning och 
bortforsling av redan utbrutet och bearbetat 
material efter det att tillsynsmyndigheten 
meddelat beslut om att täkten är avslutad. 

4 kap 3 § 10.20 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

B Täkt för annat än markinnehavarens husbe-
hov av berg, naturgrus eller andra jordarter, 
om verksamheten inte 
1. omfattas av en bearbetningskoncession 
enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndig-
heter, 
2. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) 
om kontinentalsockeln, 
3. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §, eller 
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10.20-1 
 

10.20-2 
 

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

 
10.20-7 

 
10.20-8 

 
10.20-9 

 
10.20-10 
 

 
 
 
 

20 
 

18 
 

16 
14 
12 
10 

 
9 
 

8 
 

7 
 

6 
 

4. endast innebär uppläggning och bortfors-
ling av redan utbrutet och bearbetat material 
efter det att tillsynsmyndigheten meddelat 
beslut om att täkten är avslutad. 
 
- Mer än 5 000 000 ton tillståndsgiven 
mängd berg. 
- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven 
mängd berg. 
- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd 
berg. 
- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd 
berg. 
- Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd 
berg. 
- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven 
mängd naturgrus eller andra jordarter. 
- Mer än 500 000 ton tillståndsgiven mängd 
naturgrus eller andra jordarter. 
- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd 
naturgrus eller andra jordarter. 
- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd 
naturgrus eller andra jordarter. 
- Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd 
naturgrus eller andra jordarter. 

- 10.2001 5 U Anläggning för tillverkning av stenvaror ge-
nom bearbetning av block ur bruten sten, där 
den totalt bearbetade stenytan är större än 1 
000 kvadratmeter per kalenderår eller den 
totalt hanterade mängden är större än 800 
ton per kalenderår. 

- 10.2002 1 U Anläggning för tillverkning av stenvaror ge-
nom bearbetning av block ur bruten sten, där 
den totalt bearbetade stenytan är högst 1 
000 kvadratmeter per kalenderår eller den 
totalt hanterade mängden är högst 800 ton 
per kalenderår. 

- 10.2003 2 U Uppläggning och bortforsling av redan utbru-
tet och bearbetat material (berg, naturgrus 
eller andra jordarter) efter det att tillsyns-
myndigheten meddelat beslut om att täkten 
är avslutad. 

4 kap 4 § 10.30 5 C Täkt för markinnehavarens husbehov av mer 
än 10 000 ton totalt uttagen mängd natur-
grus. 

- 10.3001 3 U Täkt för markinnehavarens husbehov av 
högst  
10 000 ton naturgrus (totalt uttagen mängd). 

4 kap 5 § 10.40 3 C Täkt för markinnehavarens husbehov av 
1. mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd 
berg, 
2. torv med ett verksamhetsområde större 
än 5 hektar, eller 
3. mer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen 
mängd torv. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksam-
heten 
1. omfattas av bearbetningskoncession en-
ligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndighe-
ter, eller 
2. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 

 10.4001 1 U Täkt för markinnehavarens husbehov av 
1. högst 10 000 ton berg (totalt uttagen 
mängd), 
2. torv med ett verksamhetsområde på högst 
5 hektar, eller 
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3. högst 50 000 kubikmeter torv (totalt utta-
gen mängd). 

4 kap 6 § 10.50 1 C Anläggning för sortering eller krossning av 
berg, naturgrus eller andra jordarter 
1. inom område som omfattas av detaljplan 
eller områdesbestämmelser, eller 
2. utanför område som omfattas av detalj-
plan eller områdesbestämmelser, om verk-
samheten bedrivs på samma plats under en 
längre tid än trettio kalenderdagar under en 
tolvmånaders-period. 

- 10.5001 1 U Anläggning för sortering eller krossning av 
berg, naturgrus eller andra jordarter utanför 
område som omfattas av detaljplan eller 
områdesbestämmelser, om verksamheten 
bedrivs på samma plats under högst trettio 
kalenderdagar under en tolvmånadersperi-
od. 

4 kap 7 § 10.60 4 C Anläggning för framställning, bearbetning 
eller omvandling av bränsle eller bränslep-
rodukt som baseras på mer än 500 ton torv 
per kalenderår. 

- 
 

10.6001 1 U Anläggning för framställning, bearbetning 
eller omvandling av bränsle eller bränslep-
rodukt som baseras på högst 500 ton torv 
per kalenderår. 

    Råpetroleum, naturgas och kol 
4 kap 9 § 

 
11.20 7 B Utvinning av råolja eller naturgas inom andra 

områden än de som avses i 8 §. 
4 kap 10 

§ 
11.30 5 C Industriell tillverkning av briketter av kol eller 

brunkol. 
    Malm och mineral 

4 kap 13 
§ 

13.30 14 B Anläggning för rostning eller sintring av me-
tallhaltig malm för provändamål. 

4 kap 15 
§ 

13.50 15 B Provbrytning inklusive annan bearbetning 
eller anrikning av malm, mineral eller kol än 
rostning och sintring. 

4 kap 16 
§ 

13.60 9 B Anläggning för utvinning av asbest. 

    Annan utvinningsindustri 
4 kap 17 

§ 
13.70 3 C Djupborrning som inte är tillståndspliktig 

enligt 8 eller 9 §. 
    LIVSMEDEL OCH FODER 
    Slakterier 

5 kap 1 § 15.10-i  
 
 

15.10-i1 
15.10-i2 

 
 
 

19 
11 

B Slakteri med en produktion baserad på en 
slaktvikt av mer än 50 ton per dygn eller mer 
än 12 500 ton slaktvikt per kalenderår 
- Mer än 50 000 ton slaktvikt per kalenderår. 
- Mer än 12 500 men högst 50 000 ton slakt-
vikt per kalenderår. 

5 kap 2 § 15.20 8 B Slakteri med en produktion baserad på mer 
än 7 500 ton men högst 12 500 ton slaktvikt 
per kalenderår 

5 kap 3 § 15.30 4 C Slakteri med en produktion baserad på mer 
än 50 ton men högst 7 500 ton slaktvikt per 
kalenderår 

- 15.3001 1 U Slakteri för en produktion baserad på högst 
50 ton slaktvikt per kalenderår 
 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, 
caféer och liknande med huvudsaklig serve-
ring eller försäljning till allmänheten. 
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    Livsmedel av animaliska råvaror 

5 kap 4 § 15.40-i 20 B Anläggning för framställning av livsmedel 
med beredning och behandling av enbart 
animaliska råvaror med en produktion av 
mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 
ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamhe-
ten endast avser mjölkprodukter eller endast 
innebär paketering. 

5 kap 5 § 15.45 10 B Anläggning för framställning av livsmedel 
med beredning och behandling av enbart 
animaliska råvaror med en produktion av 
mer än 2 000 ton men högst 18 750 ton per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamhe-
ten endast avser mjölkprodukter eller glass 
eller endast innebär paketering. 

5 kap 6 § 15.50 
 
 
 
 
 
 
 

15.50-1 
 
 

15.50-2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 

5 
 

C Anläggning för framställning av livsmedel 
med beredning och behandling av enbart 
animaliska råvaror med en produktion av 
mer än 50 ton men högst 2 000 ton per ka-
lenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksam-
heten endast avser mjölkprodukter eller 
glass eller endast innebär paketering. 
 
-Beredning och behandling med en produk-
tion av mer än 500 ton men högst 2000 ton 
per kalenderår. 
- Beredning och behandling med en produk-
tion av mer än 50 ton men högst 500 ton per 
kalenderår. 

- 15.5001 1 U Anläggning för framställning av livsmedel 
med beredning och behandling av enbart 
animaliska råvaror med en produktion av 
högst 50 ton per kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, 
caféer och liknande med huvudsaklig serve-
ring eller försäljning till allmänheten. 

    Rökeri 

5 kap 7 §  15.80 
 
 

15.80-1 
 

15.80-2 

 
 
 

5 
 

3 

C Rökeri för en produktion av mer än 50 ton 
men högst 18 750 ton rökta produkter per 
kalenderår. 
 
- Mer än 500 ton men högst 18 750 ton rökta 
produkter per kalenderår. 
- Mer än 50 ton men högst 500 ton rökta 
produkter per kalenderår. 

- 15.8001 2 U Rökeri för en produktion av högst 50 ton 
rökta produkter per kalenderår. 
 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, 
caféer och liknande med huvudsaklig serve-
ring eller försäljning till allmänheten. 

    Livsmedel av vegetabiliska råvaror 
5 kap 8 §  15.90-i  

 
 
 
 
 
 
 
 

17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B Anläggning för framställning av livsmedel 
med beredning och behandling av enbart 
vegetabiliska 
råvaror med en produktion av 
1. mer än 75 000 ton produkter per kalen-
derår, eller 
2. mer än  
a) 600 ton per dygn, om anläggningen är i 
drift i högst 90 dygn i rad under ett kalender-
år, eller 

Sida 138 (868)



 

8 
 

b) 300 ton per dygn i övriga fall. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamhe-
ten endast innebär paketering. 

5 kap 9 § 15.95 17 B Anläggning för framställning av livsmedel 
med beredning och behandling av enbart 
vegetabiliska 
råvaror med en produktion av mer än 10 000 
ton men högst 75 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamhe-
ten  
1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 
2. endast avser kvarnprodukter, glass, rå-
sprit, alkoholhaltig dryck, malt, maltdryck, 
läskedryck, jäst eller kafferostning eller en-
dast innebär paketering. 

5 kap 10 
§ 

15.101 9 C Anläggning för framställning av livsmedel 
med beredning och behandling av enbart 
vegetabiliska 
råvaror med en produktion av mer än 2 000 
ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamhe-
ten  
1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 
2. endast avser kvarnprodukter, glass, rå-
sprit, alkoholhaltig dryck, malt, maltdryck, 
läskedryck, jäst eller kafferostning eller en-
dast innebär paketering. 
 

- 15.9001 4 U Anläggning för framställning av livsmedel 
med beredning och behandling av enbart 
vegetabiliska råvaror för en produktion av 
högst 2 000 ton produkter per kalenderår. 
 
Punkten gäller inte om verksamheten endast 
innebär paketering. Punkten gäller inte heller 
restauranger, butiker, caféer och liknande 
med huvudsaklig servering eller försäljning 
till allmänheten. 

    Kvarnprodukter 
5 kap 11 

§ 
 

15.125 
 
 
 
 
 
 
 

15.125-1 
15.125-2 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 
5 

C Framställning av livsmedel med tillverkning 
av kvarnprodukter samt beredning och be-
handling av kvarnprodukter, med en produk-
tion av mer än 1 000 ton men högst 75 000 
ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksam-
heten är tillståndspliktig enligt 8 § eller en-
dast innebär paketering. 
 
- Mer än 50 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per 
kalenderår. 

- 15.12501 1 U Framställning av livsmedel med tillverkning 
av kvarnprodukter samt beredning och be-
handling av kvarnprodukter, med en produk-
tion av högst 1 000 ton per kalenderår. 
 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, 
caféer och liknande med huvudsaklig serve-
ring eller försäljning till allmänheten. 

- 15.12502 1 U Siloanläggning för torkning, rensning eller 
lagring av spannmål med en lagringskapaci-
tet av mer än 10 000 ton. 

    Livsmedel av kombinerade råvaror 
5 kap 12 

§ 
15.131-i 18 B Anläggning för framställning av livsmedel 

med beredning och behandling av både 
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 animaliska och vegetabiliska råvaror, i kom-
binerade eller separata produkter, med en 
produktion av en slutprodukt vars innehåll av 
animaliskt ursprung uppgår till 
1. mer än 10 viktprocent och produktionen 
uppgår till mer än 75 ton per dygn eller mer 
än 18 750 ton per kalenderår, eller 
2. högst 10 viktprocent och produktionen 
uppgår till en mängd 
a) per dygn som i antal ton överstiger anima-
lievärdet, 
b) per kalenderår som i antal ton överstiger 
talet 250 multiplicerat med animalievärdet. 
Med animalievärdet avses talet 300 minskat 
med det tal som bestäms genom att multipli-
cera 22,5 med talet för det animaliska mate-
rialets viktprocent av slutprodukten. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamhe-
ten innebär endast paketering. 

5 kap 13 
§ 

15.141 15 B Anläggning för framställning av livsmedel 
med beredning och behandling av både 
animaliska och vegetabiliska råvaror, i kom-
binerade eller separata produkter, med en 
produktion av mer än 5 000 ton per kalen-
derår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamhe-
ten  
1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller 
2. endast avser glass eller endast innebär 
paketering. 

5 kap 14 
§ 

15.151 8 C Anläggning för framställning av livsmedel 
med beredning och behandling av både 
animaliska och vegetabiliska råvaror, i kom-
binerade eller separata produkter, med en 
produktion av mer än 400 ton men högst 
5 000 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksam-
heten  
1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller 
2. endast avser glass eller endast innebär 
paketering. 
 

 15.13101 3 U Anläggning för framställning av livsmedel 
med beredning och behandling av både 
animaliska och vegetabiliska råvaror, i kom-
binerade eller separata produkter, med en 
produktion av högst 400 ton per kalenderår. 
 

    Mjölkprodukter 
5 kap 15 

§ 
 

15.170-i 12 B Anläggning för framställning av mjölkproduk-
ter med en produktion baserad på en inväg-
ning av mer än 200 ton per dygn som kalen-
derårsmedelvärde. 

5 kap 16 
§ 
 

15.180 
 
 
 
 
 
 

15.180-1 
15.180-2 

 
15.180-3 

 
 
 
 
 
 
 

9 
8 
 

5 

C Anläggning för framställning av mjölkproduk-
ter med en produktion baserad på en inväg-
ning av mer än 500 ton per kalenderår men 
högst 200 ton per dygn som kalenderårsme-
delvärde. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksam-
heten endast avser glass. 
 
- Mer än 50 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 20 000 ton men högst 50 000 ton 
per kalenderår. 
- Mer än 500 ton men högst 20 000 ton per 
kalenderår.   
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- 15.18001 1 U Anläggning för framställning av mjölkproduk-
ter med en produktion baserad på en inväg-
ning av högst 500 ton per kalenderår. 
 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, 
caféer och liknande med huvudsaklig serve-
ring eller försäljning till allmänheten. 

    Oljor och fetter 
5 kap 17 

§ 
15.185-i 17 B Anläggning för framställning eller raffinering 

av vegetabiliska eller animaliska oljor eller 
fetter eller produkter av sådana oljor eller 
fetter med en produktion av 
1. mer än 18 750 ton per kalenderår, om 
produktionen baseras på animaliska råvaror, 
eller 
2. mer än 75 000 ton per kalenderår, om 
produktionen baseras på enbart vegetabilis-
ka råvaror. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamhe-
ten är tillståndspliktig enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13 
eller 15 §. 

5 kap 18 
§ 
 

15.190 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 
 
 

B Anläggning för framställning eller raffinering 
av vegetabiliska eller animaliska oljor eller 
fetter eller produkter av sådana oljor eller 
fetter med en produktion av 
1. mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton 
per kalenderår, om produktionen baseras på 
animaliska råvaror, eller 
2. mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton 
per kalenderår, om produktionen baseras på 
vegetabiliska råvaror. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamhe-
ten är tillståndspliktig enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13, 
15 eller 17 §. 

5 kap 19 
§ 
 

15.200 5 C Anläggning för framställning eller raffinering 
av vegetabiliska eller animaliska oljor eller 
fetter eller produkter av sådana oljor eller 
fetter med en produktion av mer än 100 ton 
men högst 5 000 ton kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksam-
heten är tillstånds- eller anmälningspliktig 
enligt 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, eller 
om verksamheten endast avser mjölkpro-
dukter. 

- 15.20001 1 U Anläggning för framställning eller raffinering 
av vegetabiliska eller animaliska oljor eller 
fetter eller produkter av sådana oljor eller 
fetter för en produktion av högst 100 ton per 
kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, 
caféer och liknande med huvudsaklig serve-
ring eller försäljning till allmänheten. 

    Glass 
5 kap 20 

§ 
 

15.210 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 

B Anläggning för tillverkning av glass med en 
produktion av 
1. mer än 15 000 ton men högst 18 750 ton 
per kalenderår om produktionen baseras på 
animaliska råvaror, eller 
2. mer än 15 000 ton men högst 18 750 ton 
per kalenderår om produktionen baseras på 
endast vegetabiliska råvaror. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamhe-
ten är tillståndspliktig enligt 4, 8, 9, 12 eller 
15 §. 

5 kap 21 15.220 3 C Anläggning för tillverkning av glass med en 
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§ 
 

produktion av mer än 10 ton men högst 15 
000 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksam-
heten är tillståndspliktig enligt 4, 8, 9, 12 
eller 15 §. 

- 15.22001 1 U Anläggning för tillverkning av glass för en 
produktion av högst 10 ton per kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, 
caféer och liknande med huvudsaklig serve-
ring eller försäljning till allmänheten. 

    Råsprit och alkoholhaltiga drycker 
5 kap 22 

§ 
 

15.230 19 B Anläggning för framställning av råsprit eller 
alkoholhaltig dryck genom jäsning eller des-
tillation med en produktion av mer än 5 000 
ton men högst 75 000 ton ren etanol per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamhe-
ten är tillståndspliktig enligt 8 §. 

5 kap 23 
§ 
 

15.240 
 
 
 
 
 
 
 

15.240-1 
 

15.240-2 
 

15.240-3 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 

7 
 

5 
 

C Anläggning för framställning av råsprit eller 
alkoholhaltig dryck genom jäsning eller des-
tillation motsvarande en årlig produktion av 
mer än 10 ton men högst 5 000 ton ren eta-
nol per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksam-
heten är tillståndspliktig enligt 8 §. 
 
- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton ren 
etanol per kalenderår. 
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ren 
etanol per kalenderår. 
- Mer än 10 ton men högst 100 ton ren eta-
nol per kalenderår. 

- 15.24001 1 U Anläggning för framställning av råsprit eller 
av alkoholhaltiga drycker genom jäsning 
eller destillation, motsvarande högst 10 ton 
ren etanol per kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, 
caféer och liknande med huvudsaklig serve-
ring eller försäljning till allmänheten. 

- 15.24002 1 U Anläggning för blandning eller tappning av 
destillerade alkoholhaltiga drycker eller för 
framställning, blandning eller tappning av 
vin, cider eller andra fruktviner. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, 
caféer och liknande med huvudsaklig serve-
ring eller försäljning till allmänheten. 

    Malt, maltdrycker och läskedrycker 
5 kap 24 

§ 
 

15.250 
 
 
 

11 
 
 
 

B Bryggeri eller annan anläggning för fram-
ställning av malt, maltdryck eller läskedryck 
med en produktion av mer än 10 000 ton 
men högst 75 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamhe-
ten är tillståndspliktig enligt 8 §. 

5 kap 25 
§ 
 

15.260 8 C Bryggeri eller annan anläggning för fram-
ställning av malt, maltdryck eller läskedryck 
med en produktion av mer än 1 000 ton men 
högst 10 000 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksam-
heten är tillståndspliktig enligt 8 §. 

- 15.26001 4 U Bryggeri eller annan anläggning för fram-
ställning av malt, maltdryck eller läskedryck 
med en produktion av högst 1 000 ton per 
kalenderår. 
 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, 
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caféer och liknande med huvudsaklig serve-
ring eller försäljning till allmänheten. 

    Jäst 
5 kap 26 

§ 
 

15.270 17 B Tillverkning av jäst med en produktion av 
mer än 100 ton men högst 75 000 ton per 
kalenderår eller för framställning av startkul-
turer av mikroorganismer för livsmedelsin-
dustri eller jordbruk, om anläggningen har en 
sammanlagd reaktorvolym om minst tio ku-
bikmeter. 
Tillståndsplikt gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 8 §. 

- 15.27001 1 U Tillverkning av jäst med en produktion av 
högst 100 ton per kalenderår eller för fram-
ställning av startkulturer av mikroorganismer 
för livsmedelsindustri eller jordbruk, om an-
läggningen har en sammanlagd reaktorvo-
lym om högst tio kubikmeter. 

    Kafferostning 
5 kap 27 

§ 
 

15.280 
 
 
 
 

15.280-5 
 

15.280-6 

 
 
 
 
 

9 
 

5 

C Anläggning för rostning av mer än 100 ton 
men högst 75 000 ton kaffe per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksam-
heten är tillståndspliktig enligt 8 §. 
 
- Rostning av mer än 3 000 ton kaffe per 
kalenderår. 
- Rostning av mer än 100 ton men högst 3 
000 ton kaffe per kalenderår. 

- 15.28001 1 U Anläggning för rostning av högst 100 ton 
kaffe per kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, 
caféer och liknande med huvudsaklig serve-
ring eller försäljning till allmänheten. 

    Paketering av livsmedel 
5 kap 28 

§ 
15.310 3 C Anläggning för yrkesmässig industriell för-

packning av animaliska eller vegetabiliska 
produkter 
som inte sker i någon tillstånds- eller anmäl-
ningspliktig verksamhet enligt någon av 1–27 
§§. 

    Foder av animaliska råvaror 
5 kap 29 

§ 
 

15.330-i 11 B Anläggning för framställning av foder med 
beredning och behandling av enbart anima-
liska råvaror med en produktion av mer än 
75 ton foder per dygn eller mer än 18 750 
ton foder per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamhe-
ten endast avser mjölk eller endast innebär 
paketering. 

5 kap 30 
§ 
 

15.340 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.340-1 
 

15.340-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 

5 

C Anläggning för framställning av foder med 
beredning och behandling av enbart anima-
liska råvaror med en produktion av mer än 
500 ton men högst 18 750 ton foder per 
kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksam-
heten 
1. är tillståndspliktig enligt 29 §, eller 
2. endast avser mjölk eller endast innebär 
paketering. 
 
- Mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton 
produkter per kalenderår. 
- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton pro-
dukter per kalenderår. 
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- 15.34001 1 U Anläggning för framställning av foder med 
beredning och behandling av enbart anima-
liska råvaror med en produktion av högst 
500 ton produkter per kalenderår. 
Punkten avser inte produktion av endast 
mjölk eller endast innebär paketering. 

    Foder av vegetabiliska råvaror 
5 kap 31 

§ 
 

15.350-i 9 B Anläggning för framställning av foder med 
beredning och behandling av enbart vegeta-
biliska råvaror med en produktion av 
1. mer än 75 000 ton per kalenderår, eller 
2. mer än  
a) 600 ton per dygn, om anläggningen är i 
drift i högst 90 dygn i rad under ett kalender-
år, eller 
b) 300 ton per dygn i övriga fall 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamhe-
ten endast innebär paketering. 

5 kap 32 
§ 
 

15.360 5 C Anläggning för framställning av foder med 
beredning och behandling av enbart vegeta-
biliska råvaror med en produktion av mer än 
5 000 ton men högst 75 000 ton produkter 
per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksam-
heten 
1. är tillståndspliktig enligt 31 § 
2. endast avser oljekakor från vegetabiliska 
oljor eller fetter eller endast innebär pakete-
ring 
 

- 15.36001 1 U Anläggning för framställning av foder med 
beredning och behandling av enbart vegeta-
biliska råvaror med en produktion av högst 5 
000 ton per kalenderår. 
 
Punkten gäller inte om verksamheten endast 
innebär paketering. 

    Foder av kombinerade råvaror 
5 kap 33 

§ 
 

15.370-i 10 B Anläggning för framställning av foder med 
beredning och behandling av animaliska och 
vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller 
separata produkter, med en produktion av 
en slutprodukt vars innehåll av animaliskt 
material uppgår till 
1. mer än 10 viktprocent och produktionen 
uppgår till mer än 75 ton per dygn eller mer 
än 18 750 ton per kalenderår, eller 
2. högst 10 viktprocent och produktionen 
uppgår till en mängd 
a) per dygn som i antal ton överstiger anima-
lievärdet, 
b) per kalenderår som i antal ton överstiger 
talet 250 multiplicerat med animalievärdet. 
Med animalievärdet avses talet 300 minskat 
med det tal som bestäms genom att multipli-
cera 22,5 med talet för det animaliska mate-
rialets viktprocent av slutprodukten. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamhe-
ten endast innebär paketering. 
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5 kap 34 
§ 

15.380 ? C Anmälningsplikt C och verksamhetskod 
15.380 gäller för anläggning för framställning 
av foder med beredning och behandling av 
både animaliska och vegetabiliska råvaror, i 
kombinerade eller separata produkter, med 
en produktion av mer än 500 ton men högst 
18 750 ton per kalenderår. 
 
Anmälningsplikten gäller inte om verksam-
heten är tillståndspliktig enligt 33 § eller en-
dast innebär paketering. [2018:1460] 

    TEXTILVAROR 
6 kap 1 § 17.10-i  

 
 

17.10-i1 
 

17.10-i2 
 

 
 
 
 

24 
 

22 

B Anläggning för förbehandling eller färgning 
av mer än10 ton textilfibrer eller textilier per 
dygn eller mer än 2 500 ton textilfibrer eller 
textilier per kalenderår. 
-Mer än 20 000 ton textilfibrer eller textilier 
per kalenderår. 
- Mer än 2 500 ton men högst 20 000 ton 
textilfibrer eller textilier per kalenderår. 

6 kap 2 § 17.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.20-1 
 
 

17.20-2 
 
 
 
 

17.20-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 
 
 

13 
 
 
 
 

11 

B Anläggning för förbehandling eller färgning 
av mer än 200 ton men högst 2 500 ton tex-
tilfibrer eller textilier per kalenderår eller för 
annan beredning av mer än 200 ton textilma-
terial per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamhe-
ten 
1. är tillståndspliktig enligt 1 §, eller 
2. inte medför utsläpp av avloppsvatten eller 
utsläpp till luft av mer än 3 ton flyktiga orga-
niska föreningar per kalenderår. 
 
- Annan beredning än förbehandling eller 
färgning av mer än 2500 ton textilmaterial 
per kalenderår. 
- Förbehandling eller färgning av mer än 
1000 ton men högst 2500 ton textilfibrer eller 
textilier per kalenderår eller för annan be-
redning av mer än 1000 ton men högst 2500 
ton textilmaterial per kalenderår. 
- Förbehandling eller färgning av mer än 200 
ton men högst 1000 ton textilfibrer eller texti-
lier per kalenderår eller för annan beredning 
av mer än 200 ton men högst 1 000 ton tex-
tilmaterial per kalenderår. 

6 kap 3 §  17.30 5 C Anläggning för förbehandling, färgning eller 
annan beredning av mer än 10 ton textilma-
terial per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksam-
heten är tillståndspliktig enligt 1 §. 

- 17.3001 1 U Anläggning för förbehandling, färgning eller 
annan beredning av högst 10 ton textilmate-
rial per kalenderår. 
 

    PÄLS, SKINN OCH LÄDER 
 7 kap 1 § 18.10-i 18  B Anläggning för garvning av mer än 12 ton 

hudar eller skinn per dygn eller mer än 3 000 
ton hudar eller skinn per kalenderår. 

7 kap 2 § 18.20 18 B Anläggning för garvning av mer än 100 ton 
men högst 3 000 ton hudar eller skinn per 
kalenderår eller för annan beredning av mer 
än 100 ton hudar eller skinn. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamhe-
ten är tillståndspliktig enligt 1 §. 

7 kap 3 § 18.30 5 C Anläggning för garvning eller annan bered-
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ning av mer än 2 ton men högst 100 ton 
hudar eller skinn per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksam-
heten är tillståndspliktig enligt 1 §. 

- 18.3001 1 U Anläggning för garvning eller annan bered-
ning av högst 2 ton hudar eller skinn per 
kalenderår. 

    TRÄVAROR 
    Kemikaliebehandling av trä och träprodukter 

8 kap 1 § 20.05-i 10 B Anläggning för behandling av trä eller träp-
rodukter med kemikalier med en produktion 
av 
mer än 75 kubikmeter behandlat trä eller 
träprodukter per dygn eller mer än 18 750 
kubikmeter behandlat trä eller träprodukter 
per kalenderår. 
Tillståndsplikt gäller inte om verksamheten 
endast avser behandling mot blånadssvamp. 

8 kap 2 § 20.10 8 C Anläggning för behandling av trä eller träp-
rodukter med kemikalier med en produktion 
av 
högst 75 kubikmeter behandlat trä eller träp-
rodukter per dygn eller högst 18 750 kubik-
meter behandlat trä eller träprodukter per 
kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksam-
heten endast avser behandling mot blå-
nadssvamp. 

- 20.1001 3 U Anläggning för yrkesmässig behandling av 
högst 500 kubikmeter trä med träskyddsme-
del genom tryck- eller vakuumimpregnering 
eller doppning. 

    Sågning, hyvling och svarvning av trä 
8 kap 3 § 20.20 

 
 
 
 

20.20-1 
20.20-2 

 
20.20-3 

 
 
 
 
 

17 
14 

 
11 

 

B Sågverk eller annan anläggning för tillverk-
ning av träprodukter genom sågning, hyvling 
eller 
svarvning för en produktion av mer än 70 
000 kubikmeter per kalenderår. 
 
- Mer än 500 000 kubikmeter per kalenderår. 
- Mer än 200 000 kubikmeter men högst 500 
000 kubikmeter per kalenderår. 
- Mer än 70 000 kubikmeter men högst 200 
000 kubikmeter per kalenderår. 

8 kap 4 § 20.30 
 
 
 
 
 
 

20.30-1 
 

20.30-2 

 
 
 
 
 
 
 

9 
 

7 

C Sågverk eller annan anläggning för tillverk-
ning av träprodukter genom sågning, hyvling 
eller 
svarvning för en produktion av mer än 6 000 
kubikmeter per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksam-
heten inte är tillståndspliktig enligt 3 §. 
 
- Mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 
000 kubikmeter per kalenderår. 
- Mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 000 
kubikmeter per kalenderår. 

- 20.3001 3 U Sågverk eller annan anläggning för tillverk-
ning av träprodukter genom sågning, hyvling 
eller svarvning för en produktion av mer än 
500 kubikmeter men högst 6 000 kubikmeter 
per kalenderår. 

 20.3002 1 U Sågverk eller annan anläggning för tillverk-
ning av träprodukter genom sågning, hyvling 
eller svarvning för en produktion av högst 
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500 kubikmeter per kalenderår. 

    Träbaserade bränslen och bränslen av jord-
bruksprodukter 

8 kap 5 § 20.40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.40-1 
 
 

20.40-2 
 
 
 

20.40-3 
 
 
 

20.40-4 
 
 

20.40-5 
 
 
 

20.40-6 
 
 
 

20.40-7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 

7 
 
 
 

4 
 
 
 

8 
 
 

7 
 
 
 

4 
 
 
 

5 

C Anläggning för framställning eller bearbet-
ning av träbaserat bränsle, eller av bränslep-
rodukter 
som är baserade på skogs- eller jordbruks-
produkter, i form av 
1. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, 
baserad på mer än 1 000 kubikmeter fast 
mått eller 
3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalen-
derår, eller 
2. pellets eller briketter, baserad på mer än 5 
000 kubikmeter råvara per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte tillfällig flisning. 
 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik-
nande, baserad på mer än 100 000 kubik-
meter fast mått per kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik-
nande, baserad på mer än 10 000 kubikme-
ter men högst 100 000 kubikmeter fast mått 
per kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik-
nande, baserad på mer än 1 000 kubikmeter 
men högst 10 000 kubikmeter fast mått per 
kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik-
nande, baserad på mer än 150 000 kubik-
meter löst mått råvara per kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik-
nande, baserad på mer än 20 000 kubikme-
ter men högst 150 000 kubikmeter löst mått 
råvara per kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik-
nande, baserad på mer än 3 000 kubikmeter 
men högst 20 000 kubikmeter löst mått råva-
ra per kalenderår. 
- I form av pellets eller briketter, baserad på 
mer än 5 000 kubikmeter råvara per kalen-
derår. 

- 20.4001 1 U Anläggning för framställning eller bearbet-
ning av träbaserat bränsle, eller av bränslep-
rodukter som är baserade på skogs- eller 
jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, 
flis, spån eller liknande, baserad på högst 1 
000 kubikmeter fast mått per kalenderår. 

- 20.4002 1 U Anläggning för framställning eller bearbet-
ning av träbaserat bränsle, eller av bränslep-
rodukter som är baserade på skogs- eller 
jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, 
flis, spån eller liknande, baserad på högst 3 
000 kubikmeter löst mått råvara per kalen-
derår. 

- 20.4003 1 U Anläggning för framställning eller bearbet-
ning av träbaserat bränsle, eller av bränslep-
rodukter som är baserade på skogs- eller 
jordbruksprodukter, i form av pellets eller 
briketter, baserad på högst 5 000 kubikmeter 
råvara per kalenderår. 

    Träbaserade skivor, fanér, plywood och 
spån 

8 kap 6 § 20.50-i 18 B Anläggning med en produktion av mer än 
600 kubikmeter per dygn eller mer än 150 
000 kubikmeter per kalenderår av OSB-

Sida 147 (868)



 

17 
 

skivor, träfiberskivor eller spånskivor. 

8 kap 7 § 20.60 
 
 
 
 
 
 

20.60-1 
20.60-2 

 
 
 

20.60-3 

 
 
 
 
 
 
 

9 
9 
 
 
 

7 
 

 

C Anläggning för tillverkning av 
1. fanér eller plywood, eller 
2. högst 600 kubikmeter per dygn eller högst 
150 000 kubikmeter per kalenderår av OSB-
skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra 
produkter av spån. 
 
-fanér eller plywood 
- mer än 500 kubikmeter men högst 150 000 
kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, 
träfiberskivor, spånskivor eller andra produk-
ter av spån. 
- högst 500 kubikmeter per kalenderår av 
OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller 
andra produkter av spån. 

    Lagring av timmer 
8 kap 8 § 20.70 

 
 
 
 
 
 
 
 

20.70-1 
 
 

20.70-2 
 
 
 
 

20.70-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 

8 
 
 
 
 

7 

B Anläggning för lagring av 
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast 
mått under bark (m³ fub) på land med be-
gjutning av vatten, eller 
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast 
mått under bark (m³ fub) i vatten. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamhe-
ten är anmälningspliktig enligt 10 §. 
 
- 1. mer än 200 000 kubikmeter på land med 
begjutning av vatten, eller 
2. mer än 100 000 kubikmeter i vatten. 
-1. Mer än 80 000 kubikmeter men högst 
200 000 kubikmeter på land med begjutning 
av vatten, eller 
2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 
40 000 kubikmeter i vatten. 
- 1. Mer än 20 000 kubikmeter men högst 
80 000 kubikmeter med begjutning av vat-
ten, eller 
2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 
40 000 kubikmeter i vatten. 

8 kap 9 §  20.80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.80-1 
 

20.80-2 
 

20.80-3 
 

20.80-4 
 

20.80-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 

5 
 

3 
 

7 
 

5 

C Anläggning för lagring av 
1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått 
under bark (m³ fub), om lagringen sker på 
land utan vattenbegjutning, 
2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått 
under bark (m³ fub), om lagringen sker på 
land med vattenbegjutning och inte är till-
ståndspliktig enligt 8 §, eller 
3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått 
under bark (m³ fub) i vatten, om lagringen 
inte är tillståndspliktig enligt 8 §. 
 
- Mer än 10 000 kubikmeter men högst 
20 000 kubikmeter på land med vattenbe-
gjutning 
- Mer än 500 kubikmeter men högst 10 000 
kubikmeter på land med vattenbegjutning. 
- Mer än 2 000 kubikmeter på land utan vat-
tenbegjutning. 
- Mer än 5 000 kubikmeter men högst 10 000 
kubikmeter i vatten. 
- Mer än 500 kubikmeter men högst 5 000 
kubikmeter i vatten. 

- 20.8001 3 U Anläggning för lagring av mer än 500 kubik-
meter timmer men högst 2000 kubikmeter 
fast mått under bark (m3 fub), om lagringen 
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sker på land utan vattenbegjutning. 

- 20.8002 1 U Anläggning för lagring av högst 500 kubik-
meter timmer fast mått under bark (m3 fub) i 
vatten. 

8 kap 10 
§ 

20.90 3 C Anläggning för lagring av timmer som inte 
sker i eller nära vattentäkt, om lagringen har 
pågått mer än sex veckor, behövs med an-
ledning av storm eller orkan och omfattar 
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast 
mått under bark (m3 fub) på land med be-
gjutning av vatten, eller 
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast 
mått under bark (m3 fub) i vatten. 

- 20.9001 1 U Anläggning för lagring av timmer som inte 
sker i eller nära vattentäkt, om lagringen har 
pågått mer än sex veckor, behövs med an-
ledning av storm eller orkan och omfattar 
1. högst 20 000 kubikmeter timmer fast mått 
under bark (m3 fub) på land med begjutning 
av vatten, eller 
2. högst 10 000 kubikmeter timmer fast mått 
under bark (m3 fub) i vatten. 

    Behandling av blånadssvamp 
8 kap 11 

§ 
20.91 6 C Anläggning för behandling av trä och träpro-

dukter mot blånadssvamp. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksam-
heten är tillstånds- eller anmälningspliktig 
enligt 1 eller 2 §. 

    MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR 
- 21.1001 4 U Anläggning för framställning av pappers-

massa om verksamheten inte är tillstånds-
pliktig enligt 1§ 

9 kap 3 § 21.40 9 B Anläggning för framställning i industriell ska-
la av högst 20 ton per dygn eller högst 7 300 
ton per kalenderår av papper, papp eller 
kartong. 

- 21.4001 3 U Anläggning för framställning av papper, 
papp eller kartong om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 1 eller 2§. 
 

    FOTOGRAFISK OCH GRAFISK  
PRODUKTION 

10 kap 1 
§ 

22.10 9 C Rulloffsettryckeri där tryckning sker med 
heatsetfärg. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksam-
heten är tillstånds- eller anmälningspliktig 
enligt 19 kap. 2, 3 eller 4 §. 

10 kap 2 
§ 

22.20 5 C Anläggning med tillverkning av metallkliché-
er. 

10 kap 3 
§ 

22.30 8 B Anläggning med utsläpp av processavlopps-
vatten där mer än 50 000 kvadratmeter foto-
grafiskt material i form av film eller pappers-
kopior framkallas per kalenderår. 

10 kap 4 
§ 

22.40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

22.40-2 
 
 

22.40-3 

3 
 
 

6 
 
 

4 

- Utan utsläpp av processavloppsvatten där 
mer än 50 000 kvadratmeter framkallas per 
kalenderår. 
- Med utsläpp av processavloppsvatten där 
mer än 15 000 kvadratmeter men högst 
50 000 kvadratmeter framkallas per kalen-
derår. 
- Med utsläpp av processavloppsvatten där 
mer än 5 000 kvadratmeter men högst 
15 000 kvadratmeter framkallas per kalen-
derår. 

- 22.4001 2 U Anläggning utan utsläpp av processavlopps-
vatten där mer än 15 000 kvadratmeter men 
högst  
50 000 kvadratmeter fotografiskt material i 
form av film eller papperskopior framkallas 
per kalenderår. 

- 22.4002 1 U Anläggning utan utsläpp av processavlopps-
vatten där mer än 5 000 kvadratmeter men 
högst 15 000 kvadratmeter fotografiskt mate-
rial i form av film eller papperskopior fram-
kallas per kalenderår. 

- 22.4003 1 U Anläggning utan utsläpp av processavlopps-
vatten där högst 5 000 kvadratmeter fotogra-
fiskt material i form av film eller pappersko-
pior framkallas per kalenderår. 

- 22.4004 2 U Anläggning med utsläpp av processavlopps-
vatten där mer än 1 000 kvadratmeter men 
högst 5 000 kvadratmeter fotografiskt mate-
rial i form av film eller papperskopior fram-
kallas per kalenderår, om verksamheten inte 
är tillståndspliktig enligt 22.30. 

- 22.4005 1 U Anläggning med utsläpp av processavlopps-
vatten där högst 1 000 kvadratmeter fotogra-
fiskt material i form av film eller pappersko-
pior framkallas per kalenderår. 

    STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE 
PETROLEUMPRODUKTER OCH KÄRN-
BRÄNSLE 

11 kap 6 
§ 

23.20 19 B Anläggning för tillverkning av produkter ur 
kol, om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 
2, 3, 4 eller 5 § eller 17 kap. 4 §. 

    KEMISKA PRODUKTER 
    Organiska kemikalier 

12 kap 2 § 24.02-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton enkla kolväten per kalenderår 

12 kap 4 § 24.04-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton syreinnehållande organiska föreningar per ka-
lenderår 

12 kap 6 § 24.06-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton svavelinnehållande organiska föreningar per 
kalenderår 

12 kap 8 § 24.08-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton kväveinnehållande organiska föreningar per 
kalenderår 

12 kap 10 
§ 

24.10-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton fosforinnehållande organiska föreningar per 
kalenderår 

12 kap 12 24.12-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
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§ reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton halogenerade kolväten per kalenderår 

12 kap 14 
§ 

24.14-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton metallorganiska föreningar per kalenderår 

12 kap 16 
§ 

24.16-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton plaster per kalenderår 

12 kap 18 
§ 

24.18-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton syntetgummi per kalenderår 

12 kap 20 
§ 

24.20-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton färgämnen eller pigment per kalenderår 

12 kap 22 
§ 

24.22-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton ytaktiva ämnen eller tensider per kalenderår 

    Oorganiska kemikalier 
12 kap 24 
§ 

24.24-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton gaser per kalenderår 

12 kap 26 
§ 

24.26-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton syror per kalenderår 

12 kap 28 
§ 

24.28-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton baser per kalenderår 

12 kap 30 
§ 

24.30-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton salter per kalenderår 

12 kap 32 
§ 

24.32-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton icke-metaller, metalloxider eller andra oorga-
niska föreningar per kalenderår 

    Gödselmedel 
12 kap 34 
§ 

24.34-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala per kalenderår tillverka 
högst 20 000 ton enkla eller sammansatta gödsel-
medel baserade på fosfor, kväve eller kalium 

    Växtskyddsmedel och biocider 
12 kap 36 
§ 

24.36-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000 ton 
växtskyddsmedel eller biocider per kalenderår 

12 kap 37 
§ 

24.37 26 B Anläggning för tillverkning i industriell skala av 
biotekniska organismer för bekämpningsändamål 

    Läkemedel 
12 kap 39 

§ 
24.39-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000 ton 
läkemedel, även mellanprodukter, per kalenderår 

12 kap 40 
§ 

24.40 
 
 
 
 
 
 

24.40-1 
24.40-2 

 
24.40-3 

 
24.40-4 

 
 
 
 
 
 
 

11 
8 
 

6 
 

3 

C Anläggning för att genom endast fysikaliska 
processer tillverka läkemedel (farmaceutisk 
tillverkning). 
Anmälningsplikten gäller inte apotek eller 
sjukhus eller om verksamheten är tillstånds-
pliktig enligt 19 kap 3 §. 
 
- Mer än 100 ton kalenderår. 
- Mer än 10 ton men högst 100 ton per ka-
lenderår. 
- Mer än 500 kg men högst 10 ton per kalen-
derår. 
- Högst 500 kg per kalenderår. 

12 kap 41 
§ 

24.41 8 C Anläggning för behandling av mellanproduk-
ter. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksam-
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heten är tillstånds- eller anmälningspliktig 
enligt någon av 1-40 eller 42-47 §§. 

    Sprängämnen 
12 kap 43 

§ 
24.43-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biolo-

gisk reaktion i industriell skala tillverka högst 
1 000 ton sprängämnen per kalenderår 

    Annan kemisk tillverkning 
12 kap 44 

§ 
24.44 8 C Anläggning för att genom kemiska eller bio-

logiska reaktioner yrkesmässigt tillverka 
organiska eller oorganiska ämnen, i försöks-
, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke 
industriell skala. 

12 kap 45 
§ 

24.45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B Anläggning för att genom endast fysikaliska 
processer i industriell skala tillverka 
1. gas- eller vätskeformiga kemiska produk-
ter, 
2. läkemedelssubstanser genom extraktion 
ur biologiskt material, 
3. sprängämnen, 
4. pyrotekniska artiklar, eller 
5. ammunition. 
Tillståndsplikten gäller inte 
1. tillverkning av mindre än 100 ton per ka-
lenderår, om det i verksamheten inte an-
vänds eller tillverkas någon kemisk produkt 
som 
a) enligt föreskrifter som har meddelats av 
Kemikalieinspektionen är klassificerad eller 
uppfyller kriterierna för att klassificeras med 
de riskfraser som ingår i faroklasserna 
”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancer-
framkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstox-
isk” eller ”miljöfarlig”, eller 
b) enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 
december 2008 om klassificering, märkning 
och förpackning av ämnen och blandningar, 
ändring och upphävande av direktiven 
67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring 
av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller 
kriterierna för att klassificeras i faroklasserna 
”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet ka-
tegori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik 
organtoxicitet enstaka exponering kategori 
1”, ”specifik organtoxicitet upprepad expone-
ring kategori 1”, ”frätande på huden kategori 
1A”, ”frätande på huden kategori 1B”, ”frä-
tande på huden kategori 1C”, ”cancerogeni-
tet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 
1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mutageni-
tet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i 
könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i köns-
celler kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet 
kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori 
1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”far-
ligt för vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt 
för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt 
för vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt 
för vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt 
för vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”far-
ligt för ozonskiktet”, 
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverk-
ningen uppgår till högst 1 000 ton per kalen-
derår, 
3. tillverkning av rengöringsmedel eller 
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24.45-1 
 

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

 
 
 

10 
 

16 
10 
10 
6 

kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienproduk-
ter, om tillverkningen uppgår till högst 2 000 
ton per kalenderår, 
4. tillverkning av gasformiga kemiska pro-
dukter genom destillation, eller 
5. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 
19 kap. 
 
-verksamheten avser gas- eller vätskeformi-
ga kemiska produkter 
-verksamheten avser läkemedelssubstanser 
-verksamheten avser sprängämnen 
-verksamheten avser pyrotekniska artiklar 
-verksamheten avser ammunition 

12 kap 46 
§ 

24.46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.46-1 
 
 
 

24.46-2 
 

24.46-3 
 
 

24.46-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 
 

8 
 

6 
 
 

5 

C Anläggning för att genom endast fysikaliska 
processer i industriell skala tillverka 
1. naturläkemedel genom extraktion ur bio-
logiskt material, 
2. mer än 10 ton färg eller lack per kalender-
år, om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 45 §,  
3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller 
kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienproduk-
ter per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 45 §, 
4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska 
produkter per kalenderår, om tillverkningen 
sker genom destillation, eller 
5. andra kemiska produkter, om verksamhe-
ten inte är tillståndspliktig enligt 45 §. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksam-
heten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §. 
 
- Mer än 10 ton färg eller lack per kalender-
år, eller mer än 5 000 ton gasformiga kemis-
ka produkter per kalenderår genom destilla-
tion, eller tillverkning av andra kemiska pro-
dukter. 
- Naturläkemedel genom extraktion ur biolo-
giskt material. 
- Mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton ren-
göringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- 
eller hygienprodukter per kalenderår. 
- Mer än 10 ton men högst 1 000 ton rengö-
ringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- 
eller hygienprodukter per kalenderår. 

- 24.4601 4 U Anläggning för att genom endast fysikaliska pro-
cesser i industriell skala tillverka högst 10 ton färg 
eller lack per kalenderår. 

- 24.4602 2 U Anläggning för att genom endast fysikaliska pro-
cesser i industriell skala tillverka högst 10 ton ren-
göringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 
hygienprodukter per kalenderår. 

- 24.4603 4 U Anläggning för att genom endast fysikaliska pro-
cesser i industriell skala tillverka högst 5 000 ton 
gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om 
tillverkningen sker genom destillation. 

12 kap 47 
§ 

24.47 8 C Anläggning för att genom endast fysikaliska 
processer, i försöks-, pilot- eller laboratorie-
skala eller annan icke industriell skala, yr-
kesmässigt tillverka 
1. sprängämnen, 
2. pyrotekniska artiklar, 
3. ammunition, 
4. mer än 10 ton färg eller lack per kalender-
år, 
5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller 
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kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienproduk-
ter per kalenderår, eller 
6. andra kemiska produkter. 

- 24.4701 1 U Anläggning för att genom endast fysikaliska pro-
cesser, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller 
annan icke industriell skala, yrkesmässigt tillverka 
1. högst 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller 
2. högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, 
kosmetik eller hygienprodukter per kalenderår 

    GUMMI OCH PLASTVAROR 
13 kap 1 

§ 
25.10 

 
 
 
 
 
 

25.10-1 
 

25.10-2 

 
 
 
 
 
 
 

16 
 

12 
 

B Anläggning för att genom vulkning tillverka 
gummivaror, om produktionen baseras på 
mer än 
2 000 ton ovulkad gummiblandning per ka-
lenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamhe-
ten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §. 
 
- Mer än 10 000 ton ovulkad gummibland-
ning per kalenderår. 
- Mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton 
ovulkad gummiblandning per kalenderår. 

13 kap 2 
§ 

25.11 
 
 
 
 
 
 

25.11-1 
 

25.11-2 
 

25.11-3 
 

25.11-4 

 
 
 
 
 
 
 

10 
 

8 
 

6 
 

4 
 

C Anläggning för att genom vulkning tillverka 
gummivaror, om produktionen baseras på 
mer än 
1 ton ovulkad gummiblandning per kalen-
derår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksam-
heten är tillstånds- eller anmälningspliktig 
enligt 1 § eller 19 kap. 3 eller 4 §. 
 
- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton ovul-
kad gummiblandning per kalenderår. 
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår. 
- Mer än 50 ton men högst 100 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår. 
- Mer än 1 ton men högst 50 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår. 

- 25.1101 1 U Anläggning för att genom vulkning tillverka 
gummivaror, om produktionen baseras på 
högst 1 ton ovulkad gummiblandning per 
kalenderår. 

13 kap 3 
§ 

25.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.20-1 
 
 

25.20-2 
 
 
 
 

25.20-3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 

10 
 
 
 
 

8 
 
 
 

B Anläggning för att genom ytterligare polyme-
risation tillverka produkter av 
1. polyuretan utan användning av toluendii-
socyanat, om produktionen baseras på mer 
än 200 ton plastråvara per kalenderår, 
2. polyuretan med användning av toluendii-
socyanat, om produktionen baseras på mer 
än 20 ton plastråvara per kalenderår, eller 
3. annan plast, om produktionen baseras på 
mer än 20 ton plastråvara per kalenderår. 
 
- Polyuretan utan användning av toluendii-
socyanat, om produktionen baseras på mer 
än 200 ton plastråvara per kalenderår. 
- Polyuretan med användning av toluendii-
socyanat, om produktionen baseras på mer 
än 500 ton plastråvara per kalenderår, eller 
annan plast om produktionen baseras på 
mer än 500 ton plastråvara per kalenderår. 
- Polyuretan med användning av toluendii-
socyanat, om produktionen baseras på mer 
än 20 ton men högst 500 ton plastråvara per 
kalenderår, eller annan plast om produktio-
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nen baseras på mer än 20 men högst 500 
ton plastråvara per kalenderår. 

13 kap 4 
§ 

25.30 6 C Anläggning för att genom ytterligare polyme-
risation tillverka produkter av plast, om 
1. produktionen baseras på mer än 1 ton 
plastråvara per kalenderår, och 
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt  
3 §. 

- 25.3001 1 U Anläggning för att genom ytterligare polyme-
risation tillverka produkter av plast, om pro-
duktionen baseras på högst 1 ton plastråva-
ra per kalenderår. 

13 kap 5 
§ 

25.40 8 B 
Anläggning för flamlaminering med plast. 

13 kap 6 
§ 

25.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.50-1 
25.50-2 

 
25.50-3 

 
25.50-4 

 
25.50-5 

 
 

25.50-6 
 
 

25.50-7 
 
 

25.50-8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
4 
 

3 
 

9 
 

7 
 
 

5 
 
 

4 
 
 

3 

C  Anläggning där produktionen baseras på 
mer än 1 ton plastråvara per kalenderår och 
inte omfattar 
ytterligare polymerisation, för 
1. tillverkning av produkter av plast förutom 
endast mekanisk montering eller mekanisk 
bearbetning, eller 
2. beläggning eller kalandrering med plast. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksam-
heten är tillståndspliktig eller anmälningsplik-
tig enligt 19 kap. 3 eller 4 §. 
 
- Mer än 200 ton plastråvara per kalenderår. 
- Mer än 20 ton men högst 200 ton plastrå-
vara per kalenderår. 
- Mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara 
per kalenderår. 
- Mer än 20 ton plastråvara per kalenderår 
för beläggning eller kalandrering med plast. 
- Mer än 10 ton men högst 20 ton plastråva-
ra per kalenderår för beläggning eller ka-
landrering med plast. 
- Mer än 5 ton men högst 10 ton plastråvara 
per kalenderår för beläggning eller kalandre-
ring med plast. 
- Mer än 3 ton men högst 5 ton plastråvara 
per kalenderår för beläggning eller kalandre-
ring med plast. 
- Mer än 1 ton men högst 3 ton plastråvara 
per kalenderår för beläggning eller kalandre-
ring med plast. 

- 25.5001 1 U Anläggning där produktionen baseras på 
högst 1 ton plastråvara per kalenderår och 
inte omfattar ytterligare polymerisation, för 
tillverkning av produkter av plast förutom 
endast mekanisk montering eller mekanisk 
bearbetning. 

- 25.5002 1 U Anläggning där produktionen baseras på 
högst 1 ton plastråvara per kalenderår och 
inte omfattar ytterligare polymerisation, för 
beläggning eller kalandrering med plast. 

    MINERALISKA PRODUKTER 
    Glas, glasvaror och keramiska produkter 

14 kap 1 
§ 

26.05-i 14 B Anläggning för tillverkning av glas inklusive 
glasfiber med smältning av mer än 20 ton 
per dygn eller mer än 5 000 ton per kalen-
derår. 

14 kap 2 
§ 

26.10-i 14 B Anläggning för smältning av mineraler, in-
klusive tillverkning av mineralull, med smält-
ning av mer än 20 ton per dygn eller mer än 
5 000 ton per kalenderår. 
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- 26.1001 1 U Anläggning för tillverkning av varor av glasfi-
ber. 

14 kap 3 
§ 

26.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.20-1 
 
 

26.20-2 
 
 

26.20-3 
 
 

26.20-4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 

8 
 
 

11 
 
 

8 
 

B Anläggning för tillverkning av glas eller glas-
varor som omfattar blandning av glasråvaror 
(mäng), smältning eller syrabehandling av 
glas, om verksamheten innebär att 
1. mer än 5 ton glasråvaror med tillsats av 
bly- eller arsenikföreningar förbrukas per 
kalenderår, eller 
2. mer än 500 ton andra glasråvaror förbru-
kas per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamhe-
ten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 
 
- Mer än 1 000 ton glasråvaror med tillsats 
av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per 
kalenderår. 
- Mer än 5 ton men högst 1 000 ton glasrå-
varor med tillsats av bly- eller arsenikföre-
ningar förbrukas per kalenderår. 
- Mer än 2 000 ton andra glasråvaror (än 
sådana med tillsats av bly- eller arsenikföre-
ningar) förbrukas per kalenderår. 
- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton andra 
glasråvaror (än sådana med tillsats av bly- 
eller arsenikföreningar) förbrukas per kalen-
derår. 

14 kap 4 
§ 

26.30 5 C Anläggning för tillverkning av glas eller glas-
varor som omfattar blandning av glasråvaror 
(mäng), smältning eller syrabehandling av 
glas, om verksamheten innebär att 
1. mer än 500 kilogram glasråvaror med 
tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbru-
kas per kalenderår, eller 
2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas 
per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksam-
heten är tillståndspliktig enligt 1, 2 eller 3 §. 

- 26.3001 1 U Anläggning för tillverkning av glas eller glas-
varor som omfattar blandning av glasråvaror 
(mäng), smältning eller syrabehandling av 
glas, om verksamheten innebär att 
1. högst 500 kilogram glasråvaror med till-
sats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas 
per kalenderår, eller 
2. högst 5 ton andra glasråvaror förbrukas 
per kalenderår. 

14 kap 5 
§ 

26.40 8 C Anläggning för tillverkning av glasfiber. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksam-
heten är tillståndspliktig enligt 1 §. 

14 kap 6 
§ 

26.50-i 11 B Anläggning för att tillverka keramiska pro-
dukter genom bränning, särskilt takpannor, 
tegel, eldfast sten, kakel, stengods eller 
porslin, med en 
1. produktion av mer än 75 ton per dygn eller 
mer än 18 750 ton per kalenderår, eller 
2. ugnskapacitet på mer än fyra kubikmeter 
och med en satsningsdensitet på mer än 
300 kilogram per kubikmeter. 

14 kap 7 
§ 

26.51 11 B Anläggning för att genom bränning tillverka 
mer än 50 ton keramiska produkter per ka-
lenderår, om glasyr med tillsats av tungme-
taller används. 

- 26.5101 1 U Anläggning för att genom bränning tillverka 
högst 50 ton keramiska produkter per kalen-
derår, om glasyr med tillsats av tungmetaller 
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används. 

14 kap 8 
§ 

26.60 9 C Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton 
keramiska produkter per kalenderår 
Anmälningsplikten gäller inte om verksam-
heten är tillståndspliktig enligt 6 eller 7 §. 

- 26.6001 1 U Anläggning för tillverkning av högst 100 ton 
keramiska produkter per kalenderår. 

    Cement, betong, kalk, krita och gips 
- 26.7001 4 U Anläggning för att 

1. i roterugn tillverka högst 125 000 ton ce-
ment per kalenderår, eller 
2. i annan ugn tillverka högst 12 500 ton 
cement per kalenderår. 

14 kap 10 
§ 

26.80 27 B Anläggning för tillverkning av cement. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamhe-
ten är tillståndspliktig enligt 9 §. 

14 kap 11 
§ 

26.90-i 10 B Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 
50 ton kalk per dygn eller mer än 12 500 ton 
kalk per kalenderår. 

14 kap 12 
§ 

26.100 8 C Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton 
kalk, krita eller kalkprodukter per kalenderår 
Anmälningsplikten gäller inte om verksam-
heten är tillståndspliktig enligt 9, 10 eller 11 
§. 

- 26.10001 1 U Anläggning för tillverkning av kalk, krita eller 
kalkprodukter för en produktion på högst 5 
ton per kalenderår. 

14 kap 13 
§  

26.110 6 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton 
1. betong eller lättbetong per kalenderår, 
eller 
2. varor av betong, lättbetong eller cement 
per kalenderår. 

- 26.11001 1 U Anläggning för tillverkning av högst 500 ton 
1. betong eller lättbetong per kalenderår, 
eller 
2. varor av betong, lättbetong eller cement 
per kalenderår. 

14 kap 14 
§ 

26.120 9 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton 
varor av gips per kalenderår. 

- 26.12001 1 U Anläggning för tillverkning av högst 500 ton 
varor av gips per kalenderår. 

    Andra mineraliska produkter 
14 kap 15 

§ 
26.130-i 15 B Anläggning för tillverkning av asbest eller av 

asbestbaserade produkter. 
14 kap 16 

§ 
26.140 15 B Anläggning för behandling eller omvandling 

av asbest. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamhe-
ten är tillståndspliktig enligt 15 § eller 4 kap. 
16 §. 

14 kap 17 
§ 

26.150 
 
 
 
 
 
 

26.150-1 
 

26.150-2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

8 
 

7 
 

C Asfaltverk eller oljegrusverk 
1. som ställs upp inom område med detalj-
plan eller områdesbestämmelser, eller 
2. som ställs upp utanför område med de-
taljplan eller områdesbestämmelser i mer än 
90 kalenderdagar under en tolvmånaderspe-
riod. 
 
- Inom område med detaljplan eller områ-
desbestämmelser. 
- Utanför område med detaljplan eller områ-
desbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar 
under en tolvmånadersperiod. 

- 26.15001 1 U Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp 
utanför område med detaljplan eller områ-
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desbestämmelser i högst 90 kalenderdagar 
under en tolvmånadersperiod. 

14 kap 18 
§ 

26.160 5 C Anläggning för tillverkning av varor av asfalt 

14 kap 19 
§ 

26.170-i 10 B Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 
50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton 
magnesiumoxid per kalenderår. 

 26.17001 5 U Anläggning för tillverkning i ugn av högst 
12 500 ton magnesiumoxid per kalenderår. 

14 kap 20 
§ 

26.180 7 C Anläggning för tillverkning av konstgjorda 
mineralfiber. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksam-
heten är tillstånds- eller anmälningspliktig 
enligt någon annan bestämmelse i denna 
förordning 

    STÅL OCH METALL 
15 kap 7 

§ 
27.32 

 
 
 

27.32-1 
 

27.32-2 

 
 
 
 

13 
 

10 

B Anläggning för att behandla järnbaserade 
metaller genom kallvalsning av högst 100 
000 ton stål per kalenderår. 
 
- Mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton 
per kalenderår. 
- Högst 20 000 ton per kalenderår. 

15 kap 8 
§ 

27.40-i  
 

27.40-i1 
 

27.40-i2 
 
 

27.40-i3 
 

27.40-i4 
 

 
 
 

12 
 

11 
 
 

9 
 

7 
 

B Anläggning för att gjuta järn eller stål, om 
produktion är mer än 20 ton per dygn eller 
mer än 5 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 10 000 ton järn eller stål per kalen-
derår där form- eller gjutsand används. 
- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton 
järn eller stål per kalenderår där form- eller 
gjutsand används. 
- Mer än 10 000 ton järn eller stål per kalen-
derår där inte form- eller gjutsand används. 
- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton 
järn eller stål per kalenderår där inte form- 
eller gjutsand används. 

15 kap 9 
§ 

27.50 
 
 
 
 
 

27.50-1 
 
 
 

27.50-2 
 
 
 

27.50-3 
 
 
 

27.50-4 

 
 
 
 
 
 

9 
 
 
 

8 
 
 
 

7 
 
 
 

7 

B Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, 
zink eller magnesium, om produktionen är 
mer än 500 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamhe-
ten är tillståndspliktig enligt 8 eller 14 §. 
 
- 1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton 
järn eller stål per kalenderår, eller 
2. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton 
aluminium, zink eller magnesium per kalen-
derår. 
- 1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn 
eller stål per kalenderår, eller 
2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton alu-
minium, zink eller magnesium per kalender-
år. 
- 1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton 
järn eller stål per kalenderår, eller 
2. mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton 
aluminium, zink eller magnesium per kalen-
derår. 
- 1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn 
eller stål per kalenderår, eller 
2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton alu-
minium, zink eller magnesium per kalender-
år. 

15 kap 10 
§ 

27.60 3 C Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, 
zink eller magnesium, om produktionen är 
mer än 10 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksam-
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heten är tillståndspliktig enligt 8, 9 eller 14 §. 

- 27.6001 1 U Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, 
zink eller magnesium, om produktionen är 
högst 10 ton per kalenderår. 
 

15 kap 12 
§ 

27.80-i 9 B Anläggning för att av malm, koncentrat eller 
sekundärt råmaterial producera högst 1 000 
ton icke-järnmetall per kalenderår, om pro-
duktionen sker genom metallurgiska, kemis-
ka eller elektrolytiska processer. 
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 

- 27.10001 4 U I gjuteri eller annan anläggning smälta eller 
legera icke-järnmetaller, oavsett om metal-
lerna är återvinningsprodukter eller inte, om 
produktion av bly eller kadmium är högst 1 
000 ton per kalenderår. 

15 kap 14 
§ 

27.101-i 
 
 
 
 
 

27.101-i1 
27.101-i2 

 
 
 
 
 
 

21 
 

19 

B I gjuteri eller annan anläggning smälta eller 
legera icke-järnmetaller, oavsett om metal-
lerna är återvinningsprodukter eller inte, om 
produktion är mer än 20 ton per dygn eller 
mer än 5 000 ton per kalenderår. 
 
- Mer än 20 000 ton metaller per kalenderår. 
- Mer än 5000 ton men högst 20 000 metal-
ler per kalenderår. 

15 kap 15 
§ 

27.110 
 
 
 
 
 
 

27.110-1 
 

27.110-2 

 
 
 
 
 
 
 

11 
 

9 

B Anläggning för att smälta eller legera icke-
järnmetaller, oavsett om metallerna är åter-
vinningsprodukter eller inte. 
 Tillståndsplikten gäller inte om verksamhe-
ten är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 § 
eller endast avser gjuterier. 
 
- Mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton icke-
järnmetall eller återvinningsprodukter. 
- Högst 1 000 ton icke-järnmetall eller åter-
vinningsprodukter. 

15 kap 16 
§ 

27.120 
 
 
 
 
 

27.120-1 
27.120-2 

 
27.120-3 

 
27.120-4 

 
 
 
 
 
 

26 
21 

 
13 

 
9 

B Anläggning för att yrkesmässig smälta eller 
raffinera icke-järnmetall ur annan råvara 
och genom andra processer än de som an-
ges i  
11–15 §§. 
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 
 
- Mer än 80 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton 
per kalenderår. 
- Mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per 
kalenderår. 
- Högst 3 000 ton per kalenderår. 

15 kap 17 
§ 

27.130 
 
 
 
 
 

27.130-1 
27.130-2 

 
27.130-3 

 
27.130-4 

 
27.130-5 

 
27.130-6 

 
 
 
 
 
 

22 
14 

 
11 

 
9 
 

8 
 

7 

B Anläggning för att gjuta andra metaller än 
järn, stål, zink, aluminium och magnesium, 
om produktionen är mer än 50 ton per ka-
lenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamhe-
ten är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §. 
 
- Mer än 20 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton 
per kalenderår. 
- Mer än 3 000 ton men högst 10 000 ton per 
kalenderår. 
- Mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per 
kalenderår. 
- Mer än 200 ton men högst 1 000 ton per 
kalenderår. 
- Mer än 50 ton men högst 200 ton per ka-
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lenderår. 

15 kap 18 
§ 

27.140 4 C Anläggning för att gjuta andra metaller än 
järn, stål, zink, aluminium och magnesium, 
om produktionen är mer än 1 ton per kalen-
derår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksam-
heten är tillståndspliktig enligt 13, 14 eller 17 
§. 

- 27.14001 1 U Anläggning för att gjuta andra metaller än 
järn, stål, zink, aluminium och magnesium, 
om produktionen är högst 1 ton per kalen-
derår. 

    METALL- OCH PLASTYTBEHAND-
LING, AVFETTNING OCH FÄRGBORT-
TAGNING 

16 kap 1 
§ 

28.10-i 
 
 
 
 

28.10-i1 
 

28.10-i2 
 
 

28.10-i3 
 
 

28.10-i4 

 
 
 
 
 

13 
 

11 
 
 

8 
 
 

7 

B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk 
ytbehandling av metall eller plast, om be-
handlingsbaden har en sammanlagd volym 
av mer än 30 kubikmeter. 
 
- Verksamheten ger upphov till mer än 
10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalen-
derår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 
kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 100 
kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till högst 100 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

16 kap 2 
§ 

28.20 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.20-1 
 

28.20-2 
 
 

28.20-3 
 
 

28.20-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 

9 
 
 

7 
 
 

7 

B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk 
ytbehandling av metall eller plast, om 
1. behandlingsbaden har en sammanlagd 
volym av mer än 1 kubikmeter men högst 30 
kubikmeter, och 
2. verksamheten ger upphov till mer än 10 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte betning med 
betpasta 
 
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 
000 kubikmeter avloppsvatten per kalender-
år. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 
kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 100 
kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 
kubikmeter men högst 100 kubikmeter av-
loppsvatten per kalenderår. 

16 kap 3 
§ 

28.25 
 
 
 
 
 

28.25-1 
 

28.25-2 

 
 
 
 
 
 

4 
 

2 

C Anläggning för kemisk eller elektrolytisk 
ytbehandling av metall eller plast. 
Anmälningsplikten gäller inte betning med 
betpasta eller om verksamheten är till-
ståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 
 
-om verksamheten ger upphov till mer än 1 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
-om verksamheten ger upphov till högst 1 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

16 kap 4 
§ 

28.30 
 

 
 

B Anläggning för  
1. beläggning med metall på annat sätt än 
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28.30-1 
 

28.30-2 
 

28.30-3 
 

28.30-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 

9 
 

8 
 

7 

genom kemisk eller elektrolytisk ytbehand-
ling, om verksamheten ger upphov till mer 
än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalen-
derår, eller 
2. våttrumling av annan metall än aluminium 
eller stål, om verksamheten ger upphov till 
mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte beläggning med 
metall som sker med vakuummetod. 
 
- Mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten 
per kalenderår. 
- Mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
- Mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
- Mer än 10 kubikmeter men högst 100 ku-
bikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

16 kap 5 
§ 

28.40 4 C Anläggning för annan beläggning med metall 
än genom kemisk eller elektrolytisk ytbe-
handling, 
om verksamheten ger upphov till mer än 1 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte beläggning 
med metall som sker med vakuummetod 
eller om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt  
4 §. 

- 28.4001 1 U Anläggning för 
1. beläggning med metall på annat sätt än 
genom kemisk eller elektrolytisk ytbehand-
ling, om verksamheten ger upphov till högst 
1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, 
eller  
2. våttrumling av annan metall än aluminium 
eller stål, om verksamheten ger upphov till 
högst 10 kubikmeter avloppsvatten per ka-
lenderår. 

16 kap 6 
§ 

28.50 
 
 
 
 
 
 

28.50-1 
 

28.50-2 
 
 

28.50-3 
 
 

28.50-4 
 
 

28.50-5 
 

28.50-6 
 
 

28.50-7 
 
 

28.50-8 

 
 
 
 
 
 
 

12 
 

9 
 
 

7 
 
 

5 
 
 

9 
 

7 
 
 

5 
 
 

4 

B Anläggning för termisk ytbehandling i form 
av varmdoppning eller termisk sprutning 
med en 
metallförbrukning av mer än 2 ton per kalen-
derår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamhe-
ten är tillståndspliktig enligt 15 kap. 3 §. 
 
- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per 
kalenderår utan uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men 
högst 10 000 ton per kalenderår utan upp-
samling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 100 ton men 
högst 1 000 ton per kalenderår utan upp-
samling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 2 ton men 
högst 100 ton per kalenderår utan uppsam-
ling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per 
kalenderår med uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men 
högst 10 000 ton per kalenderår med upp-
samling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 100 ton men 
högst 1 000 ton per kalenderår med upp-
samling och filter. 
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- Metallförbrukning av mer än 2 ton men 
högst 100 ton per kalenderår med uppsam-
ling och filter. 

16 kap 7 
§ 

28.71 1 C Blästra mer än 500 kvadratmeter yta. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksam-
heten är anmälningspliktig enligt 10 §. 

- 28.7101 1 U Blästra högst 500 kvadratmeter yta. 

16 kap 8 
§ 

28.80 9 B Anläggning för att med kemiska eller termis-
ka metoder yrkesmässigt ta bort lack eller 
färg från mer än 50 ton metallgods per ka-
lenderår 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamhe-
ten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 eller 3 
§. 

16 kap 9 § 28.90 7 C Anläggning för att med kemiska eller termis-
ka metoder yrkesmässigt ta bort lack eller 
färg 
Anmälningsplikten gäller inte om verksam-
heten är tillståndspliktig enligt 8 § eller 19 
kap. 2 eller 3 §. 

16 kap 10 
§ 

28.95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.95-1 
 

28.95-2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 

4 

C Anläggning för 
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov 
till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår, om verksamheten inte är en 
fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt 19 
kap. 2, 3, 4 eller 6 §, 
2. betning med mer än 50 kilogram betpasta 
per kalenderår, om verksamheten ger upp-
hov till avloppsvatten, 
3. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta 
per kalenderår, 
4. våttrumling av mer än 1 ton metaller per 
kalenderår eller härdning av mer än 1 ton 
gods per kalenderår, 
5. termisk ytbehandling med en metallför-
brukning av mer än 50 kilogram men högst 2 
ton per kalenderår, eller 
6. metallbeläggning med vakuummetod med 
en metallförbrukning av mer än 500 kilogram 
per kalenderår. 
 
- Anläggning för produktion som omfattas av 
mer än två punkter ovan. 
- Anläggning för produktion som omfattas av 
högst två punkter ovan. 

- 28.9501 1 U Anläggning, som omfattas av någon eller 
några av följande punkter, för 
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov 
till högst 10 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår, om verksamheten inte är for-
donstvätt eller tillståndspliktig enligt någon 
av beskrivningarna i 39.10-39.50, 
2. betning med högst 50 kilogram betpasta 
per kalenderår, om verksamheten ger upp-
hov till avloppsvatten, 
3. blästring av högst 500 kvadratmeter yta 
per kalenderår, 
4. våttrumling av högst 1 ton metaller per 
kalenderår eller härdning av högst 1 ton 
gods per kalenderår, 
5. termisk ytbehandling med en metallför-
brukning av högst 50 kilogram per kalender-
år, eller 
6. metallbeläggning med vakuummetod, om 
metallförbrukningen uppgår till högst 500 
kilogram per kalenderår. 
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    ELEKTRISKA ARTIKLAR 
17 kap 2 

§ 
31.20 15 B Anläggning för att tillverka batterier eller 

ackumulatorer som inte innehåller kadmium, 
bly eller kvicksilver. 

17 kap 3 
§ 

31.30 5 C Anläggning för att tillverka eller reparera 
ljuskällor som innehåller kvicksilver. 

17 kap 6 
§ 

31.60 7 C Anläggning för att tillverka elektrisk tråd eller 
elektrisk kabel. 

    METALLBEARBETNING 
    Motorer, turbiner och reaktorer 

18 kap 1 
§  

34.10 7 C Anläggning för tillverkning av fler än 100 
fordonsmotorer per kalenderår. 

- 34.1001 2 U Anläggning för tillverkning av högst 100 for-
donsmotorer per kalenderår. 

18 kap 2 
§ 

34.20 4 C Provbänk för motorer, turbiner eller reakto-
rer. 

    Motorfordon 
18 kap 3 

§ 
34.30 

 
 
 
 
 
 

34.30-1 
 

34.30-2 
 
 

34.30-3 
 
 

34.30-4 
 
 

34.30-5 
 

34.30-6 
 
 

34.30-7 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

28 
 

24 
 
 

20 
 
 

12 
 
 

24 
 

16 
 
 

10 
 
 

B Anläggning för tillverkning och sammansätt-
ning per kalenderår av 
1. fler än 25 000 motorfordon med en total-
vikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton, 
eller 
2. fler än 1 000 motorfordon med en totalvikt 
per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 
 
- Fler än 200 000 motorfordon med en total-
vikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton. 
- Fler än 100 000 motorfordon men högst  
200 000 motorfordon med en totalvikt per 
fordon som uppgår till högst 3,5 ton. 
- Fler än 50 000 motorfordon men högst 100 
000 motorfordon med en totalvikt per fordon 
som uppgår till högst 3,5 ton. 
- Fler än 25 000 motorfordon men högst 50 
000 motorfordon med en totalvikt per fordon 
som uppgår till högst 3,5 ton. 
- Fler än 20 000 motorfordon med en total-
vikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 
ton. 
- Fler än 5 000 motorfordon men högst 20 
000 motorfordon med en totalvikt per fordon 
som uppgår till mer än 3,5 ton. 
- Fler än 1 000 motorfordon men högst 5 000 
motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till mer än 3,5 ton. 

18 kap 4 
§ 

34.40 9 C Anläggning för tillverkning och sammansätt-
ning per kalenderår av 
1. fler än 100 motorfordon med en totalvikt 
per fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller 
2. fler än 10 motorfordon med en totalvikt 
per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksam-
heten är tillståndspliktig enligt 3 §. 

- 34.4001 3 U Anläggning för tillverkning och sammansätt-
ning per kalenderår av  
1. högst 100 motorfordon med en totalvikt 
per fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller  
2. högst 10 motorfordon med en totalvikt per 
fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 

    Järnvägsutrustning och flygplan 
18 kap 5 

§ 
34.50 9 C Anläggning för 

1. tillverkning av järnvägsutrustning, 
2. tillverkning av motordrivna luftfartyg, eller 
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3. reparation av motordrivna luftfartyg. 

    Maskinell metallbearbetning 

18 kap 7 
§ 

34.70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34.70-1 
 
 

34.70-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 
 
 

14 

B Anläggning där det förekommer maskinell metall-
bearbetning och där total tankvolym för skärväts-
kor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbet-
ningsmaskinerna är större än 20 kubikmeter, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 eller 
6 §. 
Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast 
centralt system för vätskor som volymen i lösa 
behållare som är kopplade antingen till metallbear-
betningsmaskin eller till öppnade behållare som 
används för påfyllning av metallbearbetningsma-
skin. 
- Total tankvolym för skärvätskor, processol-
jor och hydrauloljor i metallbearbetningsma-
skinerna är större än 75 kubikmeter. 
- Total tankvolym för skärvätskor, processol-
jor och hydrauloljor i metallbearbetningsma-
skinerna är större än 20 kubikmeter men 
högst 75 kubikmeter. 

18 kap 8 
§ 

34.80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34.80-1 
 
 
 

34.80-2 
 
 
 

34.80-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 
 

6 
 
 
 

4 

C Anläggning där det förekommer maskinell 
metallbearbetning och där total tankvolym 
för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor 
i metallbearbetningsmaskinerna är större än 
1 kubikmeter, om verksamheten inte är till-
stånds- eller anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 9 eller 10§. 
Med total tankvolym avses det samma som i 
7 § andra stycket. 
 
- Total tankvolym för skärvätskor, processol-
jor och hydrauloljor i metallbearbetningsma-
skinerna är större än 10 kubikmeter men 
högst 20 kubikmeter. 
- Total tankvolym för skärvätskor, processol-
jor och hydrauloljor i metallbearbetningsma-
skinerna är större än 5 kubikmeter men 
högst 10 kubikmeter. 
- Total tankvolym för skärvätskor, processol-
jor och hydrauloljor i metallbearbetningsma-
skinerna är större än 1 kubikmeter men 
högst 5 kubikmeter. 

- 34.8001 1 U Anläggning där det förekommer maskinell 
metallbearbetning och där total tankvolym 
för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor 
i metallbearbetningsmaskinerna är högst 1 
kubikmeter. 
Med total tankvolym avses det samma som i 
7 § andra stycket. 

    Gas- och oljeplattformar 
- 35.1001 18 U Plattform för verkstad på vattnet när fråga är 

om förläggning nära kusten för montering, 
utrustning, ombyggnad, reparation, under-
håll eller liknande åtgärd. 

    Skeppsvarv 

18 kap 10 
§ 

35.20 4 C Skeppsvarv. 

    FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖS-
NINGSMEDEL 

19 kap 1 
§ 

   Med förbrukning avses i detta kapitel lös-
ningsmedelstillförseln minskad med den 
mängd som i tekniskt eller kommersiellt syfte 
återvinns för återanvändning där även åter-
användning av lösningsmedel som bränsle 
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ingår men inte lösningsmedel som slutligt 
bortskaffas som avfall. 

19 kap 2 
§ 

39.10-i 19 B Anläggning för att appretera, trycka, bestry-
ka, avfetta, vattenskyddsimpregnera, limma, 
måla, 
rengöra, impregnera eller på annat sätt yt-
behandla material, föremål eller produkter, 
om förbrukningen av organiska lösningsme-
del är mer än 150 kilogram per timme eller 
mer än 200 ton per kalenderår. 

19 kap 3 
§ 

39.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39.15-1 
 
 

39.15-2 
 
 
 
 

39.15-3 
 
 

39.15-4 
 
 

39.15-5 
 
 
 

39.15-6 
 
 
 

39.15-7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 
 
 

15 
 
 
 
 

14 
 
 

17 
 
 

15 
 
 
 

17 
 
 
 

15 
 

B Anläggning där det per kalenderår förbrukas 
1. mer än 5 ton halogenerade organiska 
lösningsmedel, 
2. mer än totalt 25 ton organiska lösnings-
medel, 
3. mer än 50 ton organiska lösningsmedel i 
tillverkning av farmaceutiska produkter, eller 
4. mer än 100 ton organiska lösningsmedel i 
tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra 
beläggningspreparat. 
Vid tillämpningen av första stycket ska inte 
sådana organiska lösningsmedel medräknas 
som omfattas av förordningen (2007:846) 
om fluorerade växthusgaser och ozonned-
brytande ämnen eller av föreskrifter som har 
meddelats med stöd av den förordningen. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamhe-
ten är tillståndspliktig enligt 2 §. 
Tillståndsplikten enligt första stycket 2 gäller 
inte sjukhus. 
 
- 2. mer än totalt 200 ton organiska lös-
ningsmedel 
  
- 1. mer än 5 ton halogenerade organiska 
lösningsmedel, 
- 2. mer än totalt 50 ton men högst 200 ton 
organiska lösningsmedel  
 
- 2. mer än totalt 25 ton men högst 50 ton 
organiska lösningsmedel, 
 
- 3. mer än 200 ton organiska lösningsmedel 
i tillverkning av farmaceutiska produkter 
 
- 3. mer än 50 ton men högst 200 ton orga-
niska lösningsmedel i tillverkning av farma-
ceutiska produkter 
 
- 4. mer än 200 ton organiska lösningsmedel 
i tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra 
beläggningspreparat. 
 
- 4. mer än 100 ton men högst 200 ton orga-
niska lösningsmedel i tillverkning av lack, 
tryckfärg, lim eller andra beläggningsprepa-
rat. 

19 kap 4 
§ 

39.30 5 C Anläggning där organiska lösningsmedel 
förbrukas per kalenderår med 
1. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösnings-
medlet innehåller någon kemisk produkt, 
som 
a) enligt föreskrifter som har meddelats av 
Kemikalieinspektionen har klassificerats 
med riskfraserna ”misstänks kunna ge can-
cer” (R40),  kan ge cancer” (R45), ”kan ge 
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ärftliga genetiska skador” (R46), ”kan ge 
cancer vid inandning” 
(R49), ”kan ge nedsatt fortplantningsförmå-
ga” (R60) eller ”kan ge fosterskador” (R61), 
eller 
b) enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 
december 2008 om klassificering, märkning 
och förpackning av ämnen och blandningar, 
ändring och upphävande av direktiven 
67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring 
av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller 
kriterierna för att klassificeras i faroklasserna 
”cancerogenitet kategori 1A”, 
”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogeni-
tet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller 
kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kate-
gori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 
eller ”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 
2. mer än 2 ton i annan ytrengöring, 
3. mer än 500 kilogram i fordonslackering, 
eller 
4. mer än 1 kilogram i kemtvätt. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §. 

19 kap 5 
§ 

39.35 5 C Anläggning där organiska lösningsmedel 
förbrukas per kalenderår med mer än 500 
kilogram i 
lackering av vägfordon till följd av reparation, 
underhåll eller dekoration som sker utanför 
tillverkningsanläggningar. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksam-
heten är tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §. 

19 kap 6 
§ 

39.50 
 
 
 
 
 
 
 

39.50-1 
 

39.50-2 
 
 

39.50-3 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 

8 
 
 

6 

C Anläggning där det per kalenderår förbrukas 
1. mer än 1 ton halogenerade organiska 
lösningsmedel, eller 
2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsme-
del. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksam-
heten är tillstånds- eller anmälningspliktig 
enligt 2, 3 eller 4 §. 
 
- 1. Mer än 1 ton halogenerade organiska 
lösningsmedel förbrukas per kalenderår. 
- 2.Mer än totalt 10 ton men högst totalt 25 
ton organiska lösningsmedel förbrukas per 
kalenderår. 
- 2. Mer än totalt 5 ton men högst totalt 10 
ton organiska lösningsmedel förbrukas per 
kalenderår. 

- 39.5001 4 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas 
högst 1 ton halogenerade organiska lös-
ningsmedel 

- 39.5002 4 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas 
mer än 2,5 ton men högst 5 ton organiska 
lösningsmedel. 

- 39.5003 3 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas 
mer än 500 kg men högst 2,5 ton organiska 
lösningsmedel. 

 39.5004 1 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas 
högst 500 kg organiska lösningsmedel. 

    HANTERING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA 
KEMISKA PRODUKTER  

20 kap 1 
§ 

39.60 
 
 

 
 
 

B Anläggning för lagring eller annan hantering 
av 
1. gasformiga eller flytande petrokemiska 
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39.60-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39.60-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

produkter, oljor, petroleumprodukter eller 
brännbara gaser, om anläggningen har ka-
pacitet för lagring av mer än 50 000 ton vid 
ett och samma tillfälle eller hantering av mer 
än 500 000 ton per kalenderår, 
2. andra kemiska produkter, om lagringen 
eller hanteringen omfattar mer än 5 000 ton 
vid ett och samma tillfälle eller mer än 50 
000 ton per kalenderår och produkterna 
a) enligt föreskrifter som har meddelats av 
Kemikalieinspektionen har klassificerats 
med de riskfraser som ingår i faroklasserna 
”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancer-
framkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstox-
isk” eller ”miljöfarlig”, eller 
b) enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 
december 2008 om klassificering, märkning 
och förpackning av ämnen och blandningar, 
ändring och upphävande av direktiven 
67/548/EEG och 
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) 
nr 1907/2006 uppfyller kriterierna för att 
klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet 
kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut 
toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet 
enstaka exponering kategori 1”, ”specifik 
organtoxicitet upprepad exponering kategori 
1”, ”frätande för huden kategori 1A”, ”frätan-
de för huden kategori 1B”, 
”frätande för huden kategori 1C”, ”cancero-
genitet kategori 1A”, ”cancerogenitet katego-
ri 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mutage-
nitet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i 
könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i köns-
celler kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet 
kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori 
1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”far-
ligt för vattenmiljön 
kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön ka-
tegori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön 
kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön 
kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön 
kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskik-
tet, eller 
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 
och 2, om det i anläggningen lagras mer än 
200 000 ton vid ett och samma tillfälle. 
 
- Anläggning för lagring eller annan hante-
ring enligt punkt 1 om anläggningen har 
kapacitet för lagring av mer än 500 000 ton 
vid ett och samma tillfälle eller hantering av 
mer än 5 000 000 ton per kalenderår, 
enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras 
mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle 
eller hanteras mer än 500 000 ton per ka-
lenderår, eller  
enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras 
mer än 2 000 000 ton vid ett och samma tillfälle. 
 
- Anläggning för lagring eller annan hante-
ring enligt punkt 1 om anläggningen har 
kapacitet för lagring av mer än 250 000 ton 
men högst 500 000 ton vid ett och samma 
tillfälle eller hantering av mer än 2 500 000 
ton men högst 5 000 000 ton per kalenderår, 
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39.60-3 

 
 

8 
 
 

enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras 
mer än 25 000 ton men högst 50 000 ton vid 
ett och samma tillfälle eller hanteras mer än 
250 000 ton men högst 500 000 ton per ka-
lenderår, eller  
enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras 
mer än 1 000 000 ton men högst 2 000 000 
ton vid ett och samma tillfälle. 
 
- Anläggning för lagring eller annan hante-
ring enligt punkt 1 om anläggningen har 
kapacitet för lagring av mer än 50 000 ton 
men högst 250 000 ton vid ett och samma 
tillfälle eller hantering av mer än 500 000 ton 
men högst 2 500 000 ton per kalenderår, 
enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras 
mer än 5 000 ton men högst 25 000 ton vid 
ett och samma tillfälle eller hanteras mer än 
50 000 ton men högst 250 000 ton per ka-
lenderår, eller  
enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras 
mer än 200 000 ton men högst 1 000 000 
ton vid ett och samma tillfälle. 

20 kap 2 
§ 

39.70 6 C Anläggning för lagring av 
1. gasformiga eller flytande petrokemiska 
produkter, oljor, petroleumprodukter eller 
brännbara gaser, om det i anläggningen 
lagras mer än 5 000 ton vid ett och samma 
tillfälle, 
2. andra kemiska produkter än som avses i 
1, om anläggningen avser verksamhet för 
energiproduktion eller kemisk industri och 
har kapacitet för lagring av mer än 1 ton vid 
ett och samma tillfälle och 
a) någon produkt enligt föreskrifter som har 
meddelats av Kemikalieinspektionen har 
klassificerats med de riskfraser som ingår i 
faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätan-
de”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”re-
produktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr  
272/2008 uppfyller kriterierna för att klassifi-
ceras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 
1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet 
kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka 
exponering kategori 1”, ”specifik organtoxici-
tet upprepad exponering kategori 1”, ”frätan-
de för huden kategori 1A”, ”frätande för hu-
den kategori 1B”, ”frätande för huden kate-
gori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, ”can-
cerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet 
kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller katego-
ri 1A”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mu-
tagenitet i könsceller kategori 2”, ”reproduk-
tionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstox-
icitet kategori 1B”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vat-
tenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för vat-
tenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vat-
tenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vat-
tenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för 
ozonskiktet”, eller 
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 
och 2, om det i anläggningen lagras mer än 
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50 000 ton vid ett och samma tillfälle. 

- 39.7001 1 U Anläggning för lagring av 
1. gasformiga eller flytande petrokemiska 
produkter, oljor, petroleumprodukter eller 
brännbara gaser, om det i anläggningen 
lagras högst 5 000 ton vid ett och samma 
tillfälle, 
2. andra kemiska produkter än som avses i 
1, om anläggningen avser verksamhet för 
energiproduktion eller kemisk industri och 
har kapacitet för lagring av högst 1 ton vid 
ett och samma tillfälle och 
a) någon produkt enligt föreskrifter som har 
meddelats av Kemikalieinspektionen har 
klassificerats med de riskfraser som ingår i 
faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätan-
de”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”re-
produktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr  
272/2008 uppfyller kriterierna för att klassifi-
ceras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 
1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet 
kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka 
exponering kategori 1”, ”specifik organtoxici-
tet upprepad exponering kategori 1”, ”frätan-
de för huden kategori 1A”, ”frätande för hu-
den kategori 1B”, ”frätande för huden kate-
gori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, ”can-
cerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet 
kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller katego-
ri 1A”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mu-
tagenitet i könsceller kategori 2”, ”reproduk-
tionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstox-
icitet kategori 1B”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vat-
tenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för vat-
tenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vat-
tenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vat-
tenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för 
ozonskiktet”, eller 
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 
och 2, om det i anläggningen lagras högst 
50 000 ton vid ett och samma tillfälle. 

20 kap 3 
§ 

39.80 7 B Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner 
normalkubikmeter naturgas per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamhe-
ten är tillståndspliktig enligt 1 §. 

- 39.8001 1 U Anläggning för lagring av högst 50 miljoner 
normalkubikmeter naturgas per kalenderår. 

20 kap 4 
§ 

39.90 3 C Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton 
kol, torv eller bränsleflis eller annat träbrän-
sle per 
kalenderår. 

- 39.9001 1 U Anläggning för lagring av högst 5 000 ton 
kol, torv eller bränsleflis eller annat träbrän-
sle per kalenderår. 

    GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, 
EL, VÄRME OCH KYLA  

21 kap 1 
§ 

   Med avfall och farligt avfall avses i detta 
kapitel detsamma som i 15 kap. miljöbalken 
och avfallsförordningen (2011:927). 

    Anaerob biologisk behandling 
21 kap 2 40.01 11 B Anläggning som genom anaerob biologisk 
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§ behandling av stallgödsel, grödor eller annat 
biologiskt material producerar mer än 3 000 
megawattimmar biogas per kalenderår.  
Tillståndsplikten gäller även om stallgödseln 
är avfall och även om det material som inte 
är stallgödsel består av högst 500 ton icke-
farligt avfall per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamhe-
ten är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 §. 

21 kap 3 
§ 

40.02 7 C Anläggning som genom anaerob biologisk 
behandling av stallgödsel, grödor eller annat 
biologiskt material producerar biogas. 
Anmälningsplikten gäller även om stallgöd-
seln är avfall och även om det material som 
inte är stallgödsel består av högst 500 ton 
icke-farligt avfall per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksam-
heten är tillståndspliktig enligt 2 §. 

    Framställning av gas- och vätskeformiga 
bränslen 

21 kap 4 
§ 

40.05-i 15 B Anläggning för förgasning eller förvätskning 
av andra bränslen än kol där anläggningen 
har en kapacitet att överföra 20 megawatt 
tillförd bränsleeffekt eller mer. 

21 kap 5 
§ 

40.15 11 B Anläggning för att uppgradera eller för att på 
annat sätt än genom anaerob biologisk be-
handling tillverka mer än 1 500 megawat-
timmar gas eller vätskeformigt bränsle per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamhe-
ten är tillståndspliktig enligt 4 § eller 12 kap. 
1 eller 2 §. 

21 kap 6 
§ 

40.20 7 C Anläggning för att uppgradera eller för att på 
annat sätt än genom anaerob biologisk be-
handling tillverka högst 1 500 megawattim-
mar gas eller vätskeformigt bränsle per ka-
lenderår. 

    Kärnkraft 
    Förbränning 

21 kap 9 
§ 

40.50-i 
 
 
 

40.50-i1 
 

40.50-i2 

 
 
 
 

17 
 

12 

B Anläggning för förbränning med en total 
installerad tillförd effekt av minst 50 mega-
watt men högst 300 megawatt. 
 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 
100 megawatt men högst 300 megawatt. 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 50 
megawatt men högst 100 megawatt. 

21 kap 10 
§ 

40.51 11 B Anläggning för förbränning med en total 
installerad tillförd effekt av mer än 20 mega-
watt men mindre än 50 megawatt. 

21 kap 11 
§ 

40.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40.60-1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 

C Anläggning för förbränning med en total 
installerad tillförd effekt av 
1. mer än 500 kilowatt men högst 20 mega-
watt, om annat bränsle används än enbart 
fossil eldningsolja eller biogen eller fossil 
bränslegas, eller 
2. mer än 10 megawatt men högst 20 me-
gawatt, om inget annat bränsle används än 
fossil eldningsolja eller biogen eller fossil 
bränslegas. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksam-
heten är anmälningspliktig enligt 12 § eller 
avser en stationär förbränningsmotor avsedd 
endast som reservaggregat vid elavbrott. 
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5 

- Total installerad tillförd effekt av mer än 5 
megawatt men högst 20 megawatt, om an-
nat bränsle används än enbart fossil eld-
ningsolja eller biogen eller fossil bränslegas. 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 
500 kilowatt men högst 5 megawatt, om 
annat bränsle används än enbart fossil eld-
ningsolja eller biogen eller fossil bränslegas. 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 10 
megawatt men högst 20 megawatt, om inget 
annat bränsle än fossil eldningsolja eller 
biogen eller fossil bränslegas. 

- 40.6001 2 U Anläggning för förbränning med en total 
installerad tillförd effekt av 
1. högst 500 kilowatt, om annat bränsle an-
vänds än enbart fossil eldningsolja eller bio-
gen eller fossil bränslegas, eller 
2. högst 10 megawatt, om inget annat brän-
sle används än fossil eldningsolja eller bio-
gen eller fossil bränslegas. 

21 kap 12 
§ 

40.70 9 C Gasturbinanläggning med en total installerad 
tillförd effekt av högst 20 megawatt. 

    Vindkraft 
21 kap 13 

§ 
40.90 4 B Verksamhet med 

1. två eller flera vindkraftverk som står till-
sammans (gruppstation), om vart och ett av 
vindkraftverken inklusive rotorblad är högre 
än 150 meter, 
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är 
högre än 150 meter och står tillsammans 
med en sådan gruppstation som avses i 1, 
eller 
3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är 
högre än 150 meter och står tillsammans 
med ett annat sådant vindkraftverk, om 
verksamheten påbörjas efter att verksamhe-
ten med det andra vindkraftverket påbörja-
des. 

21 kap 14 
§ 

40.95 3 B Verksamhet med 
1. sju eller fler vindkraftverk som står till-
sammans (gruppstation), om vart och ett av 
vindkraftverken inklusive rotorblad är högre 
än 120 meter, 
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är 
högre än 120 meter och står tillsammans 
med en sådan gruppstation som avses i 1, 
eller 
3. ett eller fler vindkraftverk som vart och ett 
inklusive rotorblad är högre än 120 meter 
och står tillsammans med så många andra 
sådana vindkraftverk att gruppstationen 
sammanlagt består av minst sju vindkraft-
verk, om verksamheten påbörjas efter det att 
verksamheten eller verksamheterna med de 
andra vindkraftverken påbörjades. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamhe-
ten är tillståndspliktig enligt 13 §. 

21 kap 15 
§ 

40.100 2 C Verksamhet med 
1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är 
högre än 50 meter, 
2. två eller fler vindkraftverk som står till-
sammans (gruppstation), eller 
3. ett vindkraftverk som står tillsammans 
med ett annat vindkraftverk, om verksamhe-
ten påbörjas efter det att verksamheten med 
det andra vindkraftverket påbörjades. 
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Anmälningsplikten gäller inte om verksam-
heten är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §. 

- 40.10001 1 U Verksamhet med ett vindkraftverk som inklu-
sive rotorblad är lägre än 50 meter. 

    Värme- och kylanläggningar 
21 kap 16 

§ 
40.110 7 C Värmepump eller kylanläggning för uttag 

eller tillförsel av värmeenergi från mark, 
vattenområde, grundvatten eller avloppsvat-
ten för en uttagen eller tillförd effekt av mer 
än 10 megawatt. 
Anmälningsplikten gäller inte uttag eller till-
försel genom vattentäkt. 

21 kap 17 
§ 

40.120 3 C Anläggning för lagring av värme i mark, vat-
tenområde eller i grundvatten för en tillförd 
energimängd av mer än 3 000 megawattim-
mar. 

- 40.12001 1 U Anläggning för lagring av värme i mark, vat-
tenområde eller i grundvatten för en tillförd 
energimängd av högst 3 000 megawattim-
mar. 

    VATTENFÖRSÖRJNING 
- 41.9001 6 U Vattenverk med kemsteg för mer än 25 000 

personer, eller utan kemsteg för mer än 50 
000 personer. 

- 41.9002 4 U Vattenverk med kemsteg för mer än 5 000 
personer men högst 25 000 personer, eller 
utan kemsteg för mer än 5 000 personer 
men högst  
50 000 personer. 

- 41.9003 2 U Vattenverk för högst 5 000 personer. 
    FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELS-

HANTERING 
23 kap 1 

§ 
50.10 

 
 
 
 
 
 
 

50.10-1 
 
 
 
 
 
 

50.10-2 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 

C Anläggning för tvättning av 
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalender-
år, 
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalen-
derår, eller 
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per 
kalenderår. 
 
- Tvättning av 
1. fler än 15 000 personbilar per kalenderår, 
2. fler än 1 000 tåg eller flygplan per kalen-
derår, 
3. fler än 5 000 tågvagnar eller lok per ka-
lenderår, eller 
4. fler än 3 000 andra motordrivna fordon per 
kalenderår. 
- Tvättning av 
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalender-
år, 
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalen-
derår, eller 
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per 
kalenderår.. 
 
 

- 50.1001 4 U Anläggning för tvättning av 
1. fler än 1 250 personbilar per kalenderår, 
2. färre än eller lika med 100 tåg eller flyg-
plan per kalenderår, 
3. färre än eller lika med 500 tågvagnar eller 
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lok per kalenderår, eller 
4. fler än 250 andra motordrivna fordon per 
kalenderår. 

- 50.1002 2 U Anläggning för tvättning av 
1. fler än 250 personbilar per kalenderår, 
2. fler än 50 andra motordrivna fordon per 
kalenderår. 

- 50.1003 1 U Anläggning för tvättning av 
1. högst 250 personbilar per kalenderår, 
2. högst 50 andra motordrivna fordon per 
kalenderår. 

23 kap 2 
§ 

50.20 
 
 
 
 
 
 
 
 

50.20-1 
 

50.20-2 
 

50.20-3 
 
 

50.20-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 

5 
 

4 
 
 

5 

C Anläggning där det per kalenderår hanteras 
1. mer än 1 000 kubikmeter flytande motor-
bränsle, eller 
2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas 
avsedd som motorbränsle. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksam-
heten är tillstånds- eller anmälningspliktig 
enligt 20 kap. 1, 2 eller 3 §. 
 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras 
mer än 10 000 kubikmeter flytande motor-
bränsle. 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras 
mer än 5 000 kubikmeter flytande motor-
bränsle. 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras 
mer än 1 000 kubikmeter flytande motor-
bränsle. 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras 
mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsett 
som motorbränsle. 

- 50.2001 1 U Anläggning där det per kalenderår hanteras 
högst 1 000 kubikmeter flytande motorbrän-
sle för försäljning. 

- 50.2002 1 U Anläggning där det per kalenderår hanteras 
högst 1 miljon normalkubikmeter gas avsett 
som motorbränsle för försäljning. 

- 50.2003 2 U Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter. 

- 50.2004 1 U Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter. 

- 50.2005 1 U Parkeringsgarage med oljeavskiljare med 
fler än 400 platser för motorfordon. 

    HAMNAR OCH FLYGPLATSER  
    Hamnar 

24 kap 1 
§ 

63.10 
 
 
 
 
 
 

63.10-1 
63.10-2 
63.10-3 
63.10-4 
63.10-5 
63.10-6 

 
 
 
 
 
 
 

29 
24 
18 
12 
8 
7 

B Gäller för hamn där trafik medges för fartyg 
med en bruttodräktighet på mer än 1 350. 
Tillståndsplikten gäller inte 
1. hamn för Försvarsmakten, eller 
2. färjekaj med högst tio planerade fartygs-
anlöp per kalenderår. 
 
- Hamn med mer än 5 000 anlöp per kalen-
derår 
- Hamn med 2 000 – 5 000 anlöp per kalen-
derår 
- Hamn med 300 – 2 000 anlöp per kalender-
år 
- Hamn med 50 – 300 anlöp per kalenderår 
- Hamn med 10 – 50 anlöp per kalenderår 
- Hamn med högst 10 anlöp per kalenderår 

 63.1001 4 U Gäller för hamn där trafik medges för fartyg 
med en bruttodräktighet på högst 1 350. 
Punkten gäller inte hamn för Försvarsmak-
ten. 
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1 Motsvarar en vägsträcka på c:a 55 km med 50.000 fordonspassager per dygn 
2 Motsvarar en vägsträcka på c:a 55 km med 25.000 fordonspassager per dygn 
3 Motsvarar en vägsträcka på c:a 25 km med 10.000 fordonspassager per dygn 

 

24 kap 2 
§ 

63.20 7 C Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten. 
Anmälningsplikten gäller inte fiskehamn som 
är tillståndspliktig enligt 1 §. 

- 63.2001 4 U Fritidsbåtshamn, för mer än 600 båtar, med 
uppläggning eller upptag 

- 63.2002 3 U Fritidsbåtshamn, för mer än 200 men högst 
600 båtar, med uppläggning eller upptag 

 63.2003 2 U Fritidsbåtshamn, för mer än 50 men högst 
200 båtar, med uppläggning eller upptag 

 63.2004 1 U Fritidsbåtshamn, för högst 50 båtar, med 
uppläggning eller upptag 

 63.2005 1 U Fritidsbåtshamn utan uppläggning eller upp-
tag 

    Flygplatser 
24 kap 4 

§ 
63.40 13 B Flottiljflygplats eller civil flygplats med infra-

struktur för militär flygverksamhet, om in-
strumentbanan på flottiljflygplatsen eller den 
civila flygplatsen är längre än 1 200 meter. 

- 63.4001 4 U Flottiljflygplats eller civil flygplats med infra-
struktur för militär flygverksamhet, om in-
strumentbanan på flottiljflygplatsen eller den 
civila flygplatsen är kortare än 1 200 meter. 

24 kap 5 
§ 

63.50 4 C Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer 
än 500 flygrörelser per kalenderår äger rum. 
Anmälningsplikten gäller inte om flygplatsen 
är tillståndspliktig enligt 3 eller 4 §. 

- 63.5001 1 U Flygplats för motordrivna luftfartyg där högst 
500 flygrörelser per kalenderår äger rum. 

    Annan trafikinfrastruktur 
- 63.10001 26 U Väganläggning i drift upplåten för allmän 

trafik, med en sammanlagd trafik med mer 
än 1 000 miljoner1 fordonskilometer per ka-
lenderår.  

- 63.10002 19 U Väganläggning i drift upplåten för allmän 
trafik, med en sammanlagd trafik med mer 
än 500 miljoner2 fordonskilometer per kalen-
derår.  

- 63.10003 16 U Väganläggning i drift upplåten för allmän 
trafik, med en sammanlagd trafik med mer 
än 100 miljoner3 fordonskilometer per kalen-
derår. 

- 63.10004 1 U Parkering 

- 63.10101 19 U Spåranläggning i drift för lokal kollektivtrafik 
med en sammanlagd spårlängd över 80 
kilometer. 

- 63.10102 13 U Spåranläggning i drift för regional kollektiv-
trafik eller nationell person och/eller godstra-
fik med en sammanlagd spårlängd över 30 
kilometer. 

- 63.10103 8 U Övriga spåranläggningar. 

    LABORATORIER 
25 kap 1 

§ 
73.10 7 C Kemiska eller biologiska laboratorier med en 

total golvyta som är större än 5 000 kvad-
ratmeter. 
Anmälningsplikten gäller inte laboratorier 
som 
1. ingår i verksamhet som är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon annan be-
stämmelse i denna förordning, 
2. är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 
13 kap. miljöbalken, eller 
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3. ingår i utbildningslokaler som är anmäl-
ningspliktiga enligt 38 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd. 

- 73.1001 7 U Kemiska eller biologiska laboratorier för 
utbildning med en total golvyta som är större 
än 5 000 kvadratmeter 

- 73.1002 2 U Kemiska eller biologiska laboratorier med en 
total golvyta som är större än 20 kvadratme-
ter men högst 5 000 kvadratmeter. 

 73.1003 1 U Kemiska eller biologiska laboratorier med en 
total golvyta som är högst 20 kvadratmeter. 

    TANKRENGÖRING 
26 kap 1 

§ 
74.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

74.10-1 
 
 
 

74.10-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 
 

7 

B Anläggning för rengöring av cisterner, tankar 
eller fat som i annan verksamhet än den 
egna används för förvaring eller transport av 
kemiska produkter och där någon kemisk 
produkt, 
a) enligt föreskrifter som har meddelats av 
Kemikalieinspektionen har klassificerats 
med de riskfraser som ingår i faroklasserna 
”mycket giftig”, ”giftig”, 
”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, 
”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 
b) enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 
december 2008 om klassificering, märkning 
och förpackning av ämnen och blandningar, 
ändring och upphävande av direktiven 
67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring 
av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller 
kriterierna 
för att klassificeras i faroklasserna ”akut 
toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 
2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik organ-
toxicitet enstaka exponering kategori 1”, 
”specifik organtoxicitet upprepad exponering 
kategori 1”, ”frätande för huden kategori 1A”, 
”frätande för huden kategori 1B”, ”frätande 
för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet ka-
tegori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, 
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i 
könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i köns-
celler kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller 
kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 
1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vat-
tenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt 
för ozonskiktet”. 
 
- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som 
i annan verksamhet än den egna används 
för förvaring eller transport av mer än 500 
kubikmeter per kalenderår. 
- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som 
i annan verksamhet än den egna används 
för förvaring eller transport av högst 500 
kubikmeter per kalenderår. 

26 kap 2 
§ 

74.20 6 C Anläggning för rengöring av cisterner, tankar 
eller fat som används för förvaring eller för 
transport av kemiska produkter. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksam-
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heten är tillståndspliktig enligt 1 §. 
 

    HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 
27 kap 1 

§ 
85.10 9 C Sjukhus med fler än 200 vårdplatser. 

- 85.1001 6 U Sjukhus med högst 200 vårdplatser. 

27 kap 2 
§ 

85.20 5 C Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartik-
lar, om etylenoxid används som sterilise-
ringsmedel. 

- 85.3001 1 U Tandläkarmottagning. 

 85.4001 1 U Djursjukhus och liknande 

    RENING AV AVLOPPSVATTEN  
28 kap 1 

§  
90.10 

 
 
 
 

90.10-1 
 

90.10-2 
 
 

90.10-3 
 

 
 
 
 
 

20 
 

16 
 
 

12 
 

B Avloppsreningsanläggning som omfattas av 
lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster 
och som tar emot avloppsvatten med en 
föroreningsmängd som motsvarar 2 000 
personekvivalenter eller mer. 
- mottagande av en föroreningsmängd som 
motsvarar mer än 100 000 personekvivalen-
ter. 
- mottagande av en föroreningsmängd som 
motsvarar mer än 20 000 personekvivalenter 
men högst 100 000 personekvivalenter. 
- mottagande av en föroreningsmängd som 
motsvarar mer än 2 000 personekvivalenter 
men högst 20 000 personekvivalenter. 

28 kap 2 
§ 

90.11 
 
 
 
 

90.11-1 
90.11-2 

 
90.11-3 

 
 
 
 
 

20 
16 

 
12 

 

B Avloppsreningsanläggning med en anslut-
ning av 2 000 personer eller fler. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamhe-
ten är tillståndspliktig enligt 1 §. 
 
- Anslutning av fler än 100 000. 
- Anslutning av fler än 20 000 personer men 
högst 100 000 personer. 
- Anslutning av fler än 2 000 personer men 
högst 20 000 personer. 

28 kap 3 
§ 

90.15-i 16 B Avloppsreningsanläggning som tar emot 
avloppsvatten från en eller flera sådana 
anläggningar som avses i 1 kap. 2 § indust-
riutsläppsförordningen (2013:250). 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamhe-
ten är tillståndspliktig enligt 1 §. 

28 kap 4 
§ 

90.16 
 
90.16-1 

 
90.16-2 

 
 
 
 

8 
 
 

7 

C Avloppsreningsanläggning som tar emot 
avloppsvatten med en föroreningsmängd 
som motsvarar mer än 200 men mindre än 2 
000 personekvivalenter. 
-mottagande av en föroreningsmängd som 
motsvarar mer än 500 personekvivalenter 
men högst 2000 personekvivalenter. 
- mottagande av en föroreningsmängd som 
motsvarar mer än 200 personekvivalenter 
men högst 500 personekvivalenter. 

- 90.2001 6 U Avloppsreningsanläggning som tar emot 
avloppsvatten med en föroreningsmängd 
som motsvarar mer än 100 men högst 200 
personekvivalenter. 

- 90.2002 5 U Avloppsreningsanläggning som tar emot 
avloppsvatten med en föroreningsmängd 
som motsvarar mer än 25 men högst 100 
personekvivalenter. 

 
 

90.2003 1 U Avloppsledningsnät, inklusive pumpstationer 
mm 

    AVFALL 
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29 kap 1 
§ 

   Med avfall, återvinna avfall, förbereda avfall 
för återanvändning, materialåtervinna avfall, 
bortskaffa avfall, samla in avfall och uttjänt 
bil avses i detta kapitel detsamma som i 15 
kap. miljöbalken. 

29 kap 2 
§ 

   Med farligt avfall och deponering avses i 
detta kapitel detsamma som i avfallsförord-
ningen (2011:927). 

29 kap 3 
§ 

   Med inert avfall avses i detta kapitel det-
samma som i 3 a § förordningen (2001:512) 
om deponering av avfall. 

29 kap 4 
§ 

   Med avfallsförbränningsanläggning och 
samförbränningsanläggning avses i detta 
kapitel detsamma som i förordningen 
(2013:253) om förbränning av avfall.  

    Förbränning 

29 kap 7 § 90.190 10 B Samförbränningsanläggning där farligt avfall 
förbränns, om den tillförda mängden avfall är 
högst 10 ton per dygn men högst 2 500 ton 
per kalenderår. 

29 kap 8 § 90.191 10 B Avfallsförbränningsanläggning där farligt 
avfall förbränns, om den tillförda mängden 
avfall är högst 10 ton per dygn eller högst 2 
500 ton per kalenderår. 

29 kap 11 
§ 

90.210-i 
 

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

 
29 kap 12 

§ 

90.211-i 
 

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

29 kap 13 
§ 

90.212-i 13 B Samförbränningsanläggning där animaliskt 
avfall förbränns om den tillförda mängden 
avfall är  
1. mer än 10 ton per dygn, eller 
2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton 
per kalenderår. 

29 kap 14 
§ 

90.213-i 13 B Avfallsförbränningsanläggning där anima-
liskt avfall förbränns om den tillförda mäng-
den avfall är  
1. mer än 10 ton per dygn, eller 
2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton 
per kalenderår. 

29 kap 15 
§ 

90.220 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

B Samförbränningsanläggning där icke-farligt 
avfall förbränns, om den tillförda mängden 
avfall är  
1. högst 3 ton per timme, eller 
2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per 
kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent 
träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 
5 i förordningen (2013:253) om förbränning 
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90.220-1 
 

90.220-2 
 

90.220-3 

 
 

10 
 

8 
 

7 
 

av avfall. 
 
- Den tillförda mängden avfall är större än  
10 000 ton men högst 18 000 ton per kalen-
derår. 
- Den tillförda mängden avfall är större än 
1000 ton men högst 10 000 ton per kalen-
derår. 
- Den tillförda mängden avfall är större än 50 
ton men högst 1 000 ton per kalenderår. 

29 kap 16 
§ 

90.221 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90.221-1 
 

90.221-2 
 

90.221-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 

8 
 

7 
 

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

29 kap 17 
§ 

90.230 3 C Samförbrännings- eller avfallsförbrännings-
anläggning där icke-farligt avfall förbränns 
yrkesmässigt, om den tillförda mängden är 
högst 50 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte anläggning 
som endast förbränner rent träavfall eller 
avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förord-
ningen (2013:253) om förbränning av avfall 

- 90.23001 2 U Samförbrännings- eller avfallsförbrännings-
anläggning där icke-farligt avfall förbränns 
om den tillförda mängden är högst 50 ton 
per kalenderår. 
Punken gäller inte anläggning som endast 
förbränner rent träavfall eller avfall som an-
ges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen 
(2013:253) om förbränning av avfall 

    Deponering 
29 kap 18 

§ 
90.271 

 
 

 
 
 

90.271-1 
 

90.271-2 

 
 
 
 
 
 

10 
 

7 

B Uppläggning av muddermassa 
1. på ett sätt som kan förorena mark, vatten-
område eller grundvatten, om förorenings-
risken inte endast är ringa, eller 
2. i större mängd än 1 000 ton. 
 
- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, 
eller i större mängd än 2 500 ton. 
- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, 
eller i större mängd är 1 000 ton men högst 2 
500 ton. 

29 kap 19 
§ 

90.281 3 C Deponering av icke-farliga muddermassor 
på land längs små sund, kanaler eller vat-
tenvägar som massorna har muddrats från, 
om 
1. mängden massor är högst 1 000 ton, och 
2. föroreningsrisken endast är ringa. 

- 90.28001 1 U Uppläggning av snö från gaturenhållning. 
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29 kap 21 
§ 

90.300-i 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90.300-i1 
 
 

90.300-i2 
 

90.300-i3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 

10 
 

8 

B Deponering av icke-farligt avfall som inte är 
inert, om  
1. den tillförda mängden är mer än 2 500 ton 
men högst 100 000 ton avfall per kalenderår, 
eller 
2. mängden avfall som deponeras är mer än 
25 000 ton. 
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen 
är tillståndspliktig enligt 20 §. 
 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
20 000 ton men högst 100 000 ton per ka-
lenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
10 000 ton men högst 20 000 ton per kalen-
derår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 
500 ton men högst 10 000 ton per kalender-
år. 

29 kap 22 
§ 

90.310 
 
 
 
 

90.310-1 
 

90.310-2 
 

90.310-3 

 
 
 
 
 

12 
 

9 
 

7 

B Deponering av icke-farligt avfall. 
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 18, 
19, 20 eller 21 §. 
 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
10 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 
500 ton men högst 10 000 ton per kalender-
år. 
- Den tillförda mängden avfall är högst 2 500 
ton per kalenderår. 

29 kap 24 
§ 

90.330-i 
 
 

18 B Deponering av farligt avfall, om 
1. den tillförda mängden farligt avfall är mer 
än 2 500 ton men högst 10 000 ton per ka-
lenderår, eller 
2. mängden farligt avfall som deponeras är 
mer än 25 000 ton. 
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen 
är tillståndspliktig enligt 23 §. 

29 kap 25 
§ 

90.340 
 
 

90.340-1 
 

90.340-2 

 
 
 

12 
 

7 

B Deponering av farligt avfall, om deponering-
en inte är tillståndspliktig enligt 23 eller 24 §. 
 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 
000 ton men högst 2 500 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är högst 1 000 
ton per kalenderår. 

29 kap 26 
§ 

90.341 3 C Sluttäckt deponi där sluttäckningen har god-
känts enligt 32 § förordningen (2001:512) 
om deponering av avfall, fram till dess åtgär-
der inte längre behöver vidtas enligt 33 § 
samma förordning. 

 90.34101 1 U Sluttäckt deponi som inte omfattas av an-
mälningsplikt enligt 26 §. 

    Återvinning eller bortskaffande av avfall som 
uppkommit i egen verksamhet 

29 kap 27 
§ 

90.381 
 

6 
 

B 1. Återvinning av farligt avfall som har upp-
kommit i egen verksamhet, om mängden 
avfall är mer än 500 ton men högst 2 500 ton 
per kalenderår, eller 
2. Bortskaffning av farligt avfall som har 
uppkommit i egen verksamhet, om mängden 
avfall är högst 2 500 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandling är 
anmälningspliktig enligt 38 §. 

29 kap 28 
§ 

90.383 6 B Behandling av farligt avfall som har upp-
kommit i egen verksamhet, om mängden 
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avfall är mer än 2 500 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandling är 
anmälningspliktig enligt 67 §. 

29 kap 29 
§ 

90.391 4 C Återvinning av farligt avfall som har upp-
kommit i egen verksamhet, om 
1. mängden avfall är högst 500 ton per ka-
lenderår, och 
2. behandlingen leder till materialåtervinning 

    Biologisk behandling 

29 kap 30 
§ 

90.161 
 

7 B Behandling av icke-farligt avfall genom bio-
logisk behandling om avfallet inte är park- 
och trädgårdsavfall och 
1. den tillförda mängden avfall är mer än 500 
ton men högst 18 750 ton per kalenderår, 
eller 
2. om behandlingen enbart sker genom an-
aerob biologisk nedbrytning och den tillförda 
mängden avfall är mer än 500 ton men högst 
25 000 ton per kalenderår 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen 
1. är tillståndspliktig enligt 66 §, eller 
2. är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
21 kap. 2 eller 3 § 

29 kap 31 
§ 

90.171 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90.171-1 
 
 

90.171-2 
 

90.171-3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 

4 
 
 

3 
 

C Behandling av icke-farligt avfall genom bio-
logisk behandling, om  
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall 
och den tillförda mängden är mer än 10 ton 
men högst 500 ton per kalenderår, eller 
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och 
den tillförda mängden är mer än 50 ton men 
högst 18 750 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om behand-
lingen är tillstånds- eller anmälningspliktig 
enligt 21 kap. 2 eller 3 § 
 
- Den tillförda mängden annat avfall än park- 
och trädgårdsavfall är mer än 100 ton men 
högst 500 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden annat avfall än park- 
och trädgårdsavfall är mer än 10 ton men 
högst 100 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden park- och trädgårds-
avfall är mer än 50 ton men högst 18 750 ton 
per kalenderår. 

- 90.17001 1 U Behandling av icke-farligt avfall genom bio-
logisk behandling, om  
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall 
och den tillförda mängden är högst 10 ton 
per kalenderår, eller 
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och 
den tillförda mängden är högst 50 ton per 
kalenderår. 

    Animaliskt avfall 

29 kap 32 
§ 

90.241-i 
 
 
 
 
 

90.241-i1 
 

90.241-i2 

 
 
 
 
 

16 
 

10 

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

29 kap 33 90.251 10 C Yrkesmässig behandling av animaliskt avfall 
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§ på annat sätt än genom biologisk behandling 
eller förbränning, om den tillförda mängden 
avfall är högst 10 ton per dygn eller högst 
2 500 ton per kalenderår. 

    Återvinning för anläggningsändamål 

29 kap 34 
§ 

90.131 
 
 
 
 
 

90.131-1 
 

90.131-2 
 
 

90.131-3 
 
 

90.131-4 
 
 

90.131-5 
 

 
 
 
 
 
 

11 
 

10 
 
 

9 
 
 

8 
 
 

7 

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

29 kap 35 
§ 

90.141 1 C Återvinning av icke-farligt avfall för anlägg-
ningsändamål på ett sätt som kan förorena 
mark, vattenområde eller grundvatten, om 
föroreningsrisken är ringa. 

    Uppgrävda massor 
29 kap 36 

§ 
90.361 

 
8 
 

B Behandling av farligt avfall som utgörs av 
uppgrävda massor, om mängden avfall är 
högst 2 500 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 25 
eller 37 §. 

29 kap 37 
§ 

90.370 1 C Behandling av avfall som utgörs av upp-
grävda förorenade massor från den plats där 
behandlingen sker, om behandlingen pågår 
under högst en tolvmånadersperiod och inte 
är tillståndspliktig enligt 21, 22, 23, 24 eller 
25 §. 

    Konvertering av smittförande avfall 
29 kap 38 

§ 
90.382 1 C 

Konvertera smittförande avfall på ett sjukhus 
    Avvattning 

29 kap 39 
§ 

90.375 7 C Avvattning av icke-farligt eller farligt avfall, 
om mängden avfall som behandlas är högst 
2 000 ton per kalenderår. 

    Mekanisk bearbetning och sortering 
29 kap 40 

§ 
90.100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

90.100-1 
 

90.100-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 

12 

B Återvinning av mer än 10 000 ton icke-farligt 
avfall per kalenderår genom mekanisk bear-
betning. 
Tillståndsplikten gäller inte 
1. för att genom krossning, siktning eller 
motsvarande mekanisk bearbetning återvin-
na avfall för byggnads- eller anläggningsän-
damål, eller 
2. om återvinningen är tillståndspliktig enligt 
65 §. 
 
- Den hanterade avfallsmängden är större än  
50 000 ton per kalenderår. 
- Den hanterade avfallsmängden är större än  
10 000 ton men högst 50 000 ton per kalen-
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derår. 

29 kap 41 
§ 

90.110 
 
 
 
 
 
 
 

90.110-1 
 
 

90.110-2 
 

90.110-3 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 

7 
 

1 

C 1. Yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall 
genom mekanisk bearbetning, om den till-
förda mängden avfall är högst 10 000 ton 
per kalenderår, eller 
2. genom krossning, siktning eller motsva-
rande mekanisk bearbetning återvinna avfall 
för byggnads- eller anläggningsändamål. 
 
- Den hanterade avfallsmängden är större än  
5 000 ton men högst 10 000 ton avfall per 
kalenderår. 
- Den hanterade avfallsmängden är högst 5 
000 ton avfall per kalenderår. 
- Tillfällig krossning/återvinning för bygg-
nads- eller anläggningsandamål 

29 kap 42 
§ 

90.70 
 
 
 
 

90.70-1 
 

90.70-2 

 
 
 
 
 

11 
 

10 

B Sortering av icke-farligt avfall, om mängden 
avfall är mer än 10 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte för att sortera 
avfall för byggnads- eller anläggningsända-
mål. 
 
- Den hanterade avfallsmängden är mer än  
75 000 ton per kalenderår. 
- Den hanterade avfallsmängden är mer än  
10 000 ton men högst 75 000 ton per kalen-
derår 

29 kap 43 
§ 

90.80 6 C Sortering av icke-farligt avfall, om mängden 
avfall är 
1. mer än 1 000 ton per kalenderår och av-
fallet ska användas för byggnads- eller an-
läggningsändamål, eller 
2. mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton 
per kalenderår i andra fall. 

- 90.8001 1 U Sortering av icke-farligt avfall, om mängden 
avfall är högst 1 000 ton per kalenderår. 

    Elavfall 
29 kap 44 

§ 
90.90 6 C Yrkesmässigt sortera, demontera eller på 

annat sätt behandla avfall som utgörs av 
elektriska eller elektroniska produkter innan 
ytterligare behandling. 
Anmälningsplikten gäller inte behandling av 
komponenter eller utrustning som innehåller 
isolerolja. 

    Uttjänta fordon 
29 kap 45 

§ 
90.119 

 
 
 
 
 
 

90.119-1 
 

90.119-2 

 
 
 
 
 
 
 

14 
 

8 

B Tömma, demontera eller på annat sätt yr-
kesmässigt återvinna sådana uttjänta mo-
tordrivna fordon som inte omfattas av 
bilskrotningsförordningen (2007:186). 
Tillståndsplikten gäller inte om återvinningen 
är anmälningspliktig enligt 46 § 2. 
 
- Den hanterade avfallsmängden är större än  
10 000 ton per kalenderår. 
- Den hanterade avfallsmängden är högst 10 
000 ton per kalenderår. 

29 kap 46 
§ 

90.120 6 C Tömma, demontera eller på annat sätt yr-
kesmässigt återvinna 
1. uttjänta bilar som omfattas av bilskrot-
ningsförordningen (2007:186), eller 
2. andra uttjänta motordrivna fordon vars 
totalvikt inte överstiger 3 500 kilogram, om 
fordonen återvinns av en bilskrotare som är 
auktoriserad enligt bilskrotningsförordning-
en. 
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    Förberedelse för återanvändning 
29 kap 47 

§ 
90.29 1 C Yrkesmässigt förbereda avfall för återan-

vändning.   
    Lagring som en del av att samla in avfall 

29 kap 48 
§ 

90.30 
 
 
 
 
 
 
 

90.30-1 
 
 
 

90.30-2 
 
 
 
 
 

90.30-3 

 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 

9 
 
 
 
 
 

8 

B Lagring av icke-farligt avfall som en del av 
att samla in det, om mängden avfall vid nå-
got tillfälle är 
1. mer än 30 000 ton och avfallet ska an-
vändas för byggnads- eller anläggningsän-
damål, eller 
2. mer än 10 000 ton annat icke-farligt avfall 
i andra fall. 
 
-1. mer än 300 000 ton och avfallet ska an-
vändas för byggnads- eller anläggningsän-
damål, eller 
2. mer än 100 000 ton i andra fall. 
 
-1. mer än 150 000 ton men högst 300 000 
ton och avfallet ska användas för byggnads- 
eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton 
i andra fall. 
 
-1. mer än 30 000 ton men högst 150 000 
ton och avfallet ska användas för byggnads- 
eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton i 
andra fall. 
 

29 kap 49 
§ 

90.40 6 C Lagring av icke-farligt avfall som en del av 
att samla in det, om mängden avfall vid nå-
got tillfälle är 
1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och 
avfallet ska användas för byggnads- eller 
anläggningsändamål, eller 
2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton an-
nat icke-farligt avfall i andra fall. 

- 90.4001 2 U Lagring av icke-farligt avfall som en del av 
att samla in det, om mängden avfall vid nå-
got tillfälle är högst 10 ton. 
 

 90.4002 2 U Återvinningsplatser för producentavfall (för-
packningar) avsedda för allmänheten 

29 kap 50 
§ 

90.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90.50-1 
 
 

90.50-2 
 
 
 
 

90.50-3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 

11 
 
 
 
 

9 
 

B Lagring av farligt avfall som en del av att 
samla in det, om mängden avfall vid något 
tillfälle är 
1. mer än 5 ton och utgörs av olja, 
2. mer än 30 ton och utgörs av blybatterier, 
3. mer än 50 ton och utgörs av elektriska 
eller elektroniska produkter, 
4. mer än 30 ton och utgörs av impregnerat 
trä, 
5. mer än 50 ton och utgörs av motordrivna 
fordon, eller 
6. mer än 1 ton i andra fall. 
 
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle 
är mer än 50 ton 
 
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle 
uppgår till  
6. mer än 10 ton men högst 50 ton annat 
farligt avfall. 
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90.50-4 
 
 
 
 
 

90.50-5 
 

 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 

6 

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle 
uppgår till  
1. mer än 25 ton men högst 50 ton olja, eller 
6. mer än 5 ton men högst 10 ton annat far-
ligt avfall. 
 
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle 
uppgår till 
1. mer än 15 ton men högst 25 ton olja, eller 
6. mer än 2,5 ton men högst 5 ton annat 
farligt avfall. 
 
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle 
uppgår till 
1. mer än 5 ton men högst 15 ton olja,  
2. mer än 30 ton men högst 50 ton blybatte-
rier,  
4. mer än 30 ton men högst 50 ton impreg-
nerat trä, eller  
6. mer än 1 ton men högst 2,5 ton annat 
farligt avfall. 
 

29 kap 51 
§ 

90.60 3 C Lagring av farligt avfall som en del av att 
samla in det, om mängden avfall vid något 
tillfälle är 
1. mer än 200 kilogram men högst 5 ton och 
utgörs av olja, 
2. mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton 
och utgörs av blybatterier, 
3. mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs 
av elektriska eller elektroniska produkter, 
4. mer än 200 kilogram men högst 30 ton 
och utgörs av impregnerat trä, 
5. högst 50 ton och utgörs av motordrivna 
fordon, eller 
6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton i 
andra fall. 
 

 90.6001 1 U Lagring av farligt avfall som en del av att 
samla in det, om mängden avfall vid något 
tillfälle är 
1. högst 200 kilogram och utgörs av olja, 
2. högst 1 500 kilogram och utgörs av bly-
batterier, 
3. högst 1 ton och utgörs av elektriska eller 
elektroniska produkter, 
4. högst 200 kilogram och utgörs av impreg-
nerat trä, 
5. högst 200 kilogram i andra fall. 

    Långtidslagring, djupt bergförvar och under-
jordsförvar 

29 kap 55 
§ 

90.458 20 B 
Underjordsförvara icke-farligt avfall 

    Lagring i avvaktan på återvinning eller bort-
skaffande 

29 kap 56 
§ 

90.408-i 12 B Lagring av farligt avfall i avvaktan på sådan 
behandling som kräver tillstånd enligt 5, 6, 7, 
8 eller 67 §, om mängden avfall vid något 
tillfälle är mer än 50 ton. 

    Fartygsåtervinning 
29 kap 61 

§ 
90.485 27 B Anläggning för geologisk lagring av koldiox-

id, om mängden koldioxid som är planerad 
att lagras är högst 100 000 ton 

29 kap 62 
§ 

90.500-i 27 B Avskiljning av koldioxidströmmar för geolo-
gisk lagring av koldioxid från industriut-
släppsverksamheter som beskrivs i 1 kap 2 
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§ industriutsläppsförordningen (2013:250) 

29 kap 63 
§ 

90.510 27 B Avskiljning av koldioxidströmmar för geolo-
gisk lagring av koldioxid från anläggningar 
som inte är tillståndspliktiga enligt 62 § 

29 kap 64 
§ 

90.520 6 C Borrning i syfte att bedöma om en plats är 
lämplig för geologisk lagring av koldioxid 

    Andra verksamheter med återvinning eller 
bortskaffande 

29 kap 65 
§ 

90.406-i 
 

14 B Återvinna eller både återvinna och bortskaffa 
icke-farligt avfall, om den tillförda mängden 
avfall är mer än 75 ton per dygn eller mer än 
18 750 ton per kalenderår och verksamheten 
avser 
1. biologisk behandling, 
2. behandling innan förbränning eller sam-
förbränning 
3. behandling i anläggning för fragmentering 
av metallavfall, eller 
4. behandling av slagg eller aska. 
Om behandlingen enbart avser anaerob 
biologisk nedbrytning gäller tillståndsplikten 
endast om den tillförda mängden avfall är 
mer än 100 ton per dygn eller mer än 25 000 
ton per kalenderår. 

29 kap 66 
§ 

90.405-i 
 

12 B Bortskaffa icke-farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är mer än 50 ton per dygn 
eller mer än 12 500 ton per kalenderår och 
verksamheten avser 
1. biologisk behandling, 
2. fysikalisk-kemisk behandling, 
3. behandling innan förbränning eller sam-
förbränning 
4. behandling i anläggning för fragmentering 
av metallavfall, eller 
5. behandling av slagg eller aska. 

29 kap 69 
§ 

90.420 
 
 
 
 
 
 

90.420-1 
 
 

90.420-2 
 

90.420-3 
 

90.420-4 
 

90.420-5 
 

 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 

14 
 

10 
 

8 
 

7 

B Behandling av icke-farligt avfall, om den 
tillförda mängden avfall är mer än 500 ton 
men högst 100 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen 
är tillståndspliktig enligt någon annan be-
stämmelse i detta kapitel. 
 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
20 000 ton men högst 100 000 ton per ka-
lenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
10 000 ton men högst 20 000 ton per kalen-
derår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
2 500 ton men högst 10 000 ton per kalen-
derår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 
000 ton men högst 2 500 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 500 
ton men högst 1 000 ton per kalenderår. 

29 kap 70 
§ 

90.430 3 C Yrkesmässig behandling av icke-farligt av-
fall, om den tillförda mängden avfall är högst 
500 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om behand-
lingen är anmälnings- eller tillståndspliktig 
enligt någon annan bestämmelse i detta 
kapitel. 

29 kap 72 
§ 

90.450 
 
 

 
 
 

B Yrkesmässig behandling av farligt avfall, om 
den tillförda mängden avfall är högst 2 500 
ton per kalenderår. 
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90.450-1 
 
 

90.450-2 
 
 

90.450-3 
 

 
 
 
 

15 
 
 

12 
 
 

8 
 

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen 
är tillståndspliktig enligt någon annan be-
stämmelse i detta kapitel. 
 
- den tillförda mängden avfall är mer än 
1 000 ton men högst 2 500 ton per kalender-
år 
 
- den tillförda mängden avfall är mer än 50 
ton men högst 1 000 ton per kalenderår 
 
- den tillförda mängden avfall är högst 50 ton 
per kalenderår 

    SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH SPORT-
ANLÄGGNINGAR 

30 kap 1 
§ 

92.10 7 B Skjutfält för skjutning med grovkalibriga va-
pen (kaliber större än 20 millimeter) eller för 
sprängningar av ammunition, minor eller 
andra sprängladdningar. 

30 kap 2 
§  

92.20 
 
 
 
 

92.20-1 
92.20-2 

 
92.20-3 

 
 
 
 
 

5 
4 
 

2 

C Skjutbana som är stadigvarande inrättad för 
skjutning utomhus med skarp ammunition till 
finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 mil-
limeter) för mer än 5 000 skott per kalender-
år. 
 
- Mer än 100 000 skott per kalenderår. 
- Mer än 20 000 skott men högst 100 000 
skott per kalenderår. 
- Mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott 
per kalenderår. 

- 92.2001 1 U Skjutbana som är stadigvarande inrättad för 
skjutning utomhus med skarp ammunition till 
finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millime-
ter) för högst 5 000 skott per kalenderår. 

30 kap 
3§ 

92.30 4 C Permanent tävlings-, tränings- eller testbana 
för motorfordon. 

- 92.10001 6 U Golfbana med sammanlagt mer än 18 hål. 
- 92.10002 4 U Golfbana med sammanlagt högst 18 hål. 
- 92.10003 2 U Golfbana med sammanlagt högst 9 hål. 
    TEXTILTVÄTTERIER 

31 kap 1 
§ 

93.10 5 C Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
1. utsläpp av vatten från verksamheten leds 
till ett avloppsreningsverk som 
är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 eller 2 §, 
eller 
2. verksamheten är anmälningspliktig enligt  
19 kap. 4 §. 

- 93.1001 4 U Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn 
om utsläpp av vatten från verksamheten leds 
till ett avloppsreningsverk som är tillstånds-
pliktigt enligt 90.10. 

- 93.1002 1 U Tvätteri för högst 2 ton tvättgods per dygn. 

    BEGRAVNINGSVERKSAMHET 
32 kap 1 

§ 
93.20 7 B 

Krematorium. 
    ÖVRIGA MILJÖFARLIGA VERKSAMHE-

TER 
    Lackering m.m. 
- 100.1001 6 U Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack 

eller mer än 10 ton pulver per kalenderår. 
- 100.1002 3 U Förbrukning av minst 4 men högst 20 ton 
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färg eller lack eller minst 2 men högst 10 ton 
pulver per kalenderår. 

    Hantering av brom- eller fluorkarboner 
- 101.1001 6 U Omtappning av mer än 1 ton fullständigt 

halogenerade brom- eller klorfluorkarboner 
per år. 

- 101.1002 3 U Omtappning av mer än 100 kg men högst 1 
ton fullständigt halogenerade brom- eller 
klorfluorkarboner per år. 

- 101.1003 1 U Omtappning av högst 100 kg fullständigt 
halogenerade brom- eller klorfluorkarboner 
per år. 

- 101.1004 7 U Omtappning av mer än 10 ton ofullständigt 
halogenerade brom- eller klorfluorkarboner 
per år. 

- 101.1005 3 U Omtappning av mer än 1 ton men högst 10 
ton ofullständigt halogenerade brom- eller 
klorfluorkarboner per år. 

- 101.1006 1 U Omtappning av högst 1 ton ofullständigt 
halogenerade brom- eller klorfluorkarboner 
per år. 
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Taxebilaga 3 
Avgiftsklasser för hälsoskyddsverksamhet 

Klassnings-
kod 

Av-
gifts-
klass Prövningsnivå Beskrivning 

 
Utbildningsverksamhet och liknande 

200.10-2 3 C Gymnasieskola 

200.10-4 4 C Internationell skola (Riksinternatskola, folkhögskola) 

200.10-5 3 C Grundskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående 
skola 

200.10-6 3 C Förskola och öppen förskola (familjedaghem) 

200.10-7 1 C Förskoleklass 

   Samlingslokaler och liknande 
200.20-1 1 U Samlingslokaler, universitet och högskolor 

200.20-2 2 C Fritidshem och öppen fritidsverksamhet 

   Skönhetsvård och liknande 
200.30-1 2 U 

Anmälningsplikt enligt 
strålskyddslagen Solarium 

200.30-2 1 U Skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr. 

200.30-3 1 U Frisersalong 

   Vård och hälsa 
200.40-1 3 U Boende i vård och omsorg och lokaler för daglig verksam-

het, HVB-hem (Hem för vård eller boende) och liknande  

200.40-2 3 C Fotvård 

200.40-3 3 C Tatuering, akupunktur, piercing 

200.40-4 2 U Massage, kroppsvård, kiropraktik, naprapati, sjukgymnas-
tik, zonterapi etc. 

200.40-5 1 U Övriga alternativa behandlingar, vårdcentraler och tandlä-
kare  

200.40-6 2 C Övrig stickande/ skärande verksamhet 

   Idrott och liknande 
200.50-1 2 U Idrottsanläggning gym eller motsvarande. 

200.50-2 3 C Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som 
annars används av många människor 

200.50-3 3 U Strandbad 
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   Boende 
200.60-5 3 U Hotell 

200.60-6 3 U Camping/stuganläggning 

200.60-8 3 U Pensionat, flyktingförläggning och liknande 

   Förvaring av djur 
200.70-1 1 U Lokaler för förvaring av djur 
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Taxebilaga 4 
Inplacering i riskkolumn och årlig tillsynstid 
 
Årlig tillsynstid 
Verksamheten inplaceras först i en avgiftsklass enligt taxebilaga 2 och 3. Verk-
samheten inplaceras därefter i en riskkolumn med tillämpning av en riskbedöm-
ning enligt denna taxebilaga. Den årliga tillsynstiden för varje avgiftsklass och 
riskkolumn framgår riskbedömningstabellen. En erfarenhetsbedömning sker 
fortlöpande i samband med den ordinarie tillsynen för att fastställa ev. tillkom-
mande tillsynsavgifter eller förflyttningar i riskkolumnerna.  
 
Riskbedömning 
Den huvudsakliga verksamheten och eventuella övriga verksamheter placeras 
inledningsvis i riskkolumn 0 i sin avgiftsklass. Riskbedömningen görs endast för 
den huvudsakliga verksamheten. Varje fråga i riskbedömningen genererar ett 
antal poäng. Det finns 6 riskkolumner, men den maximala poängsumma som en 
verksamhet erhåller kan bli högre. Om en verksamhet skulle få fler än 6 poäng, 
placeras den i kolumn 6. Summan av poängen ligger till grund för inplacering i 
rätt riskkolumn inom den aktuella avgiftsklassen enligt riskbedömningstabellen. 
Verksamheten placeras in i rätt kolumn genom att det antal poäng som verk-
samheten erhåller i riskbedömningen motsvarar antalet kolumnsteg åt höger i 
tabellen med utgångspunkt från kolumn 0. För ett företag som omfattas av två 
eller flera miljöfarliga verksamheter (klassningskoder) tas full avgift ut för hu-
vudverksamheten. För övriga verksamheter reduceras avgiften med den pro-
centsats som anges i kommunalförbundets taxa. För hälsoskyddsverksamheter 
sker reducering på så sätt att det bara är huvudverksamheten som riskbedöms, 
men den tillförs extrapoäng för ev. övriga verksamheter som förekommer inom 
företaget. 
 
Erfarenhetsbedömning 
Erfarenhetsbedömning görs på verksamheter med årlig tillsynsavgift och de som 
har premierats från årlig tillsynsavgift till timavgift. Erfarenhetsbedömningen 
ger underlag för ställningstagande till ev. tillkommande avgifter utöver den fasta 
årliga avgiften för tillsynen. Den ger även underlag för en eventuell premierad 
kolumnförflyttning åt vänster i tabellen. För att en sådan kolumnförflyttning ska 
kunna ske även för verksamheter som i riskbedömningen placerats i kolumn 0, 
har två extra kolumner skapats – A och B – som används enbart för detta ända-
mål. En erfarenhetsbedömning kan tidigast göras efter första tillsynsbesöket och 
sker alltså i de flesta fall inte i samband med riskbedömningen. Uppgifterna i 
erfarenhetsbedömningen uppdateras efter varje genomfört tillsynsbesök, då man 
vunnit ny erfarenhet av verksamheten. 
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Riskbedömningstabell 
 

 Avgifts- Riskkolumner 

klass A B 0 1 2 3 4 5 6 

1 T T T T 2 3 4 5 6 

2 T T 2 3 4 5 6 7 8 

3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 

6 7 8 9 10 12 13 14 16 18 

7 9 10 12 14 15 16 17 20 25 

8 12 13 16 18 20 21 23 26 30 

9 15 17 20 23 25 26 29 33 40 

10 18 20 24 27 30 32 35 39 45 

11 21 23 28 32 35 37 40 46 55 

12 24 26 32 36 40 42 46 52 60 

13 27 30 36 41 45 47 52 59 70 

14 30 33 40 45 50 53 58 65 75 

15 33 36 44 50 55 58 63 72 85 

16 36 40 48 54 60 63 69 78 90 

17 39 43 52 59 65 69 75 85 100 

18 42 46 56 63 70 74 81 91 105 

19 45 50 60 68 75 79 86 98 115 

20 48 53 64 72 80 84 92 104 120 

21 51 56 68 77 85 90 98 111 130 

22 54 59 72 81 90 95 104 117 135 

23 57 63 76 86 95 100 109 124 145 

24 60 66 80 90 100 106 115 130 150 

25 66 73 88 99 110 116 127 143 165 

26 72 79 96 108 120 127 138 156 180 

27 78 86 104 117 130 137 150 169 195 
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 Avgifts- Riskkolumner 

klass A B 0 1 2 3 4 5 6 

28 84 92 112 126 140 148 161 182 210 

29 96 106 128 144 160 169 184 208 240 

30 108 119 144 162 180 190 207 234 270 

31 120 132 160 180 200 211 230 260 300 

32 135 149 180 203 225 237 259 293 340 

33 150 165 200 225 250 264 288 325 375 

 

T= Timavgift 

Kolumnerna A och B =se förklaring taxebilaga 4 

 

 

Riskbedömning 

Följande faktorer, bedömningsgrunder och riskpoäng används: 

Faktor och bedömningsgrund Poäng 
1. Markförhållanden, lokalisering m.m.  

a) Verksamhet som kan bidra med störningar och ligger nära bostäder, 
skola, förskola, sjukhus, vårdlokaler eller inom vattenskyddsområde 

1 

b) Påverkar miljökvalitetsnorm till vatten 1 

2. Kemiska produkter  

Särskilt farliga kemikalier, utfasningsämnen eller prioriterade risk-
minskningsämnen 

1 

3. Tilläggspoäng  

a) Använder ej förnybar energi 1 

b) Särskilt transportintensiv verksamhet (>50 transportrörelser till och 
från anläggningen per dygn av egna eller andras fordon för verksam-
hetens behov) 

1 

d) Ytterligare delar i en hälsoskyddsverksamhet som  
     medför ökade risker eller ökat tillsynsbehov 

1-6 
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Tabell över de ytterligare delar i en hälsoskyddsverksamhet som medför ökade 
risker eller ökat tillsynsbehov utöver övriga bedömningsfaktorer 

Verksamhetsdel eller liknande Kriterier Poäng 

Skolor, förskolor, undervisningslokaler Fler än 400 elever 1 

Skolor, förskolor, undervisningslokaler Kemi- och/eller fysiksal 1 

Skolor, förskolor, undervisningslokaler Slöjdsal 1 

Skolor, förskolor, undervisningslokaler Gymnastiksal 1 

Skolor, förskolor, undervisningslokaler Kvällsuthyrning 1 

Alla typer av verksamheter Extra lokal som utgör del av verksamheten 1 

Skolor, förskolor, undervisningslokaler Sal för yrkesinriktad utbildning (t ex verk-
stad) 

1 

Alla typer av verksamheter Bassäng, bubbelpool, floating, spa eller lik-
nande i annan verksamhet än badverksamhet 

1 

Badvatten Bad med högtempererad bassäng, t ex för 
babysim 

1 

Badvatten Bad med äventyrskaraktär 1 

Alla typer av verksamheter Användning av torrtoalett 1 

Skolor, förskolor, undervisningslokaler Förskola eller fritids med fler än 5 avdelning-
ar 

1 

Skolor, förskolor, undervisningslokaler Fritids i skol- eller förskolelokaler 1 

Tillfälligt boende Fler än 50 campingenheter eller stugor 1 

Tillfälligt boende Hotell etc. fler än 50 bäddar 1 

Idrottsanläggning Idrottsanläggning fler än 4 omklädningsrum 
med dusch 

1 

Alla typer av verksamheter Hög musik, över 85 dB(A) 1 

Samlingslokaler Samlingslokal för fler än 200 personer 1 

Solarium Fler än 5 solariebäddar 1 

Solarium Obemannat 1 

Badvatten Strandbad som är EU-bad 1 

Badvatten Närhet till utsläpp av dagvatten eller av-
loppsvatten 

1 

Vårdboende Fler än 5 avdelningar 1 

Yrkesmässig hygienisk verksamhet Mer än 4 utövare av hygienisk verksamhet 1 
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Verksamhetsdel eller liknande Kriterier Poäng 

Alla typer av verksamheter Verksamhet som bedrivs i bostad eller ut-
nyttjar vatten, WC etc. i bostad  

1 

Yrkesmässig hygienisk verksamhet Nagelvård, nagelskulptering och liknande 1 

Yrkesmässig hygienisk verksamhet Injicering av receptfria preparat 1 

Yrkesmässig hygienisk verksamhet Diatermi 1 

Alla typer av verksamheter Försäljning av hygieniska och kosmetiska 
produkter 

1 

Alla typer av verksamheter Användning av kemikalier som kan tas upp 
genom inandning eller hudkontakt och som 
är skadliga för människors hälsa 

1 

Yrkesmässig hygienisk verksamhet Återanvändning av stickande och skärande 
verktyg 

1 

Alla typer av verksamheter 

 

Verksamhet som ingår i den huvudsakliga 
verksamheten men har en annan klassnings-
kod 

1 per del 

 
Checklista för erfarenhetsbedömning – miljöfarlig verksamhet 
Följande faktorer, bedömningsgrunder används vid erfarenhetsbedömning: 

Efter varje ordinarie tillsynsbesök görs en erfarenhetsbedömning med ledning av följande 
frågor. 

Frågor med alternativa svar – miljöfarlig verksamhet Poäng 

1. Har verksamheten rutiner för egenkontroll?  

a) Rutiner för egenkontroll finns och följs 0 

b) Rutiner för egenkontroll finns och följs, men anmärkningar på  
    verksamheten som kan härledas till brister i egenkontrollen 
     finns 

1 

c) Rutiner för egenkontroll finns, men används inte eller endast i  
    obetydlig omfattning 

2 

d) Rutiner för egenkontroll saknas 3 

2. Erfarenheter sedan senaste tillsynsbesöket  

a) Ändamålsenliga åtgärder har vidtagits mot tidigare avvikelser 0 

b) Ändamålsenliga åtgärder har inte vidtagits mot samtliga tidigare 
    avvikelser 

2 

c) Ändamålsenliga åtgärder har inte vidtagits mot några tidigare  
    avvikelser 

 

3 
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Frågor med alternativa svar – miljöfarlig verksamhet Poäng 

3. Värdering av aktuell inspektion  

a) Inga brister upptäcks vid inspektionen 0 

b) Brister upptäcks, men endast smärre, ej allvarliga brister men som kan kräva extra 
tillsynstid  

1 

c) Brister upptäcks, måttliga som kan kräva extra tillsynstid 2 

d) En eller flera allvarliga brister som upptäcks vid inspektionen  
    av sådan art att de kräver extra tillsyn vid miljöfarliga  
    verksamheter  

7 

 
Erfarenhetsbedömningens påverkan på tillsynstid och avgift  
Utifrån ovanstående bedömning 
 

Poäng Resultat – miljöfarlig verksamhet 

1 Ingen omedelbar påverkan på tillsynstid eller avgift. 

2  Verksamhetsutövaren får en varning i inspektionsrapporten om att extra tillsynstid 
kan påföras om bristerna inte har åtgärdats inom meddelad tid. Timavgift påförs för 
den extra tillsynstiden det tar. 

3 Avgift för två timmars extra tillsynstid faktureras omedelbart. 

4 Avgift för fyra timmars extra tillsynstid faktureras omedelbart. 

5 Avgift för åtta timmars extra tillsynstid faktureras omedelbart. 

6 Avgift för tolv timmars extra tillsynstid faktureras omedelbart. 

Minst 7 Timavgift påförs för den extra tillsynstiden det tar 

Premiering 

 0 

Om ett företag med årlig tillsynstid på 4 timmar eller mer uppnått  
0 poäng vid två på varandra följande ordinarie tillsynsbesök flyttas företaget ett ko-
lumnsteg åt vänster. Fyra på varandra följande ordinarie tillsynsbesök 0 poäng ger 
ytterligare en kolumnstegsförflyttning åt vänster. 

Om ett företag med årlig tillsynstid på 3 timmar eller mindre uppnått 0 poäng vid 
första ordinarie tillsynsbesök flyttas företaget ett kolumnsteg åt vänster. Två på var-
andra följande ordinarie tillsynsbesök med 0 poäng ger ytterligare en kolumnstegs-
förflyttning åt vänster. 

Företaget förlorar dock ett ”premierat” kolumnsteg så snart som det vid någon av de 
påföljande inspektionerna erhåller 2 – 6 poäng. 
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Checklista för erfarenhetsbedömning – hälsoskyddsverksamhet 
Följande faktorer, bedömningsgrunder används vid erfarenhetsbedömning: 
 
Efter varje ordinarie tillsynsbesök görs en erfarenhetsbedömning med ledning av följande 
frågor. 

Frågor med alternativa svar – hälsoskyddsverksamhet Poäng 

1. Bedömning av verksamhetens egenkontrollrutiner  

a) Inga brister noterades i egenkontrollrutinerna 0 

b) Rutinerna för egenkontroll behöver förbättras 1 

c) Dokumentation av egenkontrollrutiner behöver kompletteras 1 

d) Dokumenterade rutiner för egenkontroll saknas trots krav enligt  
    förordning (1998:901) 

2 

2. Bedömning av åtgärder sedan senaste tillsynsbesöket  

a) Ändamålsenliga åtgärder har vidtagits mot tidigare avvikelser,   
    alt. Tidigare avvikelser har ej noterats. 

0 

b) Ändamålsenliga åtgärder har inte vidtagits mot samtliga tidigare 
    avvikelser 

1 

c) Ändamålsenliga åtgärder har inte vidtagits mot några tidigare  
    avvikelser 

2 

3. Bedömning i övrigt från aktuell inspektion   

a) Inga brister upptäcks vid inspektionen 0 

b) Mindre brister noterades, vilka vanligen inte kräver extra tillsynstid.  1 

c) Större brister noterades som kan kräva extra tillsynstid    2 
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Erfarenhetsbedömningens påverkan på tillsynstid och avgift 
Utifrån ovanstående bedömning 
 

Poäng Resultat – hälsoskyddsverksamhet 

1 Ingen omedelbar påverkan på tillsynstid eller avgift. 

2  Ingen omedelbar påverkan på tillsynstid eller avgift. 

3 Verksamhetsutövaren får en varning i inspektionsrapporten om att extra tillsynstid 
kan påföras om bristerna inte har åtgärdats inom meddelad tid. Timavgift påförs för 
den extra tillsynstiden det tar. 

4 Avgift för tre timmars extra tillsynstid faktureras omedelbart. 

5 Avgift för fyra timmars extra tillsynstid faktureras omedelbart. 

6 Avgift för sex timmars extra tillsynstid faktureras omedelbart. 

Premiering 

 0 

Om ett företags huvudsakliga verksamhet med årlig tillsynstid på 4 timmar eller mer 
uppnått 0 poäng vid två på varandra följande ordinarie tillsynsbesök flyttas företaget 
ett kolumnsteg åt vänster. Fyra på varandra följande ordinarie tillsynsbesök 0 poäng 
ger ytterligare en kolumnstegsförflyttning åt vänster. 

Om ett företags huvudsakliga verksamhet med årlig tillsynstid på 3 timmar eller 
mindre uppnått 0 poäng vid första ordinarie tillsynsbesök flyttas företaget ett ko-
lumnsteg åt vänster. Två på varandra följande ordinarie tillsynsbesök med 0 poäng 
ger ytterligare en kolumnstegsförflyttning åt vänster. 

Företaget förlorar dock ett ”premierat” kolumnsteg så snart som det vid någon av de 
påföljande inspektionerna erhåller 2 – 6 poäng. 
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timtaxan för offentlig kontroll inom livsmedel- och foderlagstiftningen till 
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§ 87 Dnr 56/2019-041 

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedel- och foderlagstift-
ningen  
Beslut 
1. Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner taxa för offentlig 

kontroll inom livsmedel- och foderlagstiftningen att gälla från och med 
den 1 januari 2023. 

 
2. Taxan överlämnas till förbundsmedlemmarna för fastställande. 

Handlingar som ingår i beslutet 
• Förslag till taxa för offentlig kontroll inom livsmedel- och foderlagstift-

ningen den 16 september 2022 
• Förbundschefens tjänsteskrivelse den 16 september 2022 

 
Sammanfattning 
Från förbundskontoret finns förslag till reviderad taxa för offentlig kon-
troll inom livsmedel- och foderlagstiftningen. Revideringen gäller mindre 
ändringar och förtydliganden gällande avgifter samt rättelse av skrivfel.  
 
I förslaget görs ett tillägg under punkt 1.4 där det tydligare framgår att 
timavgift gäller från och med varje påbörjad halvtimme. Under punkt 1.9 
har ett skrivfel rättats till. 
 
För att taxan ska motsvara de kostnadsökningar på 3,3% som förbundet 
har för sin verksamhet i enlighet med den strategiska ekonomiska planen  
2023-2025 behöver taxans timavgift höjas från 1 160 kronor till  
1 200 kronor. 
 

 

 

 

 

Skickas till  
Akten 
Medlemskommunerna 
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Biblioteksplan 2022-2024 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att anta den nya 
reviderade biblioteksplanen 2022-2024  

Sammanfattning 
Biblioteksplanen har varit på remiss vilket resulterade i åtgärdsförslag från 
Socialnämnd och Barn- och utbildningsnämnd. Synpunkterna är här bemötta 
genom ett förslag på en helt ny biblioteksplan. 
Alla kommuner ska ha en biblioteksplan enligt bibliotekslagen. 
Biblioteksplan för Kungsörs kommun 2022-2024 ska ersätta Biblioteksplan 
2019-2021. Biblioteksplanen ska vara en utvecklingsplan på kort sikt och 
visa på en hållbar struktur för kommunens samlade biblioteksverksamhet. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
017b Biblioteksplan 2022-2024 
SN 2022-04-26, § 34 Remiss av Biblioteksplan 2022-2024 
BUN 2022-04-27, § 26 Remiss av Biblioteksplan 2022-2024 
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Kungsör 
Kommunen där människor som bor och verkar ges möjlighet att växa hela livet.  
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1. Inledning 

Kungsörs bibliotek sorterar under Kommunstyrelsens förvaltning. Huvudbiblioteket finns i 
centrala Kungsör. Biblioteksplanen tar hänsyn till följande styrdokument: 

 
 

1.1 Styrdokument 
 

Verksamheten vid Kungsörs bibliotek regleras av: 
• Bibliotekslagen SFS 2013:801 
• UNESCO:s folkbiblioteksmanifest  
• UNESCO:s skolbiblioteksmanifest  
• Kungsörs kommuns övergripande vision och styrdokument 
• Kungsörs kommuns Kultur- och fritidspolitisk plan 2022-2025  
• Regional biblioteksplan Västmanland 2019-2022 och efterföljande 
• FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) 2018 
• Agenda 2030 

 
Biblioteksplanen ska ligga till grund för biblioteksverksamheten i kommunen åren 2022 - 
2026. Mer detaljerat handlingsprogram för olika områden och grupper upprättas varje år i 
bibliotekets verksamhetsplan. 
 

1.2 Bibliotekets uppdrag 
 

Kungsörs bibliotek ska vara en öppen arena och tillgänglig för alla. Biblioteket ska ge sina 
besökare tillgång till medier för information och studier samt kulturella upplevelser och 
förströelser.  
 
Bibliotekslagen lyfter fram bibliotekets betydelse för det demokratiska samhällets utveckling 
och dess roll för kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Betydelsen av att främja 
litteraturens ställning är också tydliggjord. 
 
Bibliotekslagen pekar på folkbibliotekets uppdrag att prioritera personer med 
funktionsnedsättning, personer med annat modersmål än svenska och nationella minoriteter. 
Folkbiblioteket har också det förstärkta uppdraget att ägna särskild uppmärksamhet åt barn 
och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning.  
 
Biblioteket har uppdraget för Konsumentvägledningsverksamheten i kommunen. 
 
Biblioteket har uppdraget att samverka med kommunens kultursamordnare och Kungsörs 
Konstförening angående konstområdet. Handhavandet av kommunens konstdatabas ansvarar 
biblioteket för. 

 
”I samverkan får vi saker att hända i ett Kungsör där både människor och företag växer. I 
ett kreativt klimat skapar vi engagemang och framåtanda. Långsiktiga lösningar, i takt med 
omvärldens förändring, bidrar vi till kommunens hållbara utveckling. Här tar vi tillvara 

Sida 214 (868)



  
 
 
 

4 (9) 

idéer och kompetenser i en innovativ miljö som skapar fördelar och framgång.” ur Kungsörs 
kommuns vision 2025 
 

 
 

2. Folkbibliotek 

I bibliotekslagen (SFS 2013:801 7§) sägs att folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och 
tillgång till litteratur, samt vidare, (SFS 2013:801 8§) att folkbiblioteken ska ägna särskild 
uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till 
läsning.  

 
Biblioteksverksamheten i Kungsörs kommun ska bedrivas med användaren i fokus. 
Biblioteket ska ha en öppen dialog med besökare för att kunna utveckla idéer och önskemål 
samt tillgodose behov. Biblioteket bör även arbeta med att nå grupper som idag inte 
använder bibliotekets utbud och tjänster.  
 
Målsättningen med all verksamhet vid Kungsörs bibliotek ska vara att väcka nyfikenheten 
och lusten hos lokalbefolkningen att förkovra sig på sina egna villkor genom att locka, 
stimulera och uppmuntra till läsning och till delaktighet i lokalsamhället. Det vill säga att 
levandegöra demokratitanken och därigenom möjliggöra Kungsörsbornas livslånga lärande.  

 
 

2.1 Tillgänglighet och öppettider 
Genom Meröppet möjliggörs generösa öppettider till bibliotekslokalen. Lokalerna ska vara 
anpassade så att personer med olika funktionsnedsättningar kan nyttja de tjänster som 
erbjuds. Tillgängligheten förstärks med det digitala biblioteket med dess digitala medier och 
tjänster.  
 
De som inte själva har möjlighet att komma till biblioteket erbjuds uppsökande verksamhet 
men även olika lösningar för att kunna nyttja bibliotekets tjänster både fysiskt och digitalt 
och på andra tider än då biblioteket är bemannat. En bokbusstur körs till kommunens mindre 
ort Valskog en gång i veckan. Biblioteksverksamheten ska vara synliggjord runt om i 
kommunen. 

 
Den fysiska bibliotekslokalen ska vara inbjudande och funktionell samt anpassad för olika 
målgrupper och verksamheter. Vid förändringar i lokalen måste alltid tillgänglighetsaspekten 
finnas med. 
 
Biblioteket håller öppet och bemannat minst 34 timmar per vecka, måndag till och med 
lördag, med fullservice under vinterhalvåret. I övrigt är Kungsörs bibliotek Meröppet vilket 
innebär att biblioteket är öppet vissa timmar utan bemanning. Det betyder att biblioteket 
totalt sett är öppet 84 timmar per vecka.  

 
Under sommarmånaderna och vid storhelger reduceras öppethållandet. Därutöver 
förekommer extra öppet vid olika kommunövergripande arrangemang och för olika 
målgrupper t ex skolklasser.  
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Kungsörs bibliotek finns virtuellt på folkbibliotek i Västmanlands gemensamma webbplats. 
Där finns e-medier samt möjlighet att reservera och låna om fysiska medier. Det betyder att 
länets hela mediebestånd är lika lättillgängligt för alla oavsett var man bor i länet. Ett 
gemensamt transportsystem gör att länets invånare kan låna medier på ett bibliotek och 
lämna tillbaka på ett annat. 
 
 

       
2.2 Medier 

Bibliotekslagen (SFS 2013:801 7§) anger att: folkbiblioteket ska särskilt främja läsning och 
tillgång till litteratur. 
 
Kungsörs biblioteks medier som böcker, ljudböcker, film, tidskrifter med mera, oavsett 
format, ska spegla den efterfrågan som finns hos biblioteksanvändarna. Biblioteket ska 
kontinuerligt se över beståndet vad gäller inköp och gallring. Beståndet ska vara aktuellt, 
brett, mångsidigt och ska regelbundet förnyas och uppdateras för att hela tiden vara aktuellt. 
Biblioteket ska köpa in aktuell litteratur och media av god kvalitet i ämnen som efterfrågas 
och används av våra besökare. Inköpsförslag från besökare prioriteras.  
 
Litteratur som biblioteket själv inte kan tillhandahålla fjärrlånas från andra bibliotek. 
Fjärrlånesamarbetet är ett viktigt sätt att garantera jämlik litteraturförsörjning mellan 
medborgare i hela landet. 
 
Biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoritetsgrupperna till 
exempel genom att erbjuda litteratur på de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, 
meänkieli, romani chib och samiska enligt språklagen (SFS 2009:600) och lagen om 
nationella minoriteteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724).  

 
Särskild uppmärksamhet ägnas också för alla med annat modersmål än svenska (SFS 
2013:801 5§) bland annat genom att erbjuda litteratur på för användaren relevanta språk, 
inklusive det svenska teckenspråket, men även tillhandahålla material på lättläst svenska. 
 
Kungsörs bibliotek tillhandahåller om så är möjligt litteratur på alla språk som efterfrågas. I 
bibliotekets bestånd finns litteratur i skolspråken samt de språk där efterfrågan finns.  
 
Ett större medieutbud nås av flera medborgare på lika villkor genom regional 
bibliotekssamverkan i Västmanland och den gemensamma bibliotekskatalogen.  
Bibliotekssystemet och den gemensamma webbplatsen förvaltas av de 10 
kommunbiblioteken i länet.  
 

 
2.3 Tillgänglig media 

I bibliotekslagen (SFS 2013:801 4§) sägs att: biblioteksväsendet ska ägna särskild 
uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras 
olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta 
del av information. 
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Kungsörs bibliotek ska erbjuda, tillgängliggöra och förmedla information om anpassade 
medier för personer med särskilda behov, till exempel äldre eller personer med 
läsnedsättning. I biblioteket ska tillgänglig media vara lätt åtkomligt placerad.  

 
 

2.4 Bibliotek som arena 
Biblioteket är en arena där man träffas, umgås, delar med sig, samskapar och lär sig saker. 
Kungsörs bibliotek ska fortsätta ordna aktiviteter för barn och för vuxna både i egen regi och 
i samarbete med externa aktörer.  
 
Evenemangen som arrangeras bör vara av skiftande karaktär och innehåll att så många 
smakriktningar som möjligt kan tillgodoses. Det samarbete som sker ska i möjligaste mån 
vara med studieförbund, privatpersoner eller ideella föreningar.  
 
 

2.5 Det digitala biblioteket 
Folkbibliotekets demokratiska uppdrag är allas lika tillgång till information och att minska 
den digitala klyftan. Kungsörs bibliotek ska aktivt erbjuda digitala medier och tjänster och 
sträva efter att bli en digitalt mogen verksamhet i sin helhet för att kunna fungera som ett 
levande, relevant och aktuellt bibliotek i den digitala värld vi lever i. Biblioteket ska erbjuda 
trådlöst nätverk och publika datorer och plattor. Kungsörs bibliotek är ett nav i kommunen 
för att minska den digitala klyftan.  
 
Biblioteket har en nyckelroll för att öka invånarnas kunskap om digitala samhällstjänster. För att 
kunna fungera som en självständig medborgare behöver alla en viss digital kunskap för att 
navigera i samhället men också för att kunna möjliggöra det livslånga lärandet. 
 

 
2.6 Samarbeten och samskapande 

Genom samarbete kan kreativiteten och kvalitén på verksamheten öka. Vid samarbete kan 
även fler medborgare nås. Kungsörs bibliotek samarbetar idag med många olika aktörer, 
både kommunala och offentliga verksamheter och med studieförbund. Målsättningen för 
framtiden är att samarbetspartnerna ska bli fler och att samarbetet med de vi redan har skall 
fördjupas för att bland annat öka kulturlivet i Kungsör. 

 
Verksamheten på biblioteket ska alltmer underlätta och uppmuntra samskapande med och 
mellan lokalbefolkningen fysiskt och digitalt.  
 
Bibliotekets besökare är välkomna att lämna synpunkter på verksamheten. Det kan ske 
digitalt, via telefon eller personligt möte, och biblioteket ska i möjligaste mån beakta dessa. 
Vartannat år ska bibliotekets besökare ha möjlighet att lämna synpunkter på 
biblioteksverksamheten i en enkätundersökning. 
 

 
2.7 Social verksamhet 

Bibliotekets verksamhet riktad mot äldre och personer med funktionsnedsättning är högt 
prioriterad. Socialbibliotekarien har huvudansvar för denna verksamhet. Äldre och 
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funktionsnedsatta som själva inte kan besöka biblioteket ska få biblioteksservice i hemmet. 
Serviceinrättningar och äldreboenden ska servas vad gäller litteratur samt att vi ska 
samarbeta och stötta personalen på området.  
 
Läsfrämjande verksamhet samt kulturarrangemang för prioriterade grupper är också en del 
av verksamheten, där samarbete med externa aktörer som till exempel studieförbund ingår.  
 
Målsättningen är att fler medborgare som är berättigad till denna form av verksamhet skall 
nås. 
 
 

2.8 Barn- och ungdomsverksamhet 
Kungsörs biblioteks barn- och ungdomsverksamhet är prioriterad och ska aktivt stimulera 
läs- och språkutveckling. Mötet med språket och läsningen ska vara fyllt av glädje, väcka 
nyfikenhet och lust. Det vill säga möjliggöra lustläsning, det som sker utanför skolans ram 
och på så sätt vara en del i det livslånga lärandet. Biblioteken ska stötta och inspirera barns 
och ungdomars eget skapande. Barn- och ungdomsbibliotekarierna har huvudansvar för 
denna verksamhet. Det läsfrämjande och uppsökande arbetet är en stor del av barn- och 
ungdomsverksamheten. Biblioteket arrangerar olika kulturevenemang för barn och unga. 
 
 

2.9 Kvalitet - bemötande - service 
Kungsörs biblioteksverksamhet ska präglas av professionalism och hög kvalitet – både i det 
fysiska och digitala biblioteket. Verksamheten ska präglas av personalens höga kompetens, 
arbetsglädje och serviceanda. Bibliotekets medarbetare borgar för kvaliteten och är 
nyckelpersoner i mötet mellan boken/informationen å ena sidan och besökaren å andra sidan. 
Biblioteksanvändarna ska betygsätta personalens kompetens i brukarenkäter. Betyget ska 
ligga på lägst 4,5 av 5 möjliga poäng. 
 
Mötet med besökaren ska genomsyras av en positiv människosyn, respekt och lyhördhet – 
alla besökare ska känna sig sedda och väl bemötta. Biblioteksbesökarna ska betygsätta 
personalens bemötande i brukarenkäter. Betyget ska ligga på lägst 4,5 av 5 möjliga poäng. 
 
 

3. Skolbibliotek 

Skolbibliotek är skolans ansvar enligt bibliotekslagen: Enligt bibliotekslagen (SFS 2013:801 
10§) ska eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha tillgång till skolbibliotek.  
 
Varje rektor har ansvar för den egna skolans biblioteksverksamhet. 

 
 

4. Konsumentvägledning 

I Kungsörs kommun har biblioteket sedan 2016-01-01 fått uppdraget för 
konsumentvägledning i kommunen. Biblioteket garanterar fyra timmars telefontid per vecka 
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samt besökstid utifrån kommuninvånarnas behov och efterfrågan. Biblioteket svarar 
dessutom på konsumentfrågor som kommer in som mejl. Under sommaren är 
konsumentvägledningstjänsten begränsad. 
 
 

5. Konstuppdraget 
Biblioteket har uppdraget att samverka med kommunens kultursamordnare och Kungsörs 
konstförening angående konstområdet. Det innebär bland annat att biblioteket upplåter 
utställningslokalen vissa tider under året till Kungsörs konstförening för konstarrangemang. 
Biblioteket förvaltar kommunens konstdatabas. 
 
 
 

6. Övergripande mål 

• Ett övergripande mål för Kungsörs bibliotek är att fortsätta utvecklas för att vara en 
digitalt mogen verksamhet, ett Kungsörs bibliotek 3.0 vilket bland annat innebär att 
vara ett digifysiskt bibliotek. (Det som är bäst fysiskt ska vara fysiskt det som är bäst 
digitalt ska vara digitalt, ibland är flera sätt bra samtidigt. Det som kan vara en 
blandning av fysiskt och digitalt ska vara en blandning.) Allt detta med ett bra 
innehåll i åtanke.  
 

• Kungsörs bibliotek ska alltmer vara en plattform för mer samskapande och 
interaktivitet, för och tillsammans med dom vi är till för  –  alla, men främst för 
Kungsörsborna.  

•  
Hitta fler enkla lösningar för medier och tjänster som biblioteket erbjuder så att de 
biblioteksanvändare som önskar, klarar sig på egen hand. Samtidigt ska biblioteket 
fortsätta att vara den unika verksamhet den är, genom att stötta de ovan nämnda 
prioriterade grupperna alltmer. Vi arbetar med läsfrämjande för alla men har fokus 
på barn. Vi har fokus på äldre för att minska den digitala klyftan. 

 
• För att kunna vara en plats för ”alla” att vistas på fysiskt ska vi fortsätta lobba för ett 

klimatsmart allaktivitetshus eller kalla det kulturhus med tillhörande 
användarvänliga utomhusmiljöer i Kungsörs kommun. 

 
 

7. Årliga verksamhetsplaner 
Denna plan visar på styrdokuments riktlinjer för biblioteksverksamheten och vad vi har som 
grund för att utveckla verksamheten och jobba framåtsyftande. Planen har en öppenhet för 
samhällets utveckling i stort vilket möjliggör att snabbare anpassa bibliotekets verksamhet 
till vår dynamiska omvärld.  
 
För varje år då planen gäller upprättar vi årliga verksamhetsplaner, dessa blir mer konkreta 
och där visar vi på hur denna övergripande plan nås, år från år.  
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__________ 

Planen ersätter tidigare plan antagen av kommunfullmäktige 2019-05-27, § 79 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 34 Remiss av Biblioteksplan 2022-2024 
Diarienummer SN 2022/68 

Beslut 
Socialnämnden önskar framföra att det är en bra genomarbetad plan och att 
det som skrivs i avsnittet "Äldre personer" ger en bra service och täcker 
behovet. Följande faktafel bör dock ändras:  

· I avsnittet "Äldre personer": Två boende former finns - Misteln är ett 
trygghetsboende och Södergården är ett särskilt boende. Vid 
Tallåsgården finns en öppen mötesplats 

· I avsnittet "Biblioteksservice inom vård och omsorg" bör det ändras 
till att det finns sju gruppbostäder och en servicebostad, fyra 
avdelningar på det särskilda boendet och ett trygghets boende. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har remitterat ett förslag till biblioteksplan 2022-2024 till 
socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Sista dag att lämna 
yttrande är den 15 maj 2022. 
Alla kommuner ska ha en biblioteksplan enligt bibliotekslagen. 
Biblioteksplan Kungsörs kommun 2022-2024 ska ersätta Biblioteksplan 
2019-2021. Biblioteksplanen ska vara en utvecklingsplan på kort och lång 
sikt och visa på en hållbar struktur för kommunens samlade biblioteksverk-
samhet. 

Beslutsunderlag 
Remiss inkl. förslag till biblioteksplan 2022-2024 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
2022-04-26 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 26 Remiss av Biblioteksplan 2022-2024 
Diarienummer BUN 2022/52 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta svaret till remiss av 
biblioteksplanens som sitt och översända det till kommunstyrelsen med 
tillägget att det är önskvärt att planen får en mer visionär framställan och 
faktafel på sidan 9 ändras. Antal förskolor ändras till 8 och antalet barn 
ändras till 478. 

Sammanfattning 
Enligt Bibliotekslagen ska alla kommuner ha en biblioteksplan. 
Kommunstyrelsen önskar socialnämndens och barn- och 
utbildningsnämndens yttrande gällande föreslagen biblioteksplan som ska 
gälla för 2022-2024. 
Att alla skolor ska ha ett bemannat skolbibliotek är ett önskvärt läge. Det 
finns också ett lagförslag som innebär att skolorna ska ha bemannade 
skolbibliotek. Enligt den information som för tillfället finns pågår det också 
en nationell diskussion om hur det ska finansernas. 
I det nuvarande regelverket finns det inte något krav på bemanning i 
skolbiblioteken. 
För att biblioteksplanen ska överensstämma med både nuläge och ambition i 
Kungsörs kommun föreslås att barn- och utbildningsnämndens ekonomiska 
ram utökas så att det är möjligt att anställa skolbibliotekarier eller att 
formuleringarna i biblioteksplanen ändras så att det framgår att skollagens 
krav kan tillgodoses genom samarbete mellan skolorna och 
folkbiblioteket.     
Under mötet lyfter Angelica Stigenberg (S) att på sidan 9 finns faktafel som 
bör rättas till antal barn och antal förskolor samt att planen saknar en 
visions. 

Beslutsunderlag 
BUF tjänsteskrivelse 2022-04-19 Remiss av Biblioteksplan 2022-2024 
Remiss av Biblioteksplan 2022-2024 
KS 2022-03-28 § 56 Biblioteksplan 2022-2024 (2) 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2022-04-27 
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Redovisning av obesvarade motioner per den 
15 oktober 2022 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige lägger redovisningen till 
handlingarna. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av obesvarade 
motioner. Av den framgår det i nuläget finns sju obesvarade motioner, varav 
en är längre än ett år men besvaras i november, och två riskerar att inte 
hinna besvaras inom kommunallagens angivelse ett år. Redovisningen är 
tillkommen mot bakgrund av lagens krav och enligt kommunfullmäktiges 
arbetsordning. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-10-20 Redovisning av obesvarade motioner per 
den 15 oktober 2022 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 
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Ärendebeskrivning 
Dnr Motion Ställd av  Ställd 

i KF 
Status Beräknas 

besvaras 

KS 
2021/409 

Bygg en 
samlingslokal/al
laktivitetshus i 
Valskog 

Hans Carlsson 
(M) 

2021-
09-13 

Utredning pågår KS nov  
KF nov 

KS 
2021/499 

Laddinfrastruktu
r i Kungsör 

Madelene Fager 
(C) Petter 
Westlund 
(C)Lina 
Johansson (C) 
AnneMarie 
Andersson (C) 

2021-
11-08 

Utredning 
pågår, 

KS nov 
KF nov 

KS 
2021/528 

Inför utdrag ur 
belastningsregist
ret vid 
anställning inom 
vård & omsorg 

Roland Jansson 
(SD) 

2021-
11-29 

Under utredning KS  
KF  

KS 
2022/94 

Policy för skydd 
av produktiv 
jordbruks- och 
betesmark 

Madelene Fager 
(C) Petter 
Westlund 
(C)Lina 
Johansson (C) 
AnneMarie 
Andersson (C) 

2022-
02-14 

Under utredning  KS  
KF  

KS 
2022/202 

Cykelbana 
mellan Kungsör 
och Torpa. 

Madelene Fager 
(C) Petter 
Westlund 
(C)Lina 
Johansson (C) 
AnneMarie 
Andersson (C) 

2022-
04-11 

Under utredning KS  
KF  

KS 
2022/229 

Ungdomsbio Ronja Lund-
Wall (M) 

2022-
04-29 

Under utredning KS  
KF  

KS 
2022/421 

Qlickview, data-
stöd ekonomi- 
& personal. 

Ewa Granudd 
(M) 

2022-
11-14 

Ny KS nov 
KF nov 
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Redovisning av obesvarade medborgarförslag 
per den 15 oktober 2022 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige lägger redovisningen till 
handlingarna.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av obesvarade 
medborgarförslag. Av den framgår det i nuläget finns arton obesvarade 
medborgarförslag, varav fyra är äldre än ett år. 
Två av dessa ärenden avvaktar slutgiltigt investeringsbeslut och två ligger 
klara för beslut. 
Övriga förslag beräknas besvaras i tid, det vill säga inom kommunallagens 
angivelse ett år.  
Redovisningen är tillkommen mot bakgrund av lagens krav och enligt 
kommunfullmäktiges arbetsordning.  

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-10-20 Redovisning av obesvarade 
medborgarförslag per den 15 oktober 2022 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 
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Ärendebeskrivning 
Dnr Medborgarförslag Ställd av  Ställd 

i KF 
Status Beräknas 

besvaras 

KS 
2020/13 

Cykelväg mellan Torpa 
och Kungsör 

Sofia 
Larsson 

2020-
01-13  

Utredning klar 
Avvaktar 
investeringsbeslut 

KS ? 
KF ? 

KS 
2020/393 

Lekpark/klätterställning 
på Centralvallen 

Annelie 
Carlsson 

2020-
11-09 

Utredning klar 
Avvaktar 
investeringsbeslut  

KS ? 
KF ? 

KS 
2021/166 

Utegym för ungdomar 
på Centralvallen 

Carina 
Kjellgren 

2021-
04-12 

Utredning klar  KS okt 
KF nov 

KS 
2021/408 

Rusta upp 
motionsspåren i 
Lockmora och Åsen 

Fredik 
Larsson 

2021-
10-11 

Utredning klar KS okt 
KF nov 

KS 
2021/497 

Belysning mellan 
ishallens parkering och 
sporthallen 

Annelie 
Carlsson 

2021-
11-29 

Återremitterad i 
KS februari. 
Utredning ej klar 

KS ? 
KF ? 

KS 
2021/529 

Rusta upp 
uteklassrummet på 
Hagaskolan 

Kenneth 
Norlin 

2021-
11-29 

Utredning pågår KS ? 
KF ? 

KS 
2022/90 

Sänka farten till 30 vid 
lekparken efter 
Torsgatan. 

Kim 
Israelsson 

2022-
02-14 

Utredning pågår KS ? 
KF ? 

KS 
2022/143 

Hundlekgård i Valskog Stefan 
Egersand 

2022-
03-14 

Utredning klar, 
politiken säger 
avvakta 

KS ? 
KF ? 

KS 
2022/148 

Bordtennishall i 
anslutning till 
Sporthallen/Utbyggnad 
av Sporthallen 

Johan 
Rosenkvist 

2022-
03-14 

Utredning klar KS nov 
KF nov 

KS 
2022/170 

Fruktträd på allmän 
plats 

Anita 
Larsson 

2022-
04-11 

Utredning pågår KS ? 
KF ? 

KS 
2022/192 

Utegym och hinderbana 
vid Runna-Eka 

Ulrica 
Tengbrand 

2022-
04-11 

? KS   
KF 
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Dnr Medborgarförslag Ställd av  Ställd 
i KF 

Status Beräknas 
besvaras 

KS 
2022/295 

Gör lekpark vid 
utegymmet i Valskog 

Jennie 
Ström 

2022-
09-12 

? KS 
KF 

KS 
2022/353 

Hundrastgård vid 
Fredsgatan - 
Ekuddsvägen 

Raymond 
Jennersjö 

2022-
09-12 

? KS 
KF 

KS 
2022/240 

Lekpark i Skillingeudd Helen 
Gåsvaer 

2022-
04-29 

? KS 
KF 

KS 
2022/246 

Upprätta skogsstig till 
Lockmora 

Thomas 
Andersson 

2022-
05-03 

Utredning pågår KS nov 
KS nov 

KS 
2022/408 

KFAB bör ha solceller 
på flertalet av deras 
byggnader 

Pia 
Johansson 

2022-
11-14 

Ny  

KS 
2022/424 

Skapa matskog på 
hagmarker 

Anita 
Larsson 

2022-
11-14 

Ny  

KS 
2022/427 

Investera solpaneler på 
kommunala 
inrättningar 

Pia 
Johansson 

2022-
11-14 

Ny  
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Vår handläggare 
sara.jonsson@kungsor.se 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Delårsrapport per den 31 augusti 2022 - 
Kungsörs kommun 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att godkänna 
delårsrapport per den 31 augusti 2022 för Kungsörs kommun. 

Sammanfattning 
Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning ska 
kommunstyrelsen överlämna en delårsrapportering för verksamheten och 
ekonomin minst en gång per år till kommunfullmäktige och revisorerna. 
Häri redovisas händelser av väsentlig betydelse, upplysningar om 
kommunkoncernens förväntade utveckling avseende ekonomi och 
verksamhet, budgetuppföljning och balanskravsavstämning. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
Bokslut och delårsrapporter januari-augusti 2022 
Delårsrapport per den 31 augusti 2022 
KS BB 2022-10-10 § 8 Delårsrapport per den 31 augusti 2022 - Kungsörs 
kommun 
Delårsrapport 2- Kungsörs kommun 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Sara Jonsson 
Ekonomichef 

Skickas till 
Förtroendevalda revisorer 
KU Ekonomi 
Kvalitetsstrateg Malin Söderroos 
 

Dokumenttyp 
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Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

I förra årets rapporter skrev jag att kommunen stod inför stora utmaningar. Men i år har vi haft 
ett krig som skapat stora förändringar globalt. Med anledning av detta är det viktigt att vi står 
upp och jobbar för en framtidstro. Vi vet att det oroliga världsläget påverkar oss med stigande 
räntor och kraftig inflation. Vi har många tuffa beslut att ta och prioriteringar som måste göras. 
Vi jobbar i skrivande stund med budget för 2023 och flerårsplan. 

Men vi jobbar även vidare med planer för bostäder och industrimark, som jag är övertygad om 
att vi också måste prioritera. Vi har precis invigt en ny förskola som skall vara anpassad för 
framtiden och som är en viktig pusselbit i våra satsningar inför framtiden. Vi har förbättrat 
resultaten för både miljön och företagsklimatet. Vi har samtidigt utmaningar inom skolan där vi 
måste jobba vidare med att höja meritvärdena. Jag är övertygad om att i våra planer inför 
framtiden kommer Kungsör att vara en livskraftig kommun där vi kan bo och verka med god 
livskvalité. 

Avslutningsvis vill jag bara skicka en hälsning till alla att vi ska gå igenom detta tillsammans och 
stödja varandra. 

 

Mikael Peterson 

Kommunstyrelsens ordförande 
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Sammanfattning 

Kommunen prognostiserar ett mycket starkt ekonomiskt resultat för år 2022. Successivt kommer 
den kraftiga inflationsökningen under året att påverka de ekonomiska utsikterna. Inflationen 
sätter även sin rättmätiga prägel på hela den här delårsrapporten. 

Under perioden 1 januari - 31 augusti har kommunens och bolagens verksamheter arbetat med 
en mängd olika aktiviteter för att på så sätt kunna bidra till att kommunens fem övergripande 
fullmäktigemål med tillhörande fokusområden för år 2022 nås. Den sammanfattande 
bedömningen gällande måluppfyllelsen vid årets slut för Kungsörs kommun visar att ett av 
fullmäktigemålen bedöms bli uppfylld i hög grad medan resterande mål bedöms bli delvis 
uppfyllda. Två av fokusområdena bedöms bli helt uppfyllda, två uppfyllda i hög grad, sex delvis 
uppfyllda och två bedöms ej bli uppfyllda vid årets slut. 

Prognosen för årets resultat är 24 256 tkr, vilket motsvarar 3,8 procent av skatteintäkter och 
generella statsbidrag. Det är ett imponerande högt resultat och beror i första hand på den höga 
inkomstutvecklingen under 2021. Svensk BNP steg snabbare än förväntat under senare delen av 
2021 när pandemirestriktionerna togs bort. Det medför en positiv slutavräkning för 2021 års 
skatteintäkter och ett högre skatteunderlag 2022. Även pensionskostnaderna har blivit lägre än 
budgeterat eftersom det beslutade inkomstbasbeloppet 2021 blev betydligt högre än vad SKR 
tidigare trott när inkomsterna steg mer än förväntat när pandemirestriktionerna avtog. 

Inflationen har stigit avsevärt under året, vilket har överraskat alla prognosinstitut och den har 
inte nått toppen under årets första åtta månader, vilka avrapporteras i detta dokument. I takt 
med att inflationen har stigit har Riksbanken höjt räntan mer än vad som gick att utläsa av 
marknadens spådomar. 

Kostnadsutvecklingen till följd av inflationen påverkar inte nödvändigtvis kommunen i lika hög 
utsträckning som de kommunala bolagens förmåga att hantera de högre räntekostnaderna på 
sina lån samt högre elkostnader. Eftersom årets resultat i kommunen är så pass högt och 
kommande års ekonomi ser bekymmersam ut för hela kommunsektorn, kan det finnas skäl för 
att använda årets finansiella muskler i kommunen till att skapa en långsiktigt hållbar ekonomisk 
situation i hela kommunkoncernen. Hur mycket och på vilket sätt är det upp till en ny politisk 
konstellation efter valet att avgöra. 
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Verksamhet 

Kungsör är en lugn och trygg kommun med strax under 8 800 invånare. Kungsör präglas av en 
kunglig historia och en sällsynt vacker och unik natur. Centrala Kungsör ligger högt och 
bebyggelsen sträcker sig ner mot Mälaren. På landsbygden finns ytterligare en tätort, Valskog. 
Kommunen växer och förändras hela tiden, vi planerar, utvecklar och förbättrar nya och 
befintliga områden. 

Kungsör ligger mitt i Västra Mälardalen, E20 passerar strax utanför tätorten och tågen på 
Svealandsbanan stannar centralt. Till grannkommunerna reser du snabbt, till Arboga, Köping och 
Eskilstuna tar det cirka 15 minuter, Västerås och Örebro finns inom 45 minuter och Stockholm 
når du på en timme med snabbtåg. 

Så styrs Kungsör 

Kungsör styrs genom politiska beslut i kommunfullmäktige, styrelser och nämnder. 
Kommunfullmäktige är Kungsör kommuns högsta beslutande organ. De 31 ledamöterna utses i 
allmänna val, som sker vart fjärde år. Det är socialdemokraterna, liberalerna och vänsterpartiet 
som styr Kungsörs kommun tillsammans. 

Mandatfördelning i Kommunfullmäktige 2019–2022 

Parti Mandat, st 

Socialdemokraterna 11 

Svergiedemokraterna 6 

Moderaterna 5 

Centerpartiet 4 

Liberalerna 2 

Vänsterpartiet 2 

Kristdeokraterna 1 

Totalt 31 

Den kommunala koncernen 
I Kungsörs kommun utgör den kommunala koncernen med nämnder och bolag den 
övergripande styrningen. Den kommunala koncernen leds av kommunfullmäktige genom 
kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden samt styrelserna för 
moderbolaget Kungsörs Kommunföretag AB och de tre bolagen i bolagskoncernen – Kungsörs 
Fastighets AB, Kungsörs Kommunteknik AB och Kungsörs Vatten AB. 

Tillsammans med andra kommuner organiseras myndighetsutövning, renhållning, upphandling, 
IT, med mera i gemensamma nämnder eller kommunalförbund. 

Sida 234 (868)



 

 
 

 6  

 

 

Nämnder 
Kommunstyrelsen 

Har en förvaltning med underliggande enheter, vilka har ett brett och omfattande uppdrag inom 
olika verksamhetsområden. Kommunstyrelseförvaltningen svarar bland annat för det interna 
administrativa stödet i organisationen från kansli-, ekonomi- och HR-enheten samt 
kommunikations- och utvecklingsenheten, där även näringslivsenheten ingår. I förvaltningen 
organiseras dessutom fysisk planering, kultur- och fritidsverksamheten samt kost och lokalvård. 

Kommunstyrelsen bevakar även de gemensamma verksamheterna i samverkan med andra 
kommuner om exempelvis upphandling och inköp, lön- och pensionsadministration, IT och 
telefoni, räddningstjänst, miljö- och hälsoskydd samt energi- och klimatrådgivning. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Har en förvaltning som ansvarar för kommunens förskoleverksamhet, grundskola och 
vuxenutbildning. Men även verksamhetsområden inom SFI, vägledning, integration, 
gymnasiefrågor, musikskola, skolhälsovård samt fritidsgårdar och förebyggande 
ungdomsarbete. 

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ingår i ett målstyrt system med ett stort lokalt 
ansvar. Riksdag och regering beslutar om ramarna i lagar och förordningar. Kommunen är den 
så kallade huvudmannen och har tillsammans med rektor huvudansvar för den dagliga 
verksamheten. Skollag, förordningar och läroplan ska ligga till grund för hur verksamheten styrs. 
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Förskola 

Bedriver en pedagogisk verksamhet för barn från ett års ålder och fram till de börjar i 
förskoleklass eller i grundskola. Förskolans uppgift är att lägga grunden för ett livslångt lärande 
och ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. I förskolan får barnen möjlighet att utvecklas 
genom forskande, skapande och lek, både på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. 

Grundskola 

Är obligatorisk och skolplikt gäller från förskoleklass - årskurs 9. Verksamheten pågår under 
skolans läsår som delas upp i höst- och vårtermin. Förskoleklasserna har samma läsårstider som 
skolan och följer också skolans läroplan. Grundskolan syftar till att elever ska inhämta och 
utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en 
livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar 
på. 

VIVA 

VIVA är verksamheten för vuxenutbildning, gymnasium, integration, studie- och yrkesvägledning 
samt det kommunala aktivitetsansvaret. VIVA erbjuder kurser på grundläggande och gymnasial 
nivå samt svenska för invandrare samt yrkesvuxenutbildningar inom bland annat vård och 
omsorg (VOC) samt lager och industri. Här finns också integrationsenhetens handläggare, dit 
den som är nyanländ kan vända sig för att få information för etablering i samhället. 

Musikskola 

Är en avgiftsbelagd verksamhet riktad till elever i åk 4 upp till gymnasiet för elever folkbokförda 
i Kungsörs kommun. För att gå i musikskolan behöver man ansöka om en plats. Musikskolan tar 
emot cirka 100 elever och erbjuder instrumentundervisning inom piano, gitarr, elgitarr, elbas, 
cello och fiol. Det finns även möjlighet att skapa digital musik. Musikskolan är ingen egen fysisk 
skola, utan undervisningen bedrivs i befintliga skolors lokaler. 

Socialnämnden 

Har en förvaltning som arbetar utifrån reglemente och verkställer arbete utifrån socialnämndens 
mål och övriga uppdrag. Förvaltningen ansvarar för äldreomsorg, individ- och familjeomsorg 
samt funktionsstöd. 

Individ- och familjeomsorgen 

Är en del av kommunens socialtjänst och har det yttersta ansvaret för människor i utsatta 
livssituationer. Liksom övrig verksamhet inom socialtjänsten ska individ och familjeomsorgen 
bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet. Verksamheten omfattar i 
huvudsak följande områden: 

• Stöd och rådgivning 
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• Myndighetsutövning till barn, unga och familjer samt personer med missbruksproblem 
samt deras anhöriga 

• Myndighetsutövning ekonomiskt bistånd till enskilda och familjer 
• Handläggning av familjehem 
• Dödsbohandläggning 
• Verkställighet av öppenvårdssinsatser samt insatser till arbetssökande 
• Familjerätt 

Äldreomsorg 

Verksamheten omfattar i huvudsak följande områden: 

• Hemtjänst 
• Boende för äldre 
• Hälso- och sjukvård, hemsjukvård 

Hemtjänst 

Hjälp i hemmet eller hemtjänst tillhandahåller hjälp med praktiska saker som till exempel 
mathållning, städning, handling eller personlig omvårdnad. Hjälpen syftar till att personer ska 
kunna bo kvar i sitt hem trots sjukdom, åldersförändringar eller funktionshinder. Inom 
hemtjänsten erbjuds också förebyggande och rehabiliterande insatser så som öppna 
mötesplatser som erbjuder aktiviteter och social samvaro. 

Boende för äldre 

Kommunen erbjuder trygghetsboende för personer som är 75 år eller äldre utan biståndsbeslut 
samt särskilda boendeplatser på Södergården till personer som har ett stort omvårdnadsbehov 
p.g.a. demenssjukdom eller fysiska sjukdomar. Det finns även platser för kortare vistelse t.ex. 
växelvårdsplatser för att möjliggöra för personen att bo kvar hemma eller som ett mellanled 
efter en sjukhusvistelse innan personen är redo att flytta hem. 

Hälso- och sjukvård, hemsjukvård 

När man inte på egen hand eller med stöd kan ta sig till vårdcentralen, erbjuds hjälp i hemmet 
efter kontakt med vårdcentral som fattar detta beslut om hemsjukvård. Vårdcentralen förmedlar 
vid behov kontakt med hemsjukvården. I kommunens hemsjukvård arbetar legitimerade 
sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjukgymnaster. 

Funktionsstöd 

Verksamheten omfattar i huvudsak följande områden: 

• Bistånd 
• Bostad med särskild service 
• Daglig verksamhet 
• Boendestöd 
• Korttidsvistelse och korttidstillsyn 
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Biståndsenheten 

Handläggarna utreder och fattar beslut om insatser för äldre och funktionsnedsatta personer. 
Samt utreder och fattar beslut om färdtjänst och riksfärdtjänst. 

Bostad med särskild service 

Gruppbostäder är till för personer med olika slag av funktionshinder, till exempel intellektuell 
funktionsnedsättning, autism eller hjärnskada i vuxen ålder. Det finns sju gruppbostäder och ett 
serviceboende. Alla boendena har egna lägenheter och hyreskontrakt. 

Daglig verksamhet 

Inom daglig verksamhet finns arbeten inom många olika områden samt även insatser för 
sinnesstimulering. Insatsen är till för personer som till följd av funktionsnedsättning inte kan 
etablera sig på arbetsmarknaden. 

Boendestöd 

Boendestöd riktas till personer med socialpsykiatriska diagnoser eller som tillhör LSS 
personkrets som kan bo i egen lägenhet med visst stöd. 

Korttidsvistelse och korttidstillsyn 

Korttidsvistelse syftar till att ge den som har en funktionsnedsättning miljöombyte och stimulans 
i den personliga utvecklingen samtidigt som anhöriga ges avlastning. Korttidsvistelse utanför 
det egna hemmet innebär att barn och unga tillfälligt, under kortare eller längre tid, vistas i ett 
korttidsboende eller i en korttidsfamilj. Korttidsvistelse kan också vara att delta i en 
lägerverksamhet. 

Korttidstillsyn är en form av förlängt fritids för barn och unga med funktionsnedsättning. 

Kungsörs kommunföretag 

Kungsörs kommunföretag AB 
Kungsörs kommunföretag AB ägs till 100% av Kungsörs kommun och utgör moderbolaget inom 
bolagskoncernen som består av: 

• Kungsörs fastighets AB 
• Kungsörs Kommunteknik AB 
• Kungsörs vatten AB 

Kungsörs Kommunföretag AB har i uppdrag att inom sin verksamhet äga och förvalta aktier och 
andelar utifrån, av kommunfullmäktige, givna instruktioner samt att samordna och utveckla 
verksamheten för företagens och Kungsörs kommuns räkning. Verksamheten bedrivs i Kungsör. 

Bolagets prognostiserade resultat för året är +1 000 kr 
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Kungsörs fastighets AB 
Bolaget har i uppdrag att inom Kungsörs kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta 
fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar. 

Ändamålet med bolagets verksamhet är att inom ramen för den kommunala kompetensen och 
utifrån affärsmässiga principer främja bostadsförsörjningen i Kungsörs kommun. 

Bolagets prognostiserade resultat för året är +3,8 miljoner som även går i linje med det 
budgeterade resultatet. 

Kungsörs kommunteknik AB 
Bolagets verksamhet omfattar drift, planering- och akut underhåll samt byggnationer i följande 
verksamhetsgrenar: 

• Gatuverksamhet 
• Parkverksamhet 
• Fastighetsverksamhet 
• Verksamhet för naturvård och ekologi 
• Driftavdelning 
• Mät, kart och GIS verksamhet 

Arbetena är i huvudsak utförda mot beställning av Kungsörs kommun. Beställning av 
tekniskverksamhet, service och underhåll samt enskilt avropade beställningar. Verksamheten har 
även omfattat större byggnationer av investeringskaraktär. Arbetena är i huvudsak finansierade 
av Kungsörs kommun och Kungsörs Vatten AB. 

Bolagets resultat för årets första åtta månader är ett underskott med -1 088 tkr. 

Kungsörs vatten AB 
Bolaget bildades 2016-01-26 för att tydligt särskilja den avgiftsfinansierade verksamheten från 
den skattefinansierade verksamheten. Tidigare hanterades VA-verksamheten i Kungsörs 
KommunTeknik AB med särredovisning och verksamheten i bolaget startade 1 maj 2016. 

Bolaget verksamhet omfattar drift, planerat- och akut underhåll samt byggnationer i VA-
anläggningar. 

VA-anläggningen består av: 

• Vattenverk 
• Högreservoar 
• Tryckstegringsstationer 
• Avloppsreningsverk 
• Pumpstationer 
• Ledningsnät V, S, D 
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VA-verksamheten är strikt reglerad enligt lagen om allmänna vattentjänster. Vilket innebär att 
konsumenterna, på ett enkelt och tydligt sätt, ska kunna följa verksamhetens kostnader och 
intäkter, så att ingen korssubventionering sker. Underlag finns där verksamhetens flöden 
redovisas och hur kostnaderna fördelas. Arbetena är i huvudsak utförda mot beställning av 
Kungsörs kommun. Beställningen omfattar VA-försörjningen i Kungsörs kommun, 
omvandlingsområden samt utvecklingsområden. Verksamheten har även omfattat större 
byggnationer av investeringskaraktär. Arbetena är i huvudsak finansierade med 
anläggningsavgifter och brukningstaxor. 

Bolagets redovisade resultat för årets åtta första månader är ett underskott med -1 377 tkr. 

Kungsörs grus AB 
Ägs till 25% av Kungsörs kommun. 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utvinna ballast samt att bedriva därmed jämförlig 
verksamhet. 

Ändamålet med bolaget är att hålla sådant grussortiment och ha sådan omfattning på 
verksamheten att ägarnas speciella behov på området tillgodoses och deras mer långsiktiga 
behov tillförsäkras. 

Kommunalförbund 

Västra Mälardalens Kommunalförbund 
Västra Mälardalens kommunalförbund (VMKF) bildades 2004 och bestod då av en samordnad 
räddningstjänst för kommunerna Kungsör, Arboga och Köping. 2006 utökades VMKF med ett 
antal administrativa funktioner så som exempelvis gemensam IT, telefoni och upphandling. År 
2012 blev även Surahammars kommun medlemmar i förbundet. Från och med januari 2021 
tillhör räddningstjänsten ett annat kommunalförbund, Räddningstjänsten Mälardalen, men en 
gammal pensionsskuld ligger kvar i VMKF. 

Verksamheten i VMKF har utökats under de senaste åren med bland annat säkerhetssamordnare 
och förvaltningen av ett antal kommungemensamma system. Skinnskatteberg kommun anslöt 
sig till bostadsanpassning under 2020. Att fortsätta att växa som förbund är viktigt för att kunna 
erbjuda medlemskommunerna kostnadseffektiva lösningar. Surahammars kommunfullmäktige 
fattade nyligen ett inriktningsbeslut om att bli fullvärdiga medlemmar i VMKF, vilket i praktiken 
bl.a. innebär att Surahammar kommer att lämna över sin löneadministration med tillhörande 
systemförvaltning till VMKF. 

VMKF har tre övergripande mål. Ett är uppnått, ett mål är delvis uppnått och ett kan inte 
bedömas. Det finansiella målet, som innebär att förbundet ska ha en budget i balans, uppnås då 
delårsresultatet uppgår till 5 967 tkr och prognosen för året visar ett positivt resultat med 2 400 
tkr. 
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Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) bildades 2011 och är ett kommunalförbund för 
Arboga och Kungsör, som fullgör uppgifter inom miljö-, hälsoskydds-, byggnads- och 
energiområdet och tillämpar de lagar som reglerar områdena - t.ex. livsmedelslagen, 
alkohollagen och plan- och bygglagen. Prognosen för helåret är ett negativt resultat med -800 
tkr. Underskottet beror på ett intäktstapp, bl.a. till följd av att det allmänna konjunkturläget har 
bromsat byggplaner och antalet bygglovsärenden. Förbundet spår att byggandet kommer att 
dämpas och återgå till nivån före pandemin. Arbetet med tillsyn enligt plan- och bygglagen har 
varit nedprioriterat under några års i och med trycket på bygglovshandläggningen, men nu 
behöver en tillsynsplan tas fram som fastställer behoven framöver. 

Underskottet för VMMF kommer att behöva regleras. Nästa år har både Arboga och Kungsör, så 
väl som hela kommunsektorn, svårigheter att uppnå en budget i balans och därför skulle vi 
samlat behöva vidta åtgärder redan i år för att minimera underskotten nästa år. 

Kommunalförbundet VafabMiljö 
Är ett Kommunalförbund bildat av kommunerna i Västmanlands län samt Heby och Enköpings 
kommun.  På uppdrag av medlemskommunerna tillhandahåller och utvecklar VafabMiljö 
avfallstjänster för alla 330 000 människor som bor och ca 16 000 företag som genererar avfall 
inom VafabMiljö-regionen. VafabMiljö arbetar bland annat med: 

• Avfallsrådgivning 
• Hämtning av hushållsavfall 
• Slam och latrin 
• Sortering 
• Återvinning 
• Energiutvinning 
• Biologisk behandling 
• Kompostering 
• Deponering 

VafabMiljö är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. 

Räddningstjänsten Mälardalen 
Är ett kommunalförbund som sedan bildningen 2001 har kommit att utökats med fler 
medlemskommuner. Ingående medlemskommuner är idag Västerås, Hallstahammar, 
Surahammar, Arboga, Kungsör och Köping. 

Räddningstjänsten Mälardalen (RTMD) ska upprätthålla en för medlemmarna gemensam 
organisation för räddningstjänst och andra uppgifter. Med detta avses det kommunala ansvar 
som följer av lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). 3 kap, 5 kap, 6 kap 10 § första 
stycket, 8 kap 2 §. Undantaget det som följer enligt nedan, som respektive förbundsmedlem 
fortsatt ska ha ansvar för: 
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• Verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än brand enligt 3 kap 1 § 
• Genomföra rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att 

fullgöra sina skyldigheter enligt Lagen om skydd mot olyckor som inte berör området 
brand enligt 3 kap 2 § 

• Framtagande och antagande av ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet 
enligt 3 kap 3 § 

RTMD ansvarar också för medlemmarnas skyldigheter enligt lag (2010:1011) om brandfarliga 
och explosiva varor. 

Ovanstående gäller dock med undantag för att utfärda tillstånd och genomföra tillsyn över 
RTMD:s egen hantering av brandfarliga och explosiva varor samt de skyldigheter som åvilar 
kommunerna i egenskap av verksamhetsutövare. 

Det prognostiserade resultatet för året är ett överskott med 2 000 tkr. Det beror både på att 
kostnaderna är lägre och intäkterna högre. Framförallt är pensionsavsättningen lägre än 
budgeterat. 

Samordningsförbundet Västra Mälardalen 
Är en fristående organisation som bildades i maj 2010 av medlemmarna; Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Region Västmanland, Arboga, Köping och Kungsörs kommun. 

Samordningsförbundet ska stödja utvecklingen av myndigheternas samordnade 
arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser för personer mellan 16-64 år. Förbundet ska: 

• Jobba för att individer ska få samordnat stöd och rehabilitering som syftar till att nå en 
egen försörjning 

• Bidra till bättre strukturella förutsättningar för myndigheternas samverkan 
• Stödja insatser kopplat till metodutveckling, kompetensutveckling, 

kartläggningar/förstudier och forskning 

Samordningsförbundet är en möjlighet för att utveckla och effektivisera samverkan mellan 
myndigheterna inom rehabiliteringsområdet. Syftet är att personer med behov av samordnade 
insatser ska få bättre hälsa och komma närmare egen försörjning 

Styrnings- och uppföljningsprocessen 
Kungsörs styrning- och uppföljningsprocess utgår från Kungsörs styrmodell, vilken utgår från 
Kungsörs vision. 

Kungsörs vision och ledord 

- Vårt Kungsör är den naturnära attraktiva Mälarkommunen, där vi med öppenhet och kreativitet 
får människor och företag att mötas och växa. Visionen är långsiktig och gäller fram till 2025. 

För att nå visionen arbetar kommunen efter tre ledord; Öppenhet, Kreativitet, Närhet. 
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Öppenhet innebär att vi är stolta över vårt Kungsör. Vi uppmuntrar och värnar om varandra med 
en öppen och positiv attityd. Olikhet och mångfald ser vi som en tillgång. Det finns möjlighet för 
alla att vara delaktiga och påverka vår framtida utveckling. 

Kreativitet innebär att vi i samverkan får saker att hända i ett Kungsör där både människor och 
företag växer. I ett kreativt klimat skapar vi engagemang och framåtanda. Långsiktiga lösningar, 
i takt med omvärldens förändring, bidrar till kommunens hållbara utveckling. Här tar vi tillvara 
idéer och kompetenser i en innovativ miljö som skapar fördelar och framgång. 

Närhet innebär att vår kungliga livsmiljö är valet för den som vill leva hållbart och tryggt i den 
lugna orten eller på landsbygden. Kungsör är en plats där man vill vara. Här är det nära till 
Mälaren, natur och friluftsliv, och det är enkelt att skapa en aktiv fritid. Vårt attraktiva och 
variationsrika boende i Mälardalen är en styrka där goda kommunikationer gör det möjligt att ta 
tillvara andra städers kvaliteter. 

Planering, uppföljning, analys och åtgärder 

Kommunen och bolagen planerar, leder, följer upp och bedömer verksamheten utifrån 
kommunfullmäktiges, nämndernas och bolagens mål. Kommunfullmäktiges mål uttrycker 
långsiktiga mål för verksamheterna – VAD den politiska majoriteten anser viktigast att 
åstadkomma för kommunens utveckling under mandatperioden. Varje fullmäktigemål har även 
nyckeltal kopplade till sig för att löpande kunna följa att arbetet går åt rätt håll. Kopplat till 
fullmäktiges mål kan fullmäktige även besluta om delmål för innevarande år som sedan delas 
ner till berörda nämnder och bolag att arbeta med. Nämnden och bolagen kan sedan 
komplettera med ytterligare mål och nyckeltal. 

Målen bryts i sin tur ner i aktiviteter som beskriver HUR verksamheterna behöver arbeta för att 
målen ska kunna nås. Samtliga mål och aktiviteter följs upp tre gånger per år, nyckeltal följs upp 
två gånger per år. 

Samtliga nämnder och bolag har i sina respektive delårsrapporter avseende perioden första 
januari - 31 augusti bedömt måluppfyllelsen för sina mål, status för sina aktiviteter samt 
rapporterat och följt upp beslutade nyckeltal kopplat till målen. 
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Förvaltningsberättelse 

Väsentliga händelser under året 
Pandemin 

Under två år belastades de allra flesta organisationer tungt av arbetet med en pandemi och när 
vi gick in i 2022 skedde en lättnad av restriktionerna, men smittspridningen av Covid är inte 
över. Delar av den krisstab som varit i gång under pandemin avaktiverades i februari och 
rapporteringen till länsstyrelsen gällande lägesbilden upphörde i slutet på mars. Utvecklingen av 
Covid har bevakats regelbundet och återrapporterats löpande till kommunens centrala 
ledningsgrupp. Kungsörs kommun har beredskap för att hantera Covid om smittspridningen tar 
fart igen. Smittspridningen av Covid har påverkat våra verksamheter i olika grad, kanske mest 
verksamheter inom Socialförvaltningen. I början av 2022 drabbades verksamheter inom 
funktionsstöd åter av smitta bland personalen och under sommaren fanns ett utbrott av Covid 
på ett av kommunens särskilda boenden. Inom äldreomsorgen insjuknade även flertalet 
medarbetare i Covid, många för en andra gång. 

Kriget i Ukraina 

Kriget i Ukraina fortsätter och påverkar stora delar av världen och även Kungsörs kommun. 
Kriget påverkar komunens arbete på många olika sätt och även den kommunala ekonomin 
påverkas på ett påtagligt sätt. Kungsör har fått uppdraget att ta emot 15 flyktingar från Ukraina, 
vilka beräknas komma under september månad. Samtliga förvaltningar och bolag samarbetar 
för att klara av att ta emot dem på ett så bra sätt som möjligt med boende i Tallåsgården och 
hos KFAB. 

Kriget i Ukraina har spelat roll på det sätt att en krisplanering startades och området arbetade 
tillsammans en krisberedskapsplan relaterat till kris. Större inköp av mat och artiklar gjordes då 
flertalet leveranser beräknades försenas eller utebli. 

Ökad inflation 

Inflationstakten enligt KPI mellan augusti 2021-augusti 2022 är 9,8 procent. Inflationen är den 
högsta på 30 år. Sedan början av 1990-talet har inflationen sjunkit över tid och ofta legat under 
Riksbankens inflationsmål om 2,0 procent. Därför är det inte så konstigt att så många blivit 
överraskade när inflationen under 2022 steg så fort och kraftigt. När inflationen varit låg har 
Riksbanken så väl som andra centralbanker runt om i världen bedrivit en expansiv 
penningpolitik. I Sverige har detta tillsammans med olika riksdagsbeslut gjort det billigt att låna 
och fastighetspriser har skjutit i höjden. Under pandemiåren vräkte stater och centralbanker ut 
kapital på marknaden. Nu behöver centralbankerna i stället höja räntorna kraftigt, vilket i första 
hand påverkar dem med små marginaler och som inte har följt en långsiktig strategi som tar 
höjd för hög volatilitet. 
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Under 2022 har centralbankerna inte haft någon vidare träffsäkerhet om hur hög inflationen 
faktiskt är och uteslutande underskattat den. Osäkerheten om hur effektfulla centralbankernas 
verktyg är för att dämpa inflationen är stor. Det bestialiska anfallet mot Ukraina påverkar energi- 
och livsmedelsförsörjningen i Europa. Människor kommer inte att sluta äta mat eller värma upp 
sina bostäder därför att Riksbanken höjer räntan, utan kommer i stället att prioritera ned 
sällanköpen. Snarare har Sverige som målsättning att elektrifiera samhället och då kan det vara 
svårt att sänka den totala efterfrågan på el. 

Det påverkar också Europeiska företag att konkurrenter i USA och Kina har betydligt 
gynnsammare ekonomiska förhållanden när Ryssland stänger av gasleveranserna till Tyskland. I 
år har nästan alla tillgångsslag sjunkit i värde, förutom den amerikanska dollarn som har blivit 
väsentligt dyrare jämfört med många valutor. I länder som direkt och indirekt handlar med USA 
importeras därav högre valutakostnader, vilket kastar ytterligare bränsle på inflationsbrasan. 

Läget är mycket osäkert och det är inte meningsfullt att försöka spekulera om kommande 
inflationsnivåer. Men trots allt verkar de flesta vara överens om att vi behöver anpassa oss till en 
ny kostnadsmiljö där mat och boende kommer att utgöra större andel av våra samlade 
inkomster. I Kungsör är det i första hand kostnaderna för verksamhetslokalerna som drabbas 
hårt, vilka i första hand det kommunala bolaget KKTAB äger. KKTAB tjänar inga egna pengar 
utan finansieras precis som kommunen av beskattningen av invånarna. Kommunen måste därför 
fokusera mycket mer på styrningen av hela koncernen eftersom inflation och räntor i första 
hand påverkar de kommunala bolagens kostnader, som i förlängningen skulle kunna drabba de 
kommunala verksamheterna. 

Byggnationer och utveckling av kommunen 

Trots utmaningar med Covid, krig och ökad inflation har väldigt mycket positivt hänt under 
januari - 31 augusti. Kungsörs kommun har fortsatt utveckla hamnområdet, tagit fram 
kartmaterial till spår och leder, färdigställt och invigt den nya förskolan Paletten och 
multisportarena Hagaskolan färdigställdes och invigdes. Utöver detta har även följande skett: 

• Arbete med ny detaljplan för ny industrimark så att företag kan växa och utvecklas men 
även så att vi kan få nyetableringar till vår kommun har påbörjats. 

• Nya detaljplaner för boende har tagits fram och i slutet på augusti togs spadtaget för 
möjliggörandet av drygt 100 bostäder på Runnabäcken 2. 

• Nya tomter i Klämsbo. 
• Gatubyggnation och utbyte av vatten och avloppledningar på Siktvägen. 
• Byggnation av vatten- och avloppsledningar till Valskog. 
• Byggnation av helt ny biologisk rening i avloppsreningsverket i Kungsör. 
• Säkerhetsgenomlysning av VA-anläggning, vattenverk och avloppsreningsverk. 
• Kvalitetssäkring av dricksvattenförsörjningen. 
• Framtagande av ny VA-taxekonstruktion och avgifter. 
• Färdigställande av projektet Entré Kungsör - Projektet resulterade i en ombyggnation av 

korsningen mellan Kungsgatan och Malmbergavägen i syfte att sänka hastigheten och 
göra korsningen säkrare att passera. 
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• Påbörjat arbete med att ta fram en webkarta för GIS på externwebben. 
• Gång- och cykelväg Kungsringen pågår. 

Samarbeten och övriga händelser 

• Kungsör kommun deltar i ett mycket ovanligt och spännande demokratiprojekt i 
samverkan med Rufunsa från Zambia, som under våren var på besök i Kungsör. 
Projektet kommer att pågå under något år till. 

• Genom en nyinrättad tjänst - ungdomsbehandlare kommer samarbetet mellan 
socialtjänst, polis, skola och föreningsliv utvecklas och fokusera på både förebyggande 
och stödjande tidiga samordnande insatser för ungdomar med ett riskbeteende. 

• Under årets början skedde en brand på Mistelns trygghetsboende. Branden utreddes 
som mordbrand och en person häktades för att sedan släppas. Förundersökningen 
visade att branden orsakats av en olycka. Mycket olyckligt avled en person under 
branden. Branden kunde dock begränsas till den lägenhet där den startade och ingen 
annan kom till skada. 

• Under årets början öppnades återigen mötesplatserna med stor invigning på 
Tallåsgården. Antalet deltagare vid mötesplatserna har ökat med över 50% jämfört med 
år 2019, innan pandemin bröt ut. 

• Den 1 juli 2022 kom nya läroplaner och kursplaner i grundskolan, grundsärskolan, 
sameskolan och specialskolan. Arbete med förberedelse och implementering har pågått 
under läsåret. 

• Arbete har påbörjats för att uppdatera Äldreomsorgsplanen så nämnden har ett bra 
underlag för att fatta beslut om behovet av Trygghetsbostäder och Särskilt boende och 
när i tiden dessa bör stå färdiga. 

• I den årliga servicemätningen Öppna Jämförelser som Sveriges kommuner och regioner 
(SKR) gör får Kungsör ett toppresultat. Nöjd Kund Index (NKI) för Kungsörs 
företagsklimat uppgår till 86. Kungsör hamnar på plats 7 av de 198 deltagande 
kommunerna, det innebär även en förstaplats i Västmanland och en förstaplats inom 
Stockholm Business Alliance (SBA) med sina 54 medlemskommuner. 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Ekonomiskt läge 
År 2020 slog Coronapandemin till och skatteunderlagsutvecklingen reviderades kraftigt nedåt. 
Det manade Regeringen och Riksbanken att etablera krispaket, vilka motverkade den svaga 
utvecklingen av lönesumman och därmed upprätthölls de beskattningsbara inkomsterna. 
Samtidigt fick kommunsektorn också del av det statliga krispaketet i form av höga generella 
statsbidrag, vilket resulterade i rekordhögt resultat för hela sektorn år 2020. Inför 2021 räknades 
2020 års skatteunderlag upp, samtidigt som arbetade timmar ökade i högre takt än förväntat, 
vilket resulterade i ett rekordhögt resultat för kommunsektorn även 2021. För inkomståret 2021 
ser skatteunderlaget ut att ha ökat med 5,3 procent nu när de flesta deklarationer är granskade 
av Skatteverket. Återigen ser resultatet för året ut att bli betydligt bättre än planerat på grund av 
en betydande underskattning av tillväxten året innan. I år har dessutom nivån för 
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garantipensionen höjts från och med den 1 augusti 2022, vilket höjer de beskattningsbara 
inkomsterna. 

Som så många gånger under det senaste decenniet, krävs pedagogiska och retoriska 
kullerbyttor, för att förklara att effektiviseringskraven kvarstår inför kommande år trots att 
resultaten är exceptionellt höga. Med kort varsel har riktade statsbidrag tillägnas kommunerna 
tidigare år utan att det finns förutsättningar att använda dem i den långsiktiga planeringen. 

Framöver tyder dessvärre allt på att kommunsektorn kommer att erfara en annorlunda 
verklighet. Det senaste decenniet har präglats av låg inflation, låga räntor, brant ökande 
fastighetspriser och en hög tillväxttakt i samhällsekonomin. Enligt SKR:s prognoser från 25 
augusti i år växer det reala skatteunderlaget endast med 0,9 procent per år 2022-2025, vilket ska 
jämföras med 1,7 procent i snitt de senaste tio åren. Inflationen gör att kommunsektorns 
köpkraft drastiskt urholkas. Samtidigt är den demografiska utmaningen större under kommande 
budget- och planperiod. Sektorn kommer att behöva vidta kännbara åtstramande åtgärder i sina 
verksamheter för att klara finansieringen av välfärden. 

Befolkningsutveckling 
Den senaste statistiken om befolkningsförändringarna i år är den från SCB avseende första 
halvåret 2022. Den 30 juni 2022 bodde det 8 758 invånare i Kungsör (51 procent män). Det 
innebär att befolkningen minskade med 29 personer första halvåret. Befolkningsminskningen 
berodde på ett födelseunderskott med -6 personer och ett negativt flyttningsnetto med -29 
personer (justeringspost med +6). I Västmanlands län var det bara Västerås som hade ett 
födelseöverskott. Fagersta, Hallstahammar, Köping, Skinnskatteberg och Västerås var de 
kommuner i länet som ökade sin befolkning. I riket ökade befolkningen i 190 av 290 kommuner. 

I budgetarbetet inför 2023 års budget har befolkningsprognosen justerats ned med 45 personer 
eftersom skatteunderlaget tidigare baserades på 8 815 invånare den 1 november men att det nu 
lutar åt ett invånarantal på 8 770. Det motsvarar drygt 3 miljoner kronor i lägre intäkter. Även 
nästa års befolkningsprognos är nedreviderad från 8 925 till 8 900. 

Den 30 juni 2022 bodde det 107 personer i Kungsörs kommun som var äldre än 90 år, 507 barn 
mellan 1–5 år samt 1 386 barn mellan 6–18 år. Befolkningsutvecklingen är relativt intakt i dessa 
åldersgrupper jämfört med befolkningsprognosen från mars 2022, vilken kommunen utgår ifrån 
i budgetarbetet. Däremot är tappet större i gruppen 25-44 år. 
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Bostadsmarknadsutveckling 
I Kungsörs kommun finns det cirka 4 000 hushåll, i genomsnitt bor det 2,2 personer per hushåll. 
Det är vanligast med en eller två personers hushåll och de flesta, 64 procent, bor i småhus. 
Äganderätterna utgör 58,8 procent, hyresrätter 37,7 procent och bostadsrätter 3,6 procent. 
Jämfört med Västmanland och riket har kommunen en hög andel äganderätter och låg en andel 
bostadsrätter. 

Kungsörs kommun har uppvisat en positiv befolkningsutveckling de senaste åren, vilket 
resulterat i ett underskott av bostäder då för få bostäder byggts i förhållande till 
befolkningsutvecklingen. Efterfrågan på småhustomter och hyreslägenheter är relativt hög och 
intresset för bostadsrätter i attraktiva lägen ökar. I dagsläget bor många äldre kvar i småhus 
vilket resulterar i att yngre familjer inte kan flytta in i det befintliga småhusbeståndet. 
Flyttkedjorna behöver fungera bättre och fler bostäder behöver byggas för att det ska finnas 
bostäder för alla i olika skeenden i livet och för att uppnå balans på bostadsmarknaden. 
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Diagrammet visar antalet färdigställda bostäder mellan åren 2000–2021. Byggnation av 
flerbostadshus har endast genomförts efter 2016. De senaste åren har antalet färdigställda 
bostäder ökad kraftigt. Under första halvåret 2022 har det färdigställts två småhus och fem har 
påbörjats vilket är en minskning jämfört med de senaste åren. En osäker omvärld, högre räntor 
och inflation gör att det kommer ta längre tid att sälja tomter och påbörja byggnation. Det finns 
färdiga och planerade detaljplaner som möjliggör byggnation av cirka 300 bostäder inom de 
kommande fem åren. Förutsättningen för att dessa bostäder ska byggas är att detaljplaner 
antas, vinner laga kraft och att tomterna säljs och bebyggs. 

Arbetsmarknadsutveckling 
Kungsör har 767 företag som tillsammans sysselsätter 1 944 peroner. Här finns såväl medelstora 
multinationella företag som mindre nystartade företag inom branscher som industri, bygg, 
hantverk och företagstjänster. Kungsör är historiskt präglad av tillverkningsindustri och idag 
jobbar ca. 30 procent av Kungsörsborna inom tillverkningsindustrin. Det är en relativt stor andel 
jämfört med riket. Sedan 2016 arbetar Kungsörs kommun fokuserat för ett stärkt lokalt 
företagsklimat. En av vinsterna med det arbetet är en utveckling av näringsstrukturen och 
därigenom ett ökat antal tjänsteföretagsetableringar. Ett diversifierat näringsliv med många små 
och medelstora företag ger låg sårbarhet. 

SKR spår en svag produktionstakt hos svenska företag framöver och att detta kommer att 
påverka sysselsättningen. Den höga inflationen och de stigande räntorna förväntas slå allt mer 
mot investeringar och hushållskonsumtionen. Högre räntor och uppvärmningskostnader 
förväntas få till följd att bostadspriserna faller och därmed en lägre byggnadstakt vad gäller 
bostäder. Svaga investeringsutsikter tynger näringslivet framöver och sysselsättningen förväntas 
sjunka gradvis från och med nu enligt SKR:s MakroNytt 2/2022. Just nu är dock läget på 
arbetsmarknaden gott, med ett arbetskraftsdeltagande och en sysselsättningsgrad som är högre 
än före pandemin. 

Det kan tilläggas att de företag som var vinnare på de senaste tio årens låga räntor, till exempel 
fastighetsbolagen, kan komma att bli förlorare nu när räntorna höjs, beroende på hur 
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förutseende de har varit och hur högt belånade de är. För de som både har höga skulder och 
pengar placerade på aktiemarknaden har året varit en stor besvikelse. Stockholmsbörsen rasade 
med 25 procent mellan januari-april men har återhämtat sig något. Dock är nedgången ändå 
mer än 20 procent på ett år. Det innebär att den kraftiga uppgången på börsen efter att 
pandemirestriktionerna togs bort är utraderad. Det finns risk att många företag går i konkurs när 
de statliga bidragspaketen på grund av pandemirestriktionerna uteblir. 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

Omvärldsrisk 
Den 24 februari invaderade Ryssland Ukraina. Ett fullskaligt krig med hänsynslösa förbrytelser 
mot människor och internationella konventioner inleddes. Krig får alltid konsekvenser även för 
stater som inte är direkt inblandade. Sveriges och Finlands Natoansökningar är exempel på det. 
Även att inflationen biter sig kvar på höga nivåer är en direkt följd av kriget. I augusti var ca. 60 
000 ukrainska flyktingar inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem. Dessa har samma rätt 
till kommunal service som asylsökande enligt LMA (lagen om mottagande av asylsökande). SKR 
tror att de flesta sedan lämnar Sverige men att några blir kvar. Bland annat de ensamkommande 
barnen som ska utredas och placeras av kommunerna. 

Det går inte att förutse hur kriget i Ukraina utvecklar sig. Ryssland använder gasleveranserna till 
Europa som ett politiskt vapen och skulle Ryssland strypa gasleveranserna helt i vinter skulle 
energipriserna öka så mycket att det troligen skulle leda hela Europa in i en recession. Om kriget 
inte hejdas kommer leveranskedjorna fortsatt ha problem och skapa brist på insatsvaror. Något 
som också påverkar den globala ekonomin fortfarande är riskerna för nya utbrott av Covid-19 
och då i synnerhet Kinas nolltolerans mot smittan. Förutom Kinas omfattande restriktioner för 
att minska smittspridningen av Covid-19, finns det anledning att känna oro för det geopolitiska 
klimatet österut. En annalkande oro växer i bakgrunden för hur relationerna mellan de båda 
stormakterna Kina och USA ska utvecklas framöver. Kinas hot mot Taiwan och ekonomiska stöd 
till Ryssland - vilket dämpar konsekvenserna av västvärldens sanktioner mot Ryssland - fördöms 
av USA. 

Inflation 
Inflationens kraftiga uppgång till 9,0 procent (KPIF) i augusti är en överraskning för många. 
Inflationsspöket påverkar priserna på bred front. Det betyder att kommunsektorns köpkraft 
drastiskt urholkas och att sektorn behöver vidta kännbara åtstramande åtgärder i sina 
verksamheter för att klara finansieringen av välfärden. I princip alla huvudgrupper av varor och 
tjänster bidrar till den höga inflationen. Förra årets stigande priser på el och drivmedel håller i 
sig och i år är det framförallt livsmedelspriserna som ligger bakom inflationsuppgången, vilket är 
en direkt följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Samtidigt ökar boräntorna, som i sin tur 
påverkar konsumentprisindex (KPI) som är 9,8 procent i augusti. 

I SKR:s cirkulär 22:28 från den 25 augusti höjs konjunkturlönestatistiken från 2,5 i april till 3,1 år 
2023 och KPIF från 2,7 till 4,5 (KPIF är ett mått på underliggande inflation rensat från 
ränteeffekter). Dessa parametrar brukar kommuner använda till uppräkningar i sina 
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budgetunderlag inför nästkommande år i budgetprocesserna. I Kungsör innebär skillnaden i 
löneuppräkningen mellan 2,5 och 3,1 att budgetunderlaget räknas upp med 2 500 tkr för enbart 
löner. 

Det är tuffa år framöver för kommunerna på grund av inflationsökningen. De kostnader som 
påverkas allra mest av inflationen är pensionskostnaderna. Den upparbetade pensionsskulden 
värdesäkras inför nästa år med inflationssiffran i juni som var 8,5 procent. Inflationen för juni 
2021 som påverkar årets pensionskostnader var 1,6 procent. Kungsörs kommun kommer att få 
ca. 18 000 tkr i högre pensionskostnader nästa år jämfört med i år. Men det är inte bara 
inflationen som förklarar kostnadsökningen utan till en mindre del även det nya avtalet AKAP-
KR som träder i kraft 1 januari 2023 och som berör 85-90 procent av alla anställda i 
kommunerna. Det medför avgiftshöjningar med 1,5 procentenhet (pensionsavgiften höjs från 
4,5 till 6 procent). 

Val till Rikstad, Region- och Kommunfullmäktige 
Den 11 september hålls val till kommande mandatperiod nationellt, regionalt och lokalt. Redan 
innan valet står det klart att det kommer att krävas förhandlingar om den politiska styrningen 
eftersom inget parti eller traditionell gruppering av partier ser ut att uppnå någon avgörande 
övervikt av röster. Skillnaderna mellan hur folket röstar i städerna och på landsbygden är 
väsentliga och det är även märkbart att kvinnor och män röstar olika. I Kungsör krävs politiska 
förhandlingar om hur kommunen ska styras fram till år 2026. Under innevarande mandatperiod 
styrs Kungsör av en minoritet. 

Oavsett politiskt styre har de förtroendevalda den mycket delikata uppgiften att leda 
kommunen in i en ekonomiskt svår tid, där de mycket snart behöver ta beslut om budget för 
2023 och plan för 2024-2025, vilken kommer att präglas av höjda pensionskostnader och högre 
räntekostnader. Hur kommer inflationen och tillgången på energi att utvecklas? Hur kan lönerna 
sättas på ett ansvarsfullt sätt nu när inflationen äter upp sju års reallöneökningar (2015-2022), så 
att det inte blir en "pris-/lönespiral"? 

Verksamhetsrisk - kompetensförsörjning 
Att ha medarbetare med rätt kompetens är avgörande för att klara våra åtaganden och uppdrag 
som kommun och växande kommun. Vi behöver behålla medarbetare och kompetens och 
kunna rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens. Avgörande faktorer är bra ledarskap och 
vilken social och organisatorisk arbetsmiljö vi kan erbjuda. Därför är det viktigt att vi som 
arbetsgivare fortsätter att stärka och stötta chefer men även att fokusera på medarbetarskap 
och arbetsmiljö. 

Ett ökat antal invånare och särskilt ökning i de äldre ålderskategorierna samt pensionsavgångar 
och personalrörlighet påverkar behovet av fler rekryteringar. Kommunen kommer att behöva 
rekrytera 900 - 1000 nya medarbetare fram till 2032. I dagsläget märks svårigheter att rekrytera 
inom flera yrkesgrupper som sjuksköterskor, socialsekreterare, lärare och förskollärare. 
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Finansiell risk 
Skuldsättning 

Kommunens koncernföretag har en hög skuldsättning och den högre räntan innebär en mycket 
stor risk för kommunen som ägare, eftersom 100 procent av de kommunala bolagens 
skuldportföljer har ränteförfall inom ett år. Kommunen har inga egna lån men låneportföljen i 
koncernen uppgår till sammanlagt 814 824 tkr, inklusive 47 860 tkr i interna lån mellan 
kommunen och KKTAB. Varken kommunen, KKTAB eller KVAB har strukturella möjligheter att 
anpassa sina kostnader till allt för stora ränteförändringar. Det beror på att KVAB finansieras 
genom en taxekonstruktion som avgiftskollektivet betalar och som måste motsvara högst 
självkostnadspris. KKTAB får sina intäkter från kommunen och kommunen planerar aldrig sin 
budget utifrån att räntorna kan skifta så mycket som de nu gör från ett år till ett annat. 

KFAB har ökat skulderna med 25 000 tkr sedan förra delårsrapporten, eftersom bolaget bygger 
32 nya lägenheter där Karlaskolan stod tidigare. Till största del har KFAB dock finansierat den 
totala investeringen med egen likviditet. Det är den främsta orsaken till det stora utflödet enligt 
kassaflödesanalysen i år (-59 737 tkr). Lägenheterna kommer så småningom att generera ökade 
hyresintäkter åt bolaget. Skulden som kommunen borgar för avseende VMKF har ökat med 957 
tkr, vilket är hänförligt till inventarieinvesteringar. 

KKTAB som har 508 440 tkr i låneskuld (varav 460 580 tkr till Kommuninvest och 47 860 tkr till 
kommunen) har flera lån som ska omsättas i år och nästa år samt lån till rörlig ränta. Ovanpå 
detta blir KKTAB rejält påverkade av inflationen och bolagsstyrelsen har äskat kompensation för 
ökade kostnader under 2022. Kommunen behöver ta ställning till hur mycket den klarar av att 
kompensera och i vilken utsträckning KKTAB:s uppdrag behöver begränsas. Dessutom bör 
kommunen överväga att kraftigt begränsa investeringarna, eftersom utrymmet i driftbudgeten 
är mycket begränsat framöver och finansieringen förknippad med högre risk just nu. 

 

Finansförvaltning 

Kriget i Ukraina och pressade centralbanker är en utmaning för kapitalmarknaderna just nu. 
Stockholmsbörsen har backat över 20 procent i år och hela uppgången efter pandemiutbrottet 
är utraderad. Den främsta orsaken till börsoron är räntorna. Riksbanken höjde styrräntan i april 
till 0,25 procent som därmed blev positiv för första gången sedan 2014. I juni dubbel-höjdes 
styrräntan till 0,75. Kommuninvest säger i ett uttalande den 5 maj att vi sannolikt är på väg att 
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lämna en lång period med otroligt låga räntor och i stället får vänja oss vid ett normalläge som 
innebär markant högre räntor. (I september 2022 kvadrupel-höjde Riksbanken styrräntan till 
1,75 procent.) 

Kungsörs kommuns kapitalförvaltning består enbart av räntebärande placeringar i enlighet med 
finanspolicyn och värderingen av portföljen har pressats av att marknaden har underskattat den 
branta räntebanan under året. Årets orealiserade värdeförändring mellan 1 januari-31 augusti 
har varit negativ med -3,21 procent. Bokslutet belastas därför med en orealiserad förlust på 3 
126 tkr. Så länge som kommunen behåller placeringarna till förfall och ingen emittent går i 
konkurs är kapitalet säkerställt (det är enbart fråga om fonder så antalet emittenter är många). 

Eftersom kommunkoncernen både lånar ut pengar och lånar in pengar är det av vikt att beakta 
ägarens helhetsperspektiv och ta fram en lämplig strategi för hela koncernen som inte äventyrar 
ekonomin enskilda år. Som syns i det här avsnittet om finansiella risker ökar kostnaderna i båda 
ändar just nu, beroende på att marknaden har varit mycket dålig på att förutspå ränteläget i år. 
Orsaken är att centralbankerna har underskattat hur hög inflationen är. Så sent som i mars i år 
förutspådde Riksbanken att den skulle höja styrräntan andra halvåret 2023. Den höjde styrräntan 
redan i april, dvs. månaden efter det egna uttalandet. Kommunen har varken reviderat sin 
finanspolicy eller rört sina ränteplaceringar under året i avvaktan på att marknaden stabiliseras. 

 

Pensionsförpliktelser 
Pensioner är komplext och innebär stora ekonomiska åtaganden för kommunen på mycket lång 
sikt. Ansvarsförbindelsen redovisas enligt den så kallade blandmodellen som innebär att 
pensioner intjänade före 1998 redovisas utanför balansräkningen. Eftersom nya medel inte 
upparbetas gör utbetalningarna på ansvarsförbindelsen att skulden minskar. Samtliga 
pensionsåtaganden värdesäkras med inflationen i juni 2021, vilken var relativt låg. 
Pensionskostnaderna för kommunen är därmed relativt låga i år. Den höga inflationen i år 
påverkar i stället nästa års pensionskostnader. 

Med konsolideringsgrad menas andel av pensionsförpliktelserna som täcks av medel i stiftelse, 
försäkring eller egna förvaltade pensionsmedel. Kommunen har inte någon pensionsstiftelse, 
tecknat någon försäkring för ändamålet och har inte heller några uttryckliga utfästelser om 
förvaltning av specifikt pensionsmedel inom ramen för förvaltningen av överskottskapital i 
enlighet med beslutad finanspolicy. Därav är konsolideringsgraden 0 procent. Men det säger 
inget om kommunens förmåga att betala av pensionsskulden. 
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Några upplysningar om de kommunala bolagens pensionsskulder återfinns inte i denna 
delårsrapport. Av tabellen framgår endast kommunens pensionsåtaganden. 

 

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Måluppfyllelse, verksamhetsmål 
Den sammanfattande bedömningen är att Kungsörs kommun vid årets slut tyvärr inte kommer 
nå hela vägen fram. Enbart ett av fullmäktigemålen bedöms bli uppfylld i hög grad medan 
resterande mål bedöms bli delvis uppfyllda. 

Under 2022 finns, av fullmäktige, beslutade fokusområden kopplade till fullmäktigemål, dessa 
fokusområden kallas nedan för nämnd- och styrelsemål då det är nämnderna och styrelserna 
som blir ansvariga för att dessa mål nås. Två av nämnd- och styrelsemålen bedöms vara helt 
uppfyllda, två uppfyllda i hög grad, sex delvis uppfyllda och två bedöms ej vara uppfyllda vid 
årets slut. 

Det har dock funnits svårigheter med att bedöma måluppfyllelsen då utfall på många nyckeltal 
saknas för perioden, men också bakåt i tiden i kombination med att en del utfall för år 2021 blir 
tillgängliga först i samband med verksamhetsberättelsen. En del utfall för 2022 blir tillgängliga 
först under år 2023. 

Även om inte alla mål kommer nås fullt ut, både genomförs och planeras arbete i 
verksamheterna kopplat till målen. 

 

Sida 255 (868)



 

 
 

 27  

 

Hållbara städer och samhällen 
(Kommunstyrelsen, Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Kungsörs Kommunteknik AB, 
Kungsörs Vatten AB och Kungsörs fastighets AB) 

Kungsör är inne i en mycket positiv och expansiv utvecklingsfas som fler väljer att flytta till. För 
att stärka Kungsör som en attraktiv plats för både befintliga invånare och potentiella inflyttare 
pågår arbetet med att stärka platsvarumärket med syfte att utveckla och stärka Kungsör. 
Utvecklingen av hamnen är ett av många pågående projekt för att göra Kungsör till en attraktiv 
plats att bo, verka och vistas i. 

För att gå i takt med befolkningsutvecklingen ska kommunen tillsammans med bolagen 
fortsätta att planera för och bygga hållbart med ett varierat bostadsutbud där det finns något 
för alla. I Kungsör ska medborgaren känna att den har en trygg tillvaro. 

När kommunen växer ökar efterfrågan på kollektivtrafik och en god infrastruktur. För att 
Kungsör ska vara attraktiv att bo i och för att näringslivet ska kunna rekrytera rätt kompetens 
behövs det bra kommunikationer till pendlingsorter. 

Kungsör har ett starkt näringsliv och arbetar aktivt med att öka sysselsättningen för att 
möjliggöra för alla att bidra till en hållbar kommun, genom bland annat fler arbetstillfällen. I 
samverkan med näringslivet och arbetsförmedlingen arbetar kommunen för att minska 
arbetslösheten. 

Fokus för 2022: Fortsätta planera för och bygga ut där boendemiljön är viktig. Vi behöver stärka 
näringslivet som genererar fler arbetstillfällen och minskar arbetslösheten. Boende- och 
utemiljön är viktigt för att skapa trivsel. 

Bedömning 

 

Nämnd- och styrelsemål Bedömning Trend 

Fortsätta planera för och bygga ut där boendemiljön är viktig   

Stärka näringslivet som genererar fler arbetstillfällen och minska arbetslösheten   

Boende- och utemiljön är viktig för att skapa trivsel   

 

Nyckeltal Kön Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Mål 2022 Bedömning Trend 

Invånare  totalt, 
antal 

 8 745 8 787 8 758 8 857   

Förvärvsarbetande 
invånare 20-64 år, 
andel (%) 

 77.3%   77,4%   

Förvärvsarbetande 
invånare 20-64 år, 
andel (%) 

 74.1%   Öka   
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Förvärvsarbetande 
invånare 20-64 år, 
andel (%) 

 80.3%   Öka   

Ny industrimark 
(planlagd), kvm 

  0 0 0   

 

Kommentar: 

Samtliga tillhörande fokusområden/nämndmål för 2022 bedöms bli helt eller i hög grad 
uppfyllda. 

Vid uppföljning av nyckeltalen kan vi se att befolkningsökningen avstannat och även minskat 
med 29 personer mellan 2021 fram till augusti 2022, från 8 787 till 8 758 personer. 

Huruvida kommunen fick fler/färre förvärvsarbetande invånare i åldern 20-64 år under 2021 får 
vi veta först vecka 47 och utfallet för år 2022 kommer först under år 2023. Dock vet vi att 
arbetslösheten för öppet arbetslösa eller inskrivna i program med aktivitetsstöd 16–64 år per juli 
år 2022 är 8,7%, vilket är en minskning med 1,5 procentenheter i jämförelse med samma period 
föregående år. 

Nyckeltalet om ny industrimark med målvärde 2025 är 30 000 kvm och det beräknas uppnås 
redan 2024. 

Under perioden jan-augusti har även planbesked för utökning av Lockmora 1:32 beviljats. 
Arbete har även påbörjats med att ta fram ett nytt nuläge gällande behovet av 
trygghetsbostäder, när i tiden dessa behövs och hur många. 

Den samlade bedömningen är att målet om hållbara städer och samhällen kommer vara uppfyllt 
i hög grad vid årets slut.  

 

God utbildning för alla 
(Barn- och utbildningsnämnden, Kommunstyrelsen och Socialnämnden.) 

Alla elever ska må bra i skolan, ha en trygg skolgång och klara grundskolan. Kungsörs kommun 
ska arbeta med att främja elevers skolgång genom att öka kunskapsresultaten. För att klara 
detta ska kommunen arbeta med tidiga och förebyggande insatser för eleverna där även 
kontakten med vårdnadshavare är viktigt. 

Vuxenutbildningen är viktigt i arbetet med god utbildning och för kompetensförsörjningen. För 
att på sikt minska arbetslösheten behöver vi stötta i utbildning för vuxna som gör att de på sikt 
har en egen försörjning. Företagarna är viktiga i arbetet. 

Fokus för 2022: Tidiga insatser för eleverna, arbeta förebyggande med elevhälsan och öka 
tryggheten och trivseln i skolan. 
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Bedömning  

 

Nämnd- och styrelsemål Bedömning Trend 

Tidiga insatser för eleverna, arbeta förebyggande med elevhälsan   

Öka tryggheten i skolan   

Öka trivseln i skolan   

 

Nyckeltal Kön Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Mål 2022 Bedömning Trend 

(U15503) Elever 
i åk 5: 
Skolarbetet gör 
mig så nyfiken 
att jag får lust 
att lära mig 
mer, andel (%) 

 72.0%   65%   

(U15503) Elever 
i åk 5: 
Skolarbetet gör 
mig så nyfiken 
att jag får lust 
att lära mig 
mer, andel (%) 

 75.0%      

(U15503) Elever 
i åk 5: 
Skolarbetet gör 
mig så nyfiken 
att jag får lust 
att lära mig 
mer, andel (%) 

 69.0%      

(N15428) Elever 
i åk. 9 som är 
behöriga till ett 
yrkesprogram, 
hemkommun, 
andel (%) 

 71.1% 78.4% 73.6%    

(N15428) Elever 
i åk. 9 som är 
behöriga till ett 
yrkesprogram, 
hemkommun, 
andel (%) 

 73.7% 83.7% 82.5%    

(N15428) Elever 
i åk. 9 som är 
behöriga till ett 
yrkesprogram, 
hemkommun, 
andel (%) 

 68.8% 73.6% 66.0%    
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Elever i åk 9 
som uppnått 
kunskapskraven 
i alla ämnen, 
hemkommun, 
andel (%) 

 52.1% 52.9% 52.9% 55%   

(N15505) - 
Elever i åk. 9, 
meritvärde 
kommunala 
skolor, 
genomsnitt (17 
ämnen) 

 183.7 196.1 184.2 200.0   

(N15505) - 
Elever i åk. 9, 
meritvärde 
kommunala 
skolor, 
genomsnitt (17 
ämnen) 

 195.9 227.0 201.1 200.0   

(N15505) - 
Elever i åk. 9, 
meritvärde 
kommunala 
skolor, 
genomsnitt (17 
ämnen) 

 171.2 165.8 167.3 200.0   

Elever i åk 9: 
Jag känner mig 
trygg i skolan, 
positiva svar, 
andel (%) (-
2021) 

 66   Öka   

Elever i åk 9: 
Jag känner mig 
trygg i skolan, 
positiva svar, 
andel (%) (-
2021) 

 61   Öka   

Elever i åk 9: 
Jag känner mig 
trygg i skolan, 
positiva svar, 
andel (%) (-
2021) 

 59   Öka   

 

Kommentar: 

Fokus för 2022 har varit förebyggande arbete genom elevhälsa, ökad trygghet och ökad trivsel. 
Skolan arbetar kontinuerligt med området trygghet och trivsel, bland annat via klassråd, elevråd 
och kamratstödjarverksamhet. Styrda rastaktiviteter planeras av elever tillsammans med vuxna 
ex. klasslärare, rastvärdsansvariga och vuxna befinner sig på, av eleverna utpekade, otrygga 
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platser i syfte öka den upplevda tryggheten. Även vårdnadshavarnas tankar kring trygghet och 
trivsel beaktas. Utifrån skolan egen enkät kan vi se att den totala upplevda tryggheten och 
trivseln bland eleverna har ökat något 2021 i jämförelse med 2020. Resultaten för 2022 kommer 
redovisas först till verksamhetsberättelsen. Samtliga fokusområden/underliggande nämndmål 
bedöms delvis vara uppnådda vid årets slut. 

Tyvärr saknas utfall på hälften av nyckeltalen, vilket gör det svårare att bedöma måluppfyllelsen. 
Utifrån de utfall som finns kan vi se att det genomsnittliga meritvärdet minskat något i 
jämförelse med 2021. Utfallet 2022 var 184,2 och 2021 var det 196,1. Det är främst flickorna som 
står för minskningen då deras resultat sjunkit från 227 till 221, medan pojkarna, även om de har 
lägre resultat än flickorna, förbättras sina resultat från 165,8 2021 till 167,3 2022. 

Den samlade bedömningen är att målet om god utbildning för alla delvis kommer uppnås vid 
årets slut. 

 

God hälsa och välbefinnande 
(Socialnämnden, Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden och Kungsörs fastighets AB.) 

För att ha förutsättningar att klara vardagens krav och förverkliga sina drömmar behöver alla må 
bra. Att växa upp under goda förutsättningar, i en familj med goda livsvillkor, påverkar barn och 
ungas hälsa och utveckling positivt både här och nu men även senare i livet. Vi behöver aktivt 
arbeta med att alla ska må bra. 

Kungsör har idag god service till äldre vilket vi vill bevara och förbättra, det ska finnas 
tillgängliga aktiviteter och mötesplatser för att öka tryggheten och bibehålla äldres psykiska och 
fysiska hälsa. Samlingslokaler, stöd i hemmet, boendelokaler som främjar hälsa och 
självständighet är viktiga delar för att alla ska trivas. 

Arbetet med civilsamhället och kopplingen till den regionala strategin för folkhälsa är viktigt för 
att få kraft i folkhälsoarbetet med ett särskilt fokus på ungas hälsa där vi ser att idrott, rörelse 
och engagemang blir viktigt för att öka välmåendet. 

Våld i nära relationer är ett allvarligt brott, ett folkhälsoproblem och ytterst ett brott mot de 
mänskliga rättigheterna och vi ser att det ökar. I Kungsör arbetar vi aktivt med att våld aldrig ska 
förekomma och det förebyggande arbetet mot våld i nära relation ska stärkas. 

Fokus för 2022: Kommunen behöver analysera statistik för ungas hälsa för att hitta konkreta sätt 
att förbättra den där också föreningar inkluderas som kan stötta för att skapa engagemang hos 
ungdomar. Under året ska kommunens verksamheter öka kännedom inom området och arbeta 
fram en plan mot våld i nära relation. 
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Bedömning 

 

Nämnd- och styrelsemål Bedömning Trend 

Ökad kännedom inom området och plan mot våld i nära relationer arbetas 
fram  

  

 

Nyckeltal Kön Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Mål 2022 Bedömning Trend 

Brukarbedömning 
hemtjänst 
äldreomsorg -  
helhetssyn, andel 
(%) 

 89.0%  85.0%    

Brukarbedömning 
hemtjänst 
äldreomsorg -  
helhetssyn, andel 
(%) 

 91.0%  83.0%    

Brukarbedömning 
hemtjänst 
äldreomsorg -  
helhetssyn, andel 
(%) 

 86.0%  86.0%    

Brukarbedömning 
särskilt boende 
äldreomsorg -  
helhetssyn, andel 
(%) 

 82.0%  43.0%    

Brukarbedömning 
särskilt boende 
äldreomsorg -  
helhetssyn, andel 
(%) 

       

Brukarbedömning 
särskilt boende 
äldreomsorg -  
helhetssyn, andel 
(%) 

       

Nöjd Region-Index - 
Trygg & säker 
utomhus på kvällar 
och nätter, 
medelbetyg (skala 0-
10) (-2020) 

       

Nöjd Region-Index - 
Trygg & säker 
utomhus på kvällar 
och nätter, 
medelbetyg (skala 0-
10) (-2020) 
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Nöjd Region-Index - 
Trygg & säker 
utomhus på kvällar 
och nätter, 
medelbetyg (skala 0-
10) (-2020) 

       

Deltagartillfällen i 
idrottsföreningar, 
antal/inv 7-20 år 

 17   Öka   

Deltagartillfällen i 
idrottsföreningar, 
antal/inv 7-20 år 

    Öka   

Deltagartillfällen i 
idrottsföreningar, 
antal/inv 7-20 år 

    Öka   

Anmälda brott om 
grov 
kvinnofridskränkning 
i kommunen, 
antal/100 000 inv 

       

Kommentar: 

Under januari - augusti 2022 har samverkan mellan Socialförvaltningen och Barn- och 
utbildningsförvaltningen utvecklas gällande tidiga och samordnade insatser vilket inneburit att 
problem kunnat åtgärdats i ett tidigare skede. Ytterligare samarbeten finns med region 
Västmanland gällande Samordnade Individuella Planeringar, SIP:ar, vilka ökat under perioden. 
Dessutom har en ungdomsbehandlare anställts som genom samverkan med polis, skola och 
säkerhetssamordnare, i ett tidigt skede, ska kunna upptäcka ungdomar som behöver 
socialtjänstens stöd. 

Att nå en god hälsa och välbefinnande kräver långsiktighet och att resurser satsas på 
förebyggande arbete. Fokus under 2022 har varit att få ökad kännedom om och framtagande av 
planer mot våld i nära relationer. Här krävs mer arbete för att målet ska kunna nås, då flertalet 
förvaltningar och bolag ännu inte påbörjat arbetet. Den förvaltning som arbetat mest aktivt med 
frågan är Socialförvaltningen som utbildat samtliga inom myndighetsutövningen inom FREDA. 
Syftet med FREDA är att ge socialtjänsten och andra verksamheter stöd att identifiera och 
bedöma behov av skydd och stöd i arbetet med personer som utsatts för våld i nära relationer. 
Utvecklingen av FREDA är ett uppdrag från regeringen till Socialstyrelsen. 

Tyvärr saknas även utfall på samtliga nyckeltal utom brukarbedömningar gällande helhetssynen 
inom särskilt boende och hemtjänst. Utfallen på dessa nyckeltal har tyvärr försämrats i 
jämförelse med senaste mätningen men det är många faktorer som kan ha påverkat utfallet för 
2022. Bland annat har pandemin satt sina spår och tvingat verksamheten att arbeta på andra 
sätt, vilket inneburit mer distans till brukaren. 

Den samlade bedömningen är att målet om god hälsa och välbefinnande ej kommer vara 
uppfylld vid årets slut. 
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Goda arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
(Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden, Kungsörs Kommunteknik AB, 
Kungsörs Vatten AB och Kungsörs fastighets AB.) 

Detta är ett inåtriktat mål som pekar på de förutsättningar som är nödvändiga för att 
organisationen ska kunna skapa värde för invånare, brukare och kunder. 

Vår viktigaste resurs är medarbetarna med deras kompetens där vi behöver följa utvecklingen 
för sjukfrånvaro för att kunna arbeta förebyggande. Vår medarbetarenkät som genomförs 
vartannat år ger oss en indikation på hur organisationen mår och om arbetet känns 
meningsfullt. 

Perspektivet jämställdhet ska genomsyra hela Kungsörs kommun och bolagen och vi ska ha 
konkurrenskraftiga och jämlika löner. I det arbetet blir lönekartläggningarna en viktigt del. 
Arbete mot upplevd diskriminering ska fortsätta. 

Hållbar utveckling kräver smarta arbetssätt, personal som mår bra, kommunikation, kvalitet, god 
service och tillgänglighet. Vi behöver använda digital teknik som frigör resurser för att höja 
kvalitet inom andra områden. Under året kommer implementering av ett nytt intranät att ske för 
att få en mer effektiv internkommunikation och ett moderniserat digitalt arbetssätt som gynnar 
samverkan över förvaltningsgränserna. 

Fokus för 2022: Reviderad riktlinje för god ekonomisk hushållning där nämnderna kopplas in. 
Medarbetarskapet och ledarskapet är viktigt att utveckla och titta på hur våra medarbetare 
upplever att det är att jobba i Kungsörs kommun. Att utveckla investeringsprocessen är också 
prioriterat. 

Bedömning 

 

Nämnd- och styrelsemål Bedömning Trend 

Reviderad riktlinje för god ekonomisk hushållning där nämnderna kopplas in   

Medarbetarskapet och ledarskapet är viktigt att utveckla och att fortsätta titta 
på hur våra medarbetare upplever att det är att jobba i Kungsörs kommun 

  

Att utveckla investeringsprocessen är också prioriterat   

 

 

 

’ 
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Nyckeltal Kön Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Mål 2022 Bedömning Trend 

Medarbetarengagemang 
(HME) totalt kommunen 
- Totalindex, senaste 
mätning på tre år 

  78  82   

Medarbetarengagemang 
(HME) totalt kommunen 
- Totalindex, senaste 
mätning på tre år 

       

Medarbetarengagemang 
(HME) totalt kommunen 
- Totalindex, senaste 
mätning på tre år 

       

Kommunens resultat av 
skatteintäkter och 
finansiella stadsbidrag 

  2.5% 3.8% 1.0%   

Heltidsanställda, 
tillsvidareanställda, 
kommun, andel (%) 

 71.5% 71.6% 73.7% Öka   

Heltidsanställda, 
tillsvidareanställda, 
kommun, andel (%) 

    Öka   

Heltidsanställda, 
tillsvidareanställda, 
kommun, andel (%) 

    Öka   

Kommentar: 

Under perioden har nya investeringsriktlinjer beslutas av Kommunfullmäktige och en mall för 
investeringsplan är också framtagen. Ambitionen har även varit att revidera riktlinjen för god 
ekonomisk hushållning, ett arbetet som ännu inte påbörjats, men planeras att göra det under 
hösten 2022. 

Vid årets slut bedöms tyvärr inte alla verksamheter ha en ekonomi i balans. 

Gällande goda arbetsvillkor har Kungsör under sju års tid arbetat för att stärka ledarskapet, 
något som ständigt behöver pågå. Vi går däremot in i en annan fas där även medarbetarskapet 
ska utvecklas. Tillsammans med kommunens centrala ledningsgrupp och övriga chefer ska ett 
arbetssätt för detta arbete tas fram. Tyvärr saknas utfall på nyckeltalet gällande HME så det går i 
dagsläget inte att säga om det förbättrats eller inte. När det gällande andelen heltids, 
tillsvidareanställda kan vi se att andelen ökar i jämförelse med tidigare år. 

Vid årets slut bedöms målet om goda arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt vara delvis uppfyllt då 
enbart ett av de tre nämnd- och styrelsemålen bedöms vara uppfyllda i kombination med att 
inte alla verksamheter kommer ha en ekonomi i balans. 
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Hållbar konsumtion och produktion 
(Kommunstyrelsen, Kungsörs Kommunteknik, Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, 
Kungsörs Vatten AB och Kungsörs fastighets AB.) 

Kungsörs kommun klättrar i miljörankingen. Vi är nu på plats 77 av 290 i årets kommunrankning 
– Sveriges miljöbästa kommun. Kungsör har ett stort miljöfokus och behöver utveckla 
regelbundna mätningar av exempelvis matsvinn, ekologiska- och lokala livsmedel, fordon- och 
transporter. 

Ett sätt att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster är att öka återanvändningen. 
Genom att återanvända produkter behövs inte nya resurser tas från jorden. Därför ska vi 
utveckla ett system för cirkulär ekonomi för kommunen och bolagen. 

Hållbara byggnader som främjar medvetna val av byggnadsmaterial och hur de ska hanteras ska 
fortsättas arbeta med och utvecklas. Genom att välja SundaHus eller likvärdigt kan vi använda 
material som har mindre klimatpåverkan och som håller länge. För att skapa långsiktigt 
värdefulla byggda miljöer behöver vi inom ramavtalsupphandlingar bli bättre på att ställa 
miljökrav. 

Fokus för 2022: Utifrån de miljöplaner som tagits fram på regional nivå har kommunen brutit ner 
dessa till kommunal nivå. Dessa behöver följas upp, analyserar för att ta steg mot förbättringar 
inom miljöområdet för hela Kungsör som ort/plats. 

Kungsörs kommun vill bli bättre på att återanvända, därför ses ett system över för hur 
kommunen kan återanvända våra produkter utifrån den handlingsplan som finns kopplad till 
beslutad avfallsplan. 

Bedömning 

 

Nämnd- och styrelsemål Bedömning Trend 

Utifrån miljöplaner som tagits fram på regional nivå har kommunen brutit ner 
dessa till kommunal nivå. Dessa behöver följas upp, analyseras för att ta steg 
mot förbättringar inom miljöområdet för hela Kungsör som ort och plats 

  

Kungsörs kommun vill bli bättre på att återanvända, därför ses ett system över 
för hur kommunen kan återanvända produkter utifrån den handlingsplan som 
finns kopplat till beslutad avfallsplan 

  

 

Nyckeltal Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Mål 2022 Bedömning Trend 

Kommunalt 
verksamhetsavfall 

562      

Andel 
upphandlingar där 
miljökrav ställs på 
leverantör vid 
upphandling 

   Öka   
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Andel fossilt 
bränsle i 
kommunkoncernen 

   Minska   

Energianvändning 
lokaler för 
kommunen, 
gradtalsjusterad 

-1.6  -8.4 69.0   

Kommentar: 

Att bedöma måluppfyllelsen är svårt då flertalet av nyckeltalen inte har eller går att få fram utfall 
på. Utifrån de arbeten som pågått och fortfarande pågår inom nämnder och bolag sker ett aktivt 
arbete för att bidra till att Kungsör ska uppnå en hållbar konsumtion och produktion. Detta 
genom att: 

• Socialförvaltningen källsorterar allt avfall, arbetar med cirkulär ekonomi och mäter 
matsvinn. 

• Barn- och utbildningsförvaltningen källsorterar och arbetar bland annat med 
skräpplockardagar och försöker anpassa lokaler inom skolan med sorteringsstationer. 

• Minska energianvändningen i kommunens lokaler - belysning byts till LED samt 
justeringar gällande styrning på belysning (närvaro). 

• Initiera en satsning för att förbättra sorteringen av matavfall i KFAB-ägda fastigheter. 
• Ambitionen att sänka mediaförbrukningen av vatten med 1% i jämförelse med år 2021, 

men på grund av vattenläckor och fortsatt pågående arbeten i anläggningarna har detta 
påverkat förbrukningen negativt. 

• Avfalls- och livsmedelsplanerna följdes upp i december 2021 och handlingsplaner för 
2022 togs fram. Eftersom planerna sträcker sig över fler år kommer lokalt arbete 
fortsätta även efter 2022. Arbetet enligt handlingsplanerna för 2022 är dock i fas. 

• Kontakt har tagits med ett företag för visning av ett system för att se över för hur 
kommunen kan återanvända produkter. 

Arbete med att uppnå nämnd-och styrelsemål kopplat till hållbar konsumtion och produktion 
pågår och vid årets slut kommer inte alla mål vara uppfyllda. Bedömning är att kommunen vid 
årets slut delvis kommer nå målet om hållbar konsumtion och produktion. 

 

Måluppfyllelse, finansiella mål 
Kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, även den som 
bedrivs i kommunala bolag, kommunalförbund, gemensamma nämnder och aktiebolag, m.fl. 
Finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning ska anges i budgeten. 
Den grundläggande principen är att varje generation ska bära sina egna kostnader, så att även 
nästkommande generationer kan garanteras motsvarande nivå på kommunal service, utan att 
behöva höja den kommunala skattesatsen (prop. 2003/04 s. 105). 

I september 2021 presenterades den statliga utredningen En god kommunal hushållning (SOU 
2021:75) där det föreslås att kommuner och regioner ska ta fram långsiktiga program för att 
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styra ekonomin från ett hållbart perspektiv. Programmet föreslås innehålla mål för årets resultat, 
självfinansieringsgraden av investeringar, soliditet och låneskuld samt riktlinjer för tillåten risk i 
kapitalförvaltningen. Kungsörs kommun har ett mål om att årets resultat ska vara 1,0 procent av 
skatteintäkter och generella statsbidrag (resultatet i årets budget sänktes i en ändringsbudget 
den 29 november 2021 av kommunfullmäktige till 0,5 procent). Årets resultat prognostiseras till 
3,8 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag och uppnår därmed målet med råge. 

Resultat och ekonomisk ställning 
Kungsörs kommuns skatteintäkter och generella statsbidrag är enligt prognosen 23 972 tkr 
högre än budgeterat. (Den totala budgetavvikelsen i resultaträkningen prognostiseras till 21 383 
tkr.) Budgeten för finansieringen av de kommunala verksamheterna beslutades i juni 2021 och 
skatteunderlagsutvecklingen har förändrats väsentligt under perioden fram till idag. I synnerhet 
är de s.k. pandemiåren 2020–2021 ekonomiskt starka år, då staten både inrättade åtgärdspaket 
som upprätthöll skatteunderlaget, samtidigt som kommunsektorn fick kompensation i form av 
generella statsbidrag för ett befarat minskat skatteunderlag år 2020 som inte inträffade. När 
pandemirestriktionerna successivt togs bort ökade svensk BNP snabbare än förväntat och 
skatteintäkterna blev betydligt högre både 2020 och 2021 än vad SKR hade prognostiserat. I år 
påverkas resultaten positivt både på intäktssidan och på kostnadssidan av de högre inkomsterna 
2021. En positiv slutavräkning för 2021 gör att skatteintäkterna blir högre än budget 2022 och 
ett högre inkomstbasbelopp 2021 gör att pensionskostnaderna blir lägre än budget 2022. 

Innebär det att kommunen har en god finansiell ställning? I år har den det definitivt och det 
finns behov av en stark ställning när SKR spår att Sverige går in i en lågkonjunktur nästa år. 
Inflationen har stigit avsevärt under året och den kommer inte att ha nått toppen under de åtta 
första månaderna. Eftersom inflationen stiger sätter Riksbanken in sitt styrränteverktyg för att 
bekämpa den och få ner den till målnivån om 2 procent. Kostnadsutvecklingen till följd av 
inflationen påverkar inte nödvändigtvis kommunerna i särskilt stor utsträckning. Livsmedels-, 
bränsle- och elpriserna utgör inte en stor del av den totala omsättningen i en kommun. I takt 
med indexuppräkningar av avtal, pensionsvillkor och nya lönerevisioner så kommer dock 
priserna successivt att öka, men även skatteunderlaget kommer att öka när människor får högre 
inkomster. 

Olika kommuner kommer att påverkas olika mycket av inflationen och höjda räntor. Kungsörs 
kommuns angelägnaste risk just nu är den höga låneskulden i koncernen och effekterna av de 
korta bindningstiderna på räntorna i skuldportföljerna. Inför nästa år planeras en hyreshöjning 
från KKTAB med 22 procent enbart för att täcka ökade räntekostnader men inte för att hantera 
prisutvecklingen enligt KPI. Det innebär att kommunen måste hantera ca. 12 000 tkr i ökade 
kostnader i sin budget. KVAB och KFAB har också hög ränterisk i sina låneportföljer och måste 
parera en stor volatilitet i räntekostnader genom höjda taxor och hyror över tid till externa 
kunder - inte som KKTAB som kan få förhållandevis snabba besked direkt från 
kommunfullmäktige om förändrade anslag. 

Kungsörs kommun får ett högt resultat i år och beroende på hur de förtroendevalda vill använda 
årets resultat, kan den långsiktiga finansiella ställningen förbättras för kommande budget- och 
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planperiod, som bjuder på ekonomiska utmaningar. Prognosen säger att resultatet för 2022 blir 
så mycket som 24 256 tkr, exklusive särskilda kapitaltillskott till KKTAB eller andra åtgärder för 
att sänka kostnaderna nästa år. 

Balanskravsresultat 
Kommunen prognostiserar ett positivt balanskravsresultat i år med 27 555 tkr. Det finns poster 
som påverkar kommunens resultat och som behöver elimineras vid en bedömning av huruvida 
kommunen får anses uppfylla lagens krav om god ekonomisk hushållning. De poster som 
elimineras härrör inte till den egentliga verksamheten. Exempelvis elimineras här kommunens 
intäkter efter tomtförsäljningar. Motiveringen till att samtliga realisationsvinster ska elimineras är 
att vinsterna ska användas för att investera i andra anläggningstillgångar eller för att betala 
skulder som tagits för att förvärva tillgångarna. 

Även marknadsvärden på finansiella placeringar elimineras när balanskravsutredningen görs 
eftersom det inte vore rimligt om kortsiktiga upp- eller nedgångar i marknadsvärden på 
värdepapper fick effekter som exempelvis oönskade verksamhetsneddragningar. Som en 
konsekvens av den snabba ränteuppgången i år har marknadsvärdet på kommunens 
räntebärande placeringar dalat och det ser dessvärre inte ut att bli någon stabilisering av 
marknadsräntorna under resten av året. Mer om balanskravet finns att läsa i prop. 2011/12:172. 

Enligt 11 kap. 14 § kommunallagen får kommuner under vissa förutsättningar reservera medel i 
en resultatutjämningsreserv för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Om 
balanskravsresultatet skulle vara negativt något år finns möjlighet att utnyttja kommunens 
resultatutjämningsreserv om skatteunderlagets utveckling har varit lägre än snittet de senaste 
åren. Så ser det rimligen ut nästa år 2023. Kommunen får enligt sina egna riktlinjer utnyttja 
resultatutjämningsreserven, under högst två på varandra följande år. I bokslutet är 24 000 tkr är 
reserverade. 

I 11 kap. 12 § kommunallagen anges att om balanskravsresultatet är negativt för ett visst 
räkenskapsår, ska det regleras under de närmast följande tre åren. Fullmäktige ska anta en 
åtgärdsplan för hur regleringen ska ske. Beslut om reglering ska fattas senast i budgeten det 
tredje året efter det år då det negativa balanskravsresultatet uppkom. Det är dock inte aktuellt i 
år eftersom kommunen prognostiserar ett mycket bra resultat. 
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Väsentliga personalförhållanden 

 

 

Medarbetare 
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Kungsörs kommun och bolag hade i augusti 672 tillsvidareanställda medarbetare varav 518 
kvinnor (77 %) och 154 män (23 %). Antalet tillsvidareanställda medarbetare har minskat sedan 
december 2021 med totalt 7 medarbetare. Minskningen har skett med 6 personer inom 
kommunen och en person inom KKTAB 

Medelåldern för samtliga i kommunen är 45,2 år. För kvinnor är medelåldern 46,2 år och 
medelåldern för män är 41 år. 

Totalt arbetar 76,5 % heltid och 28 % deltid. I bolagen arbetar samtliga medarbetare heltid. 
Andelen i kommunen som arbetar heltid har ökat från 72 % 2021 till 74,3% i augusti i år. Bland 
kvinnorna arbetar 74,9 % heltid vilket är en ökning från 72,5 % 2021. Av männen arbetar 81,8% 
heltid vilket också är en ökning från 80,9 % 2021. 

Utöver de tillsvidareanställda fanns i augusti ca 120 månadsanställda medarbetare på olika 
visstidsanställningar och ca. 400 intermittent anställda d v s timavlönade anställda vid behov. 

Sjukfrånvaro 

 

Den totala sjukfrånvaron för hela kommunkoncernen var 7,7 % t o m augusti varav 
långtidssjukfrånvaron var 33 %. För kommunen var det 8 % vilket ligger på samma 
genomsnittsnivå som för 2021. 

I kommunen var årets sjukfrånvaro inledningsvis hög i januari och februari med drygt 12 % och 
har sedan successivt minskat till april då den var drygt 7%. Under början av året påverkade 
sannolikt både hög smittspridning av covid samt restriktioner den högra sjukfrånvaron. Fr o m 
april har sjukfrånvaron varierat något på en lägre nivå men har ökat efter sommaren. Andel 
långtidssjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron har ökat i jämförelse med året innan. För 2021 
utgjorde den ca 31,9 % (kommunen) och för i år är medeltalet 34,2 %. 

Förväntad utveckling 

Kungsörs Kommunteknik finansiella ställning 
Om KKTAB inte får kapitaltillskott av kommunen i år kommer det egna kapitalet i bolaget att 
understiga halva det registrerade aktiekapitalet, vilket ålägger styrelsen att initiera en 
kontrollbalansräkning. Om orsaken till den ekonomiska situationen är underfinansiering är det 
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viktigt att göra nya beräkningar av självkostnadspriset för förvaltningen av den allmänna 
platsmarken och verksamhetslokalerna. 

KKTAB prognostiserar ett underskott för beställningen i år på ca. 6 000 tkr, obeaktat de högre 
elkostnaderna till följd av den förväntade elprisutvecklingen i vinter. Eftersom en stor del av 
bolagets hela skuldportfölj har ränteförfall i februari och april nästa år, har förväntade 
räntekostnader ökat ofantligt, i och med utvecklingen av marknadsräntorna. Kommunen har 
därför att hantera ca. 12 000 tkr i ökade hyreskostnader nästa år. De lån som har förfallit hittills i 
år har uteslutande omsatts till rörlig ränta, vilket ytterligare spär på osäkerheten om framtida 
ekonomiska resultat. 

Det finns flera förslag om hur kommunen kan betala självkostnadspriset för de tjänster som 
köps av KKTAB i år. Eftersom kommunen har finansiella muskler att hantera stora kapitaltillskott i 
år, i syfte att möjliggöra för KKTAB att driva sina verksamhet långsiktigt hållbart, är det av vikt 
att ta ställning till eventuella kapitaltillskott så snart som möjligt. Troligtvis är det för sent efter 
årsskiftet. 

Den demografiska utvecklingen 
Kommunsektorns långsiktigt största utmaning är att antalet personer som blir äldre än 80 år är 
fler än dem som tillförs arbetskraften. Om vi i framtiden arbetar på samma sätt inom 
äldreomsorgen som idag så kommer varken ekonomiska resurser eller personalresurser att räcka 
till. Därför behöver verksamheten ställa om och använda nya arbetsmetoder och utnyttja 
relevanta digitala möjligheter som erbjuds på marknaden. En annan möjlig väg framåt är att 
anpassa boendemiljön så att inte antalet särskilda boendeplatser behöver utökas, men då måste 
samhällsbyggnad, bostadsverksamhet och äldreomsorg samarbeta kring en långsiktig strategi. 
Nästa år är den initiala planen för Framtidsdagen (en typ av informationsdag som sker två 
gånger per år för politiker och valda tjänstemän) att tala om just utmaningarna med den 
demografiska utvecklingen i Kungsör. 

Elpriserna 
Regeringskansliet förmodar att vinterns elpriser kommer att vara de högsta i Sverige på flera 
årtionden. Elprisena baseras enkelt uttryckt på utbud och efterfrågan. I Sverige finns i första 
hand vind- och vattenkraft men även kärnkraft och i mindre utsträckning sol- och värmekraft. El 
handlas på elbörser och ledningarna i Europa är sammanflätade så att el kan transporteras 
mellan länder på en stor elmarknad. Transporteringen av elen kostar också pengar och när det 
blir kapacitetsbrist i ledningsnäten får oftast de södra delarna i Sverige, där förbrukningen är 
som störst, betala ett högre pris än de norra delarna av Sverige, där mest el produceras. 

Finansdepartementet skickade ett brev 2022-09-08 till samtliga statliga myndigheter för att 
uppmana dem att vidta energieffektiviserande och -besparande åtgärder för att minska 
elanvändningen. Länsstyrelserna ska kunna stödja kommunerna i arbetet och 
Finansdepartementet hänvisar till att kommunerna är ålagda att ha en aktuell plan för tillförsel, 
distribution och användning av energi i kommunen och därigenom verka för en säker och 
effektiv energitillförsel (lag, 1977:439, om kommunal energiplanering). 
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Hittills i år är elkostnaderna hos KKTAB ca. en miljon kronor högre än budgeterade elkostnader 
för året och kostnaderna är 40 procent högre i augusti jämfört med samma period förra året. 
Risken är att elkostnaderna kommer att bli oerhörda under resterande del av året och början på 
nästa år. Det krävs därför genomgripande åtgärder för att säkerställa en god ekonomisk 
hushållning och möjliggöra ett tillräckligt utbud av el i hela samhället. 
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Finansiella rapporter 

Resultaträkning 

 

  

2021 2022
Resultaträkning jan-dec jan-aug prognos jan-dec
Belopp i tusentals kronor (tkr) Not Utfall Utfall Prognos Budget Avvik
Verksamhetens intäkter 2 172 804 86 190
Verksamhetens kostnader 3 -759 886 -467 015 -609 622 -611 231 1 609
- varav jämförelsestörande poster 4 5 891 -701 -701 0 -701
Avskrivningar och nedskrivningar 5 -7 806 -5 649 -8 474 -8 471 -3
Verksamhetens nettokostnader -594 888 -386 474 -618 096 -619 702 1 606
Skatteintäkter 6 394 999 276 605 413 341 404 492 8 849
Generella statsbidrag och utjämning 7 213 399 156 144 232 278 217 155 15 123
Verksamhetens resultat 13 510 46 275 27 524 1 945 25 578
Finansiella intäkter 8 8 380 2 791 4 850 4 984 -134
Finansiella kostnader 9 -6 695 -6 144 -8 118 -4 057 -4 061
- varav jämförelsestörande poster 4 2 279 0 0
Resultat efter finansiella poster 15 195 42 922 24 256 2 872 21 383
Extraordinära intäkter 10 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 10 0 0 0 0 0
Årets resultat 15 195 42 922 24 256 2 872 21 383

2022
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Balansräkning 
    2021 2022 
Balansräkning   jan-dec jan-aug 
Belopp i tusentals kronor (tkr) Not Utfall Utfall 

TILLGÅNGAR       
Anläggningstillgångar       
Immateriella anläggningstillgångar       
Materiella anläggningstillgångar       
 - mark, byggnader och tekniska anläggningar 11 148 862 145 729 
 - pågående nyanläggningar 11 1 355 3 594 
 - maskiner och inventarier 12 19 501 16 985 
 - pågående investeringar fordon, maskiner, inv. 12 0 1 227 
Finansiella anläggningstillgångar 13 125 929 126 382 
Omsättningstillgångar   295 647 293 917 
Bidrag statlig infrastruktur 14 6 577 6 341 
Förråd, lager och exploatering 15 1 078 1 078 
Kortfristiga fordringar 16 62 115 78 380 
Kortfristiga placeringar 17 112 912 109 635 
Kassa och bank 18 215 756 156 019 
SUMMA TILLGÅNGAR   694 085 645 370 
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER       
Eget kapital 19 341 583 384 505 
 - periodens resultat   15 195 42 922 
 - resultatutjämningsreserv   24 000 24 000 
Övrigt eget kapital   111 111 
Avsättningar 20     
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser   75 614 73 250 
Övriga avsättningar   0 6 962 
Skulder       
Långfristiga skulder   0 0 
Kortfristiga skulder 21 276 888 180 653 
SUMMA                                                                        
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

  694 085 645 370 

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER       
Ansvarsförbindelser       
 - Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland 
skulderna eller avsättningarna 22 160 036 156 774 
 - Övriga ansvarsförbindelser 23     
   Borgensåtaganden   765 083 789 882 
   Övrigt       
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Kassaflöde 
    2021 2022 
Kassaflödesanalys   jan-dec jan-aug 
Belopp i tusentals kronor (tkr) Not Utfall Utfall 

Den löpande verksamheten       
Periodens resultat   15 195 42 922 
Justeringar för ej likviditetspåverkande poster 24 15 336 10 247 
Likviditetspåverkande poster löpande verksamheten 25 0 0 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
rörelsekapitalförändring   30 531 53 169 
        
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet       
Ökning (-) minskning (+) av förråd/exploateringsutg. 15 -398 0 
Ökning (-) minskning (+) av kortfristiga fordringar 16 -22 583 -16 264 
Ökning (+) minskning (-) av kortfristiga skulder 21 73 623 -96 236 
Ökning (-) minskning (+) av kortfristiga placeringar   -20 912 3 277 
Kassaflöde från den löpande verksamheten   60 261 -56 054 
        
Investeringsverksamheten       
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar (-)   0 0 
Investering i materiella anläggningstillgångar (-) 11,12 -25 294 -3 465 
Investering i finansiella anläggningstillgångar (-) 13 -1 746 -1 654 
Försäljning/utrangering av materiella 
anläggningstillgångar (+) 11,12 0 0 
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar (+) 13 3 150 1 200 
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -23 890 -3 919 
        
Finansieringsverksamheten       
Nyupptagna lån (+)   0 0 
Amortering av skuld (-)   0 0 
Ökning (-) minskning (+) av långfristiga fordringar 13 -17 860 0 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -17 860 0 
        
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur 14 355 236 
Årets kassaflöde   18 866 -59 737 

Likvida medel vid årets början   196 890 215 756 
Likvida medel vid årets slut   215 756 156 019 
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Redovisningsprinciper och noter 

Not 1 Tillämpade redovisningsprinciper   
     
RESULTATRÄKNING     
     
Avvikelser från grundläggande redovisningsprinciper Jämförelsetal 
Koncernbokslut görs endast i årsredovisningen. I 
delårsrapporten bedöms förvaltningsrapporten ge tillräcklig 
information om koncernens finansiella ställning.                                                              
Det generella statsbidraget sk. "skolmiljarden" redovisas 
som verksamhetsintäkter 612 tkr. 

Jämförelsetalen är samma som i 
årsredovisningen för 2021. Det har inte skett 
några byten av redovisningsprinciper. 

 

     
Periodiseringar Sociala avgifter 
Leverantörsfakturor, kundfakturor, räntor, sparade 
semesterdagar, ferielöner och okompenserad övertid har 
bokförts på den period de bedömts tillhöra. Det som avser 
perioden januari-augusti och som inte har bokförts skarpt har 
antingen skuldförts eller fordringsförts fär att bokföras på 
rätt period. 

Sociala avgifter har bokförts i form av 
procentuella personalomkostnadspålägg som 
SKR kommunicerar för aktuellt år (39,25 för 
2022), perioden juni-augusti. För perioden 
januari-maj bokfördes först ett högre PO-
pålägg på 40,15 procent. Mellanskillnaden 
har kommit nämnderna till godo genom en 
schabloniserad negativ kostnad. 

 

     
Skatteintäkter och generella statsbidrag Jämförelsestörande poster 
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras 
på SKR:s augustiprognos. Kommunalskatten periodiseras, 
vilket innebär att mellanskillnaden mellan den preliminära 
slutavräkningen för föregående år och den preliminära 
slutavräkning som bokades upp i bokslutet föregående år 
påverkar årets resultat tillsammans med den preliminära 
slutavräkningen för innevarande år. 

Som jämförelsestörande poster betraktas 
poster som är sällan förekommande och 
överstiger 100 tkr. Realisationsvinster och -
förluster vid försäljning av 
anläggningstillgångar, realiserade och 
orealiserade värdeförändringar inom 
finansiella tillgångar samt intäkter och 
kostnader till följd av 
exploateringsverksamheten redovisas alltid 
som jämförelsestörande. 

 

     
Exploateringsredovisning Avskrivningsmetod och internränta 

Exploateringsverksamheten redovisas som en 
omsättningstillgång och värderas till det lägsta av 
anskaffningsvärde och verkligt värde. Intäkterna bokförs i 
takt med att tomträttsförsäljning sker och matchas mot 
kalkylerade kostnader, i enlighet med RKR R2 Intäkter. När 
exploateringsområdet är avslutat sker en slutavräkning mot 
faktiska kostnader. 

Avskrivning av materiella 
anläggningstillgångar görs för den beräknade 
nyttjandeperioden med linjär avskrivning 
baserad på anskaffningsvärdet. För mark och 
pågående arbeten görs inga avskrivningar. 
SKR:s internränta debiteras likaledes med 
rak ränta månaden efter att anläggningen 
tagits i bruk. 
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BALANSRÄKNING 

     
Avvikelser från grundläggande redovisningsprinciper Jämförelsetal 

Enligt RKR R5 Leasing ska finansiellt leasade objekt 
redovisas som anläggningstillgångar och -skulder i 
balansräkningen. Kommunen har inte påbörjat 
harmoniseringen till rekommendationen då annat 
utvecklingsarbete med delårsrapporten har prioriterats. 
Kommunen leasar inte personbilar. Leasing sker förutom 
lokaler endast till mindre belopp. 

Det har inte skett några byten av 
redovisningsprinciper. Däremot har 
notapparaten gjorts om för att harmoniera 
bättre med RKR:s rekommendationer. 
Samtliga jämförelsesiffror återfinns därför 
inte i årsredovisningen från 2021 så som de 
presenteras i denna rapport. 

 

     

Anskaffningsvärde materiella anläggningstillgångar 
Avsättning och ansvarsförbindelse för 
pensioner  

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk, eller med en 
nyttjandeperiod om minst tre år, klassificeras som 
anläggningstillgång om anskaffningsvärdet, minskat med ev 
investeringsbidrag och försäljningsinkomster, överstiger ett 
prisbasbelopp. Ränteutgifter aktiveras inte. Kommunen 
tillämpar konsekvent huvudmetoden och redovisar 
ränteutgifter som en kostnad i resultaträkningen det 
räkenskapsår de hänför sig till. Komponentavskrivning 
tillämpas sedan 2020. 

Kommunen redovisar sina 
pensionsåtaganden enligt blandmodellen och 
i enlighet med RKR R10 Pensioner. 
Blandmodellen innebär att avtalspensioner 
som intjänats före 1998 redovisas som en 
ansvarsförbindelse och avtalspensioner som 
intjänats från och med 1998 samt samtliga 
garanti- och visstidspensioner redovisas som 
en avsättning. Förpliktelser för 
pensionsåtagandet för anställda är beräknade 
enligt RIPS21. 

 

     
Finansiella instrument     

Kommunens kapitalförvaltning är avsedd att täcka framtida 
åtaganden och klassificeras som omsättningstillgång enligt 
RKR R7 Finansiella tillgångar och finansiella skulder. 
Placerade medel är föremål för försäljning och kan inte 
betraktas som stadigvarande. Samtliga placerade medel 
värderas till marknadsvärdet på balansdagen.     
     
     
Not 2 Verksamhetens intäkter      

belopp i tusentals kronor (tkr) 
Delår 2021    

jan-aug  
Bokslut 2021 

jan-dec 
Delår 2022    

jan-aug  
Försäljningsintäkter 4 722 6 959 4 678  
Taxor och avgifter 8 555 12 983 8 300  
Hyror och arrenden 4 994 7 875 5 657  
Bidrag och kostnadsersättningar från staten 29 880 56 378 32 901  
Övriga bidrag och kostnadsersättningar 134 1 553 531  
Entreprenad, försäljning av verksamhet, mm 42 683 60 713 33 422  
Exploaterings- och tomträttsintäkter 2 758 26 343 701  
Realisationsvinster        
SUMMA 93 726 172 804 86 190  
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Not 3 Verksamhetens kostnader      

belopp i tusentals kronor (tkr) 
Delår 2021    

jan-aug  
Bokslut 2021 

jan-dec 
Delår 2022    

jan-aug  
Material, avgifter, tjänster, mm 37 476 85 271 36 814  
Bidrag och transfereringar 14 473 21 179 14 208  
Entreprenader och köp av verksamhet 94 440 153 917 101 391  
Löner och sociala avgifter 266 850 413 581 263 750  
Pensionskostnader 19 041 29 557 12 463  
Hyror, arrenden och leasing 37 185 56 381 38 389  
Värdereglering kundfordringar 0 0 0  
Realisationsförluster och utrangeringar 0 0 0  
SUMMA 469 465 759 886 467 015  
Not 4 Jämförelsestörande poster i verksamhetens nettokostnader  

belopp i tusentals kronor (tkr) 
Delår 2021    

jan-aug  
Bokslut 2021 

jan-dec 
Delår 2022    

jan-aug  
Jämförelsestörande intäkter        
Exploateringsintäkter 3 441 3 441    
Realisationsvinster anläggningstillgångar     701  
Återbäring Kommuninvest 7 249 7 249    
Rivning silon -3 009 -3 246    
Sanering skolgård Björskog -1 000 -1 553    
SUMMA 6 681 5 891 701  
Jämförelsestörande kostnader        
Kostnader för exploatering        
Realisationsförluster anläggningstillgångar        
Förändring av avsättning        
Av- och nedskrivningar i resultaträkningen        
SUMMA 0 0 0  
     
Not 5 Avskrivningar och nedskrivningar      

belopp i tusentals kronor (tkr) 
Delår 2021    

jan-aug  
Bokslut 2021 

jan-dec 
Delår 2022    

jan-aug  
Avskrivningar byggnader och tekniska anläggningar 2 816 4 278 3 133  
Avskrivningar maskiner och inventarier 2 347 3 528 2 516  
Nedskrivningar -3 441 0 0  
SUMMA 1 722 7 806 5 649  
     
Not 6 Skatteintäkter      

belopp i tusentals kronor (tkr) 
Delår 2021    

jan-aug  
Bokslut 2021 

jan-dec 
Delår 2022    

jan-aug  
Preliminära skatteintäkter 255 738 383 607 267 375  
Slutavräkning 0      
Preliminär slutavräkning 6 095 11 392 9 230  
SUMMA 261 833 394 999 276 605  
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Not 7 Generella statsbidrag och utjämning      

belopp i tusentals kronor (tkr) 
Delår 2021    

jan-aug  
Bokslut 2021 

jan-dec 
Delår 2022    

jan-aug  
Inkomstutjämning 81 255 121 883 90 667  
Kostnadsutjämning 6 099 9 148 7 541  
Regleringspost 17 301 25 952 16 213  
Generella bidrag från staten 0 1 102 3 523  
Utjämningsbidrag LSS 23 465 35 197 24 111  
Kommunal fastighetsavgift 13 362 20 117 14 089  
SUMMA 141 482 213 399 156 144  
     
Not 8 Finansiella intäkter      

belopp i tusentals kronor (tkr) 
Delår 2021    

jan-aug  
Bokslut 2021 

jan-dec 
Delår 2022    

jan-aug  
Utdelning aktier och andelar 524 1 774 0  
Räntor på lån till koncernföretag 1 275 1 354 0  
Ränteintäkter medelsplacering 1 001 1 001 184  
Borgensavgifter 789 1 156 846  
Ränteintäkter på banktillgodohavanden     100  
Ränteintäkter kundfordringar 17 27 11  
Realisationsvinster räntebärande värdepapper     0  
Orealiserad värdeökning på räntebärande värdepapper 963 808 0  
Övriga finansiella intäkter 1 496 2 260 1 650  
SUMMA 6 065 8 380 2 791  
     
Not 9 Finansiella kostnader      

belopp i tusentals kronor (tkr) 
Delår 2021    

jan-aug  
Bokslut 2021 

jan-dec 
Delår 2022    

jan-aug  
Räntekostnader 3 3    
Räntekostnader pensionsskuld 811 1 032 1 165  
Realisationsförluster räntebärande värdepapper   58 3 069  
Orealiserad värdeminskning räntebärande värdepapper 3 150 3 150    
Bankkostnader 169 192 260  
Övriga finansiella kostnader 1 496 2 260 1 650  
SUMMA 5 629 6 695 6 144  
     
Not 10 Extraordinära poster      

belopp i tusentals kronor (tkr) 
Delår 2021    

jan-aug  
Bokslut 2021 

jan-dec 
Delår 2022    

jan-aug  
         
         
         
SUMMA 0 0 0  
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Not 11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar      

belopp i tusentals kronor (tkr) 
Delår 2021    

jan-aug  
Bokslut 2021 

jan-dec 
Delår 2022    

jan-aug  
Ingående värden 179 999 180 729 204 708  
Inköp 8 884 22 581 0  
Försäljning/bidrag 0 -2 043 0  
Utrangering/justeringar 0 3 441 0  
Summa utgående värden 188 883 204 708 204 708  
Årets avskrivningar -2 819 -4 281 -3 132  
Ackumulerade avskrivningar -50 834 -51 565 -55 846  
Totala avskrivningar -53 653 -55 846 -58 978  
Årets nedskrivningar/återföringar        
Pågående projekt 19 131 1 355 3 594  
Summa utgående redovisat värde 154 361 150 217 149 324  
         
Not 12 Maskiner och inventarier      

belopp i tusentals kronor (tkr) 
Delår 2021    

jan-aug  
Bokslut 2021 

jan-dec 
Delår 2022    

jan-aug  
Ingående värden 51 929 52 375 55 088  
Inköp 608 2 699 0  
Försäljning/bidrag 0   0  
Utrangering/justeringar 0 14 0  
Summa utgående värden 52 537 55 088 55 088  
Årets avskrivningar -2 344 -3 525 -2 516  
Ackumulerade avskrivningar -31 790 -32 062 -35 587  
Totala avskrivningar -34 134 -35 587 -38 103  
Årets nedskrivningar/återföringar        
Pågående projekt 78   1 227  
Summa utgående redovisat värde 18 481 19 501 18 212  
       
Not 13 Finansiella anläggningstillgångar  

belopp i tusentals kronor (tkr) 
Delår 2021    

jan-aug  
Bokslut 2021 

jan-dec 
Delår 2022    

jan-aug  
Aktier och andelar        
Kungsörs Grus AB 30 30 30  
Kommunaktiebolaget 1 1 1  
VAFAB Miljö AB 1 777 1 777 1 777  
Kungsörs Kommunföretag AB 68 148 68 148 68 148  
Mälardalens Brand och räddning 1 737 1 737 1 737  
Inera AB 42 42 43  
Energikontoret i Mälardalen 9 9 9  
Mälarskog Insatskonto 7 7 7  
Kommuninvest ekonomisk förening 4 292 4 292 5 945  
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Kooperativ utveckling i Västmanland 1 1 1  
Västmanlands tolkservice 13 13 13  
Nätverk för byggnadsvård 10 10 10  
Insatskonton 1 1 1  
Summa aktier och andelar 76 068 76 068 77 722  
Långfritiga fordringar        
Kungsörs Kommunteknik AB 30 000 47 860 47 860  
Kungsörs Kommunföretag AB 800 800 800  
Förlagslån Kommuninvest 1 200 1 200 0  
Summa långfristiga fordringar 32 000 49 860 48 660  
Summa finansiella anläggningstillgångar 108 068 125 928 126 382  
         
Not 14 Bidrag statlig infrastruktur        

belopp i tusentals kronor (tkr) 
Delår 2021    

jan-aug  
Bokslut 2021 

jan-dec 
Delår 2022    

jan-aug  
Totalt bidrag Citybanan 8 882 8 882 8 882  
Ackumulerad upplösning -2 187 -2 305 -2 541  
varav årets upplösning   (bidraget upplöses på 25 år) -236 -355 -236  
SUMMA 6 695 6 577 6 341  
     
Not 15 Förråd, lager och exploatering      

belopp i tusentals kronor (tkr) 
Delår 2021    

jan-aug  
Bokslut 2021 

jan-dec 
Delår 2022    

jan-aug  
Förråd 1 078 1 078 1 078  
Tomter till försäljning 0 0 0  
Tomträttsmark till försäljning 0 0 0  
SUMMA 1 078 1 078 1 078  
     
Not 16 Kortfristiga fordringar      

belopp i tusentals kronor (tkr) 
Delår 2021    

jan-aug  
Bokslut 2021 

jan-dec 
Delår 2022    

jan-aug  
Kundfordringar 4 361 6 321 6 733  
Övriga kortfristiga fordringar 28 419 37 838 52 310  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 510 17 956 19 337  
SUMMA 44 290 62 115 78 380  
     
Not 17 Kortfristiga placeringar      

belopp i tusentals kronor (tkr) 
Delår 2021    

jan-aug  
Bokslut 2021 

jan-dec 
Delår 2022    

jan-aug  
Räntefonder        
Handelsbanken korträntefond  18 030 000 18 030 000 18 030 000  
SPP Korträntefond 20 330 000 20 330 000 20 120 942  
Swedbank Robur Ethica Obligationsfond 5 130 000 5 130 000 5 130 000  
SEB Företagsobligationdfond A 7 340 000 7 340 000 7 340 000  
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SPP FRN företagsobligationsfond 16 350 000 16 350 000 16 350 000  
SPP Global företagsobligationsfond 5 130 000 5 130 000 5 130 000  
Öhman investment grade A 2 830 000 2 830 000 2 830 000  
Simplicity företagsobligationer A 2 830 000 2 830 000 2 830 000  
Simplicity likviditet A 18 650 000 18 650 000 18 650 000  
Öhman FRN SEK A 16 350 000 16 350 000 16 350 000  
Anskaffningsvärde vid årets slut 112 970 000 112 970 000 112 760 942  
Orealiserad värdeförändring vid årets slut 155 849 -57 791 -3 126 077  
Summa kortfristiga placeringar 113 125 849 112 912 209 109 634 865  
     
Not 18 Kassa och bank      

belopp i tusentals kronor (tkr) 
Delår 2021    

jan-aug  
Bokslut 2021 

jan-dec 
Delår 2022    

jan-aug  
Kassa 70 52 73  
Bank 158 833 215 704 155 946  
SUMMA 158 903 215 756 156 019  
     
Not 19 Eget kapital      

belopp i tusentals kronor (tkr) 
Delår 2021    

jan-aug  
Bokslut 2021 

jan-dec 
Delår 2022    

jan-aug  
Ingående eget kapital 302 388 302 388 341 583  
 -varav justering av eget kapital        
Resultatutjämningsreserv 24 000 24 000 24 000  
Årets resultat 26 290 15 195 42 922  
SUMMA 352 678 341 583 384 505  
      
Not 20 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser  

belopp i tusentals kronor (tkr) 
Delår 2021    

jan-aug  
Bokslut 2021 

jan-dec 
Delår 2022    

jan-aug  
Ingående avsättning till pensioner inkl löneskatt 
Kungsörs kommun 64 923 64 923 72 299  
    varav förtroendevalda 3 931 3 931 4 765  
Nyintjänad pension 3 846 4 434 3  
Finansiell kostnad 653 831 1 165  
Avsättning förtroendevalda 621 671 -2 948  
Förändring löneskatt 1 243 1 440 -714  
Ingående avsättning till pensioner inkl löneskatt 
Mälardalens brand och räddning 0 0 2 540  
Periodens förändring pensionsskuld 2 001 2 045 62  
Periodens förändring löneskatt 486 495 15  
Ingående avsättning till pensioner inkl löneskatt Västra 
Mälardalens räddningstjänst (VMKF) 3 160 3 160 775  
Periodens förändring pensionsskuld -1 781 -1 920 43  
Periodens förändring löneskatt -432 -466 10  
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Summa avsatt till pensioner inkl löneskatt 74 720 75 614 73 250  
Andra avsättningar:        
Avsatt för åtgärdande av miljöskuld        
Redovisat värde vid årets början    0   
Nya avsättningar    7 000   
Ianspråktagna avsättningar     -38   
Outnyttjade belopp som återförts        
Utgående avsättning för miljöskuld     6 962   
SUMMA 74 720 82 614 80 212  
     
Not 21 Kortfristiga skulder      

belopp i tusentals kronor (tkr) 
Delår 2021    

jan-aug  
Bokslut 2021 

jan-dec 
Delår 2022    

jan-aug  
Leverantörsskulder 21 023 47 095 20 021  
Kortfristiga skulder till bank och kreditinstitut 0 0 0  
Moms och punktskatter 140 220 231  
Personalens skatter, avgifter och avdrag 6 177 5 979 6 800  
Upplupna sociala avgifter 7 353 7 073 7 892  
Semesterlöneskuld 10 083 21 125 12 410  
Upplupen pension individuell del 9 085 13 561 9 547  
Löneskatt individuell del och utbetalda pensioner 8 191 4 988 8 338  
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 997 3 903 11 104  
Övriga kortfristiga skulder 106 556 172 944 104 310  
SUMMA 177 605 276 888 180 653  
     
     
Not 22 Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulderna eller avsättningarna  

belopp i tusentals kronor (tkr) 
Delår 2021    

jan-aug  
Bokslut 2021 

jan-dec 
Delår 2022    

jan-aug  
Ingående ansvarsförbindelse för pensioner intjänade före 
1998 inkl löneskatt 128 603 128 603 127 566  
Årets utbetalningar -5 193 -7 734 -5 428  
Ränte- och basbeloppsuppräkning 5 951 6 252 3 432  
Övrig post 224 445 595  
Förändring av löneskatt 31 437 30 948 30 608  
Förtroendevaldas pensioner 1 179 1 225 0  
Löneskatt förtroendevaldas pensioner 286 297 0  
Inkomstsamordnad visstidspension 0 0 0  
Summa ansvarsförbindelse för pensioner intjänade före 
1998 inkl löneskatt 162 487 160 036 156 774  
        
  Övriga upplysningar avseende pensioner        
   Aktualiseingsgrad 95% 95% 95%  
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Not 23 Övriga ansvarsförbindelser      

belopp i tusentals kronor (tkr) 
Delår 2021    

jan-aug  
Bokslut 2021 

jan-dec 
Delår 2022    

jan-aug  
Borgensåtagande kommunala bolag        
    Kungsörs Fastighetsaktiebolag 134 750 134 750 159 750  
    Kungsörs Kommunteknik AB 405 080 460 580 460 580  
    Kungsörs Vatten AB 141 000 161 000 161 000  
Övriga borgensförbindelser        
    Västra Mälardalens myndighetsförbund 9 346 1 457 1 838  
    VAFAB 7 677 7 296 6 714  
    Förlustansvar egna hem 4 0 0  
Summa övriga ansvarsförbindelser 697 857 765 083 789 882  

Kungsör kommun har i juni 1995 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i 
Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 294 kommuner och regioner som per 
2022-06-30 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande 
borgensförpliktelser.                                                                                                                                                                    
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts regressavtal som reglerar 
fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vis ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd 
borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel 
som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på 
medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.                                                                       
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Kungsörs kommuns ansvar enligt ovan nämnd 
borgensförbindelse, kan noteras att per 2022-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala 
förpliktelser till 586 308 247 032 kronor och totala tillgångar till 576 546 870 831 kronor. Kungsörs 
kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 875 523 648 kronor och andelen av de totala 
tillgångarna uppgick till 873 777 122 kronor.  
     
Not 24 Justeringar för ej likviditetspåverkande poster      

belopp i tusentals kronor (tkr) 
Delår 2021    

jan-aug  
Bokslut 2021 

jan-dec 
Delår 2022    

jan-aug  
         
Avskrivningar 1 722 7 806 5 648  
Nedskrivningar        
Utrangeringar        
Gjorda avsättningar 6 637 7 531 4 637  
Återförda avsättningar     -38   
Orealiserade kursförändringar        
Upplösning av bidrag till infrastruktur        
Övriga ej likviditetspåverkande poster        
Summa ej likviditetspåverkande poster 8 359 15 337 10 247   
     
Not 25 Övriga likviditetspåverkande poster som tillhör den löpande verksamheten  

belopp i tusentals kronor (tkr) 
Delår 2021    

jan-aug  
Bokslut 2021 

jan-dec 
Delår 2022    

jan-aug  
SUMMA        
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Driftredovisning 

 

Kommunens totala driftresultat 
Resultatet enligt prognosen uppgår till 609 622 i totala nettokostnader exklusive avskrivningarna 
som beräknas bli 8 747 tkr vid årets slut. Det prognostiserade resultatet i driften innebär en 
positiv budgetavvikelse med 1 609 tkr. Överraskande goda resultat för intern finans orsakas av 
högre inkomster under 2021, vilket i sin tur resulterat i att inkomstbasbeloppet höjdes mer än 
förväntat förra året. Effekterna av det för kommunen är positiva eftersom pensionskostnaderna 
blir betydligt lägre än prognoserna som låg till grund för årets budget samt att även 
personalomkostnadspålägget sänktes med nästan en hel procentenhet, vilket också var 

2021 2022
Nämnd utfall jan-dec utfall jan-aug prognos jan-dec
(tkr) Utfall Budget Avvik Utfall Budget Avvik Prognos Budget Avvik
Barn och utbildning
Politisk verksamhet 719 757 38 437 505 69 758 758 0
Musikskola/kulturskola 1 015 1 018 3 745 699 -46 1 054 1 054 0
Fritidsverksamhet 2 324 2 425 101 1 518 1 499 -19 2 251 2 251 0
Förskola 50 155 50 923 767 32 967 34 115 1 148 51 343 51 343 0
Pedagogisk omsorg 983 930 -53 808 820 12 1 280 1 230 -50
Grundskola 99 024 98 975 -49 62 866 67 796 4 929 101 409 101 909 500
Gymnasieutbildning 43 560 45 532 1 973 28 567 29 722 1 155 43 742 44 592 850
Särskola 20 885 17 391 -3 495 14 362 11 961 -2 401 23 142 17 942 -5 200
Vuxenutbildning 4 795 3 698 -1 098 7 160 7 133 -27 9 529 10 729 1 200
Flyktingmottagande 3 331 5 249 1 917 -346 433 779 655 655 0
Förvaltningsledning 5 225 2 659 -2 565 1 445 2 150 704 2 484 3 234 750
Totalt Barn- och utbildning 232 017 229 557 -2 460 150 529 156 832 6 303 237 647 235 697 -1 950
Socialförvaltningen
Politisk verksamhet 716 669 -47 479 446 -33 719 669 -50
Vård och omsorg om äldre 99 482 98 989 -493 70 978 68 508 -2 471 103 784 103 234 -550
Insatser LSS/LASS 78 747 74 835 -3 912 49 555 49 404 -151 78 592 74 392 -4 200
Insatser ej LSS/LASS 5 616 5 848 232 4 287 4 432 145 6 576 6 676 100
Färdtjänst 821 1 820 999 727 1 211 485 1 318 1 818 500
Individ och familjevård 29 767 30 135 368 20 260 20 781 522 29 760 31 210 1 450
Ekonomiskt bistånd 11 729 10 924 -805 7 552 7 278 -274 11 419 10 919 -500
Flyktingmottagande 2 016 3 022 1 006 -220 1 057 1 277 589 1 589 1 000
Arbetsmarknadsåtgärder 6 313 7 005 691 3 575 4 216 642 5 829 6 329 500
Förvaltningsledning 23 871 28 892 5 021 18 921 17 520 -1 402 27 925 26 325 -1 600
Covid-19 -2 920 -1 767 1 153
Totalt Socialförvaltningen 256 159 260 372 4 213 176 113 174 853 -1 260 266 511 263 162 -3 350
Kommunstyrelsen
Politisk verksamhet 5 821 6 516 695 3 536 4 539 1 003 6 433 6 809 376
Infrastruktur o skydd 37 850 29 308 -8 542 18 861 19 944 1 083 33 016 29 938 -3 078
Kultur- och fritid 20 371 21 321 950 13 640 14 389 749 22 096 21 596 -500
Kommunikationer 1 729 1 728 -1 1 154 1 154 0 1 731 1 731 0
Gemensam verksamhet 12 210 17 966 5 756 10 700 12 638 1 938 21 924 18 994 -2 930
Serviceenheten 22 499 22 165 -334 14 088 14 719 631 22 110 22 110 0
Totalt Kommunstyrelsen 100 480 99 004 -1 476 61 979 67 383 5 404 107 310 101 178 -6 132
Totalt intern finans -1 574 6 500 8 074 -2 148 14 119 16 267 6 627 19 665 13 038
Varav interna kapitalkostn -7 806 -7 744 62 -5 649 -5 647 2 -8 474 -8 471 3
Total driftsredovisning 587 082 595 432 8 351 380 825 407 540 26 716 609 622 611 231 1 609

2022
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betydligt lägre än antagandena inför årets budget. Tillsammans med en återbetalning av för 
högt inrapporterat underlag för förtroendevaldas pensioner förra året, resulterar den 
överraskande positiva inkomstutvecklingen förra året i betydligt lägre personalkostnader än 
budgeterat år 2022. Den positiva budgetavvikelsen för intern finans i år ser ut att bli ca. 13 038 
tkr. 

Det prognostiseras underskottsresultat för samtliga nämnder. Det största underskottet återfinns 
inom kommunstyrelsens egen förvaltning och avser i första hand ett prognostiserat underskott 
för beställningen från KKTAB. Kommunstyrelseförvaltningen bör betala vad beställningen kostar 
eftersom KKTAB annars riskerar att förbruka det egna kapitalet i bolaget. 

Förklaringar till budgetavvikelser, Barn- och 
utbildningsnämnden 
Den totala prognostiserade budgetavvikelsen för Barn- och utbildningsnämnden är -1 950 tkr. 
Särskolan kommer att överskrida sin budget med uppskattningsvis -5 200 tkr. Kostnaden för 
delårsperioden januari-augusti 2022 är 1 751 tkr högre än för samma period förra året. I 
särskolans prognostiserade budgetavvikelse återfinns även kostnader för skolskjuts som har 
ökat med 332 tkr under delårsperioden januari-augusti i år jämfört med samma period förra 
året. Multihandikapp innebär att skolskjuts inte alltid kan samordnas med andra elever och 
innebär då fler resor. Det ökade elevantalet beror delvis på inflyttning till kommunen. 

För Vuxenutbildningen prognostiseras i stället en stor positiv budgetavvikelse med 1 200 tkr 
som förklaras av statsbidrag och synergieffekter inom enheten. Tack vare att flera skolformer är 
samlade inom samma organisation (Grundläggande vuxenutbildning, gymnasial 
vuxenutbildning, integrationsenhet, SFI, gymnasiets introduktionsprogram, uppföljning av 
gymnasieplatser i andra kommuner, aktivitetsansvaret, kombinationsutbildningar och yrkesvux) 
så används personalens kompetenser effektivt inom flera olika utbildningsformer. De år när 
kommunen beviljas statliga medel för t.ex. yrkesvux eller kombinationsutbildningar så klarar 
organisationen att genomföra insatserna kostnadseffektivt tillsammans med övrig verksamhet. 
Det har fungerat under 2022 på grund av att regelverket gällande förutsättningarna för 
statsbidrag ändrades för det här budgetåret. 

Som syns i tabellen förväntas både grundskolans och gymnasieskolans verksamheter redovisa 
överskott vid årets slut. För grundskolan beror överskottet på vakanta tjänster och för 
gymnasieskolan är prognosen hittills att elevantalet är lägre än förväntat. För "gemensamma 
verksamheter" påverkas resultatet av att kommunen gav budgetanslag inför i år för 
finansieringen av en kvalitetsstrateg som anställdes först i maj samt att den biträdande 
förvaltningschefstjänsten har varit vakant under delar av året. 

Vad gäller nämndens totala budget så är vissa verksamheter underbudgeterade på grund av 
tidigare års generella effektiviseringskrav som inte har åtgärdats. Det är därför missvisande att 
tolka en prognostiserad budgetavvikelse som enbart hänförlig till faktorer som inte var kända 
vid årets början. I första hand gäller detta det prognostiserade underskottet på särskolan som 
därmed inte enbart kan förklaras av att elevantalet har ökat under året. 
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Förklaringar till budgetavvikelser, Socialnämnden 
Socialnämnden prognosisterar en negativ budgetavvikelse vid årets slut på totalt -3 350 tkr, 
vilket motsvarar 1,27 procent av årets budget. Det största underskottet återfinns inom LSS-
verksamheten och avser placeringskostnader för skolungdomar (-2 156tkr) samt fler personlig 
assistensärenden än budgeterat (-989 tkr). En utökning av personalstaten och köp av HSL-
insatser på grund av förändrade behov, förklarar resterande del av underskottet för Insatser 
LSS/LASS. Inom området för funktionsstöd påverkas ekonomin till stor del av den förändrade 
demografin, som medför att de boende inom boende med särskild service blir äldre, samt att 
nya brukare tillkommer. 

Verksamheten Vård och omsorg om äldre belastas av kostnader för externa placeringar med      
-1 188 tkr som ej finns budgeterade. Under 2021 beslutades det om en ny 
hemtjänstorganisation med målsättningen att en enhetlig verksamhet skulle sänka kostnaderna. 
I början av 2022 genomfördes organisationsförändringen. Kostnaderna har sjunkit med 832 tkr 
jämfört med 2021. Det är svårt att sänka kostnaderna ännu mer när 18 brukare har så många 
timmar beviljade att det hade varit billigare att erbjuda plats på särskilt boende, men där det 
idag råder platsbrist, samt att 26 brukare kräver dubbel bemanning. 

Prognosen för hemtjänstorganisationen 2022 är ett underskott om -6 513 tkr, exklusive 
statsbidrag och ersättningar från Försäkringskassan. Inklusive dessa bidrag är prognosen för 
hela äldreomsorgen (hemtjänst och särskilt boende) -550 tkr. Underskottet för verksamheten 
har minimerats väsentligt genom att vakanta tjänster inte har tillsatts, vilket värderas till 3 370 
tkr för året. 

Prognosen för Individ- och familjeomsorg är ett överskott med 1 450 tkr vilket är hänförligt till 
tillfälliga statliga subventioner av kostnader för familjehemsplaceringar. Placeringskostnaderna 
är dessutom lägre i år än flera föregående år. Utfallet under delårsperioden januari-augusti 2022 
är 1 385 tkr lägre än kostnaderna för motsvarande period år 2021. 

Ekonomiskt bistånd förväntas redovisa en negativ budgetavvikelse med -500 tkr i år men det är 
viktigt att påpeka att kostnaderna är 1 381 tkr lägre under delårsperioden januari-augusti 2022 
än för motsvarande period år 2021. För mottagandet av ensamkommande barn prognostiseras 
1 000 tkr i positiv budgetavvikelse, vilket avser statliga bidrag för barn som flyttat till kommunen 
men som inte var kända innan årets början. Barnen bor hos släktingar och inte på något boende 
som bekostas av kommunen, vilket resulterar i betydligt billigare insatser för kommunen. 

För Arbetsmarknad och försörjning bidrar statligt delfinansierade introduktionsjobb till det 
prognostiserade överskottet. Dessa statliga insatser togs bort under en tid men återkom och 
kommunen har inte budgeterat för de höga intäkter som nu influtit. Förvaltningsledning 
prognostiserar en negativ budgetavvikelse på -1 600 tkr, vilket beror på fler anställda 
sjuksköterskor än budgeterat i början av året (-760 tkr) samt inhyrd personal till Individ- och 
familjeomsorgen (-774 tkr). 

Socialnämndens ekonomi påverkas kraftigt positivt av mottagna statsbidrag. Per den 31 augusti 
2022 har Socialnämnden mottagit cirka 7 614 tkr i statsbidrag samt 1 538 tkr i ersättning från 
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Försäkringskassan för höga sjuklönekostnader. Exklusive statsbidrag och ersättning från 
Försäkringskassan hade Socialnämnden prognosisterat ett underskott på -12 502 tkr. Det finns 
med andra ord fortsatt stora behov av effektiviseringar inom Socialnämndens verksamheter om 
inte Kommunfullmäktige avser att förstärka Socialnämndens budget för de ökade demografiska 
kostnaderna. 

Pandemin har fortsatt att påverka Socialnämndens verksamheter genom höga vikariekostnader 
inom både äldreomsorgen och funktionsstöd, där sjukfrånvaron varit hög. Framförallt var 
sjuklönekostnaderna höga i januari-februari jämfört med flera föregående år. 

Förklaringar till budgetavvikelser, Kommunstyrelsens egen 
förvaltning 
Inflationens kraftiga uppgång i år är en överraskning för alla. Den går att härleda till Rysslands 
anfallskrig av Ukraina, till viss del pandemiåtgärderna i Kina och den mycket expansiva 
finanspolitiken under pandemin i framförallt USA men även i många andra länder. I 
kommunstyrelseförvaltningen återfinns de två verksamheter som har påverkats mest av i första 
hand livsmedelspriserna samt priserna på el och bränsle. Inom Serviceenheten återfinns 
kostverksamheten, som genom genomgripande förändringar av matsedeln strävar mot att 
hantera en budget i balans för hela enheten totalt. Trots den höga prisstegringen på livsmedel 
är prognosen ändå ingen budgetavvikelse. 

Den andra verksamheten som i stället påverkas av högre el- och bränslepriser är den tekniska 
verksamheten, som är organiserad i det kommunala bolaget KKTAB och som finansieras av 
kommunstyrelseförvaltningen. Under många år har KKTAB varit underfinansierat. Dess intäkter - 
i form av hyror och betalning för förvaltningen av gator, vägar, parker, med mera - har inte 
motsvarat självkostnaden. Bolaget är på god väg att förbruka sitt egna kapital och ägaren vill 
eliminera risken att behöva upprätta en kontrollbalansräkning. Det betyder att kommunstyrelsen 
måste börja betala vad det kostar för bolaget att förvalta kommunstyrelsens egna anläggningar. 
Inom kommunstyrelsens ram är det omöjligt att finansiera underskottet på "beställningen" i 
dagsläget. Bolagets ekonomi har setts över ordentligt under sommaren och utredningen 
kommer att fortgå under hösten för att lägga fram en finansieringsstrategi på lång sikt. 

Ovanstående är den huvudsakliga anledningen till det prognostiserade underskottet för 
infrastruktur o skydd på -3 078 tkr. Det är mycket svårt att bedöma kostnaderna för snöröjning 
och elkostnaderna så dessa är bara uppskattade, men i övrigt återfinns underskotten i de 
avseenden som verksamheten saknar finansiering inom budgetramen. Försäljning av tomter 
förbättrar resultatet med 640 tkr hittills i år. 

Även de gemensamma verksamheterna belastas av flera tjänster hos KKTAB som inte är fullt ut 
finansierade eller har högre kostnader än budgeterat. Det avser både administrativa 
personalresurser med tillhörande kostnader så väl som motsvarande på driftavdelningen och i 
övrigt i bolaget. Det finns utförligare beskrivet i de utredningsuppdrag som pågår för att hitta 
en finansieringslösning både på kort och lång sikt. Även centralt placerade administrativa 
stödfunktioner i kommunen prognostiserar ett underskott. 
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Underskottet på -500 tkr för kultur- och fritid avser rivningen av T-bryggan. Överskottet för 
politisk verksamhet på 376 tkr är uppskattat utifrån tidigare års utfall och det faktum att 
kostnader i samband med valet, som exempelvis valdebatten, återstår att betala. 

Förklaringar till budgetavvikelser, Internfinans 
Den största enskilda budgetavvikelsen inom intern finans är 6 000 tkr i lägre pensionskostnader 
än budgeterat. Halva avvikelsen kan förklaras av en återbetalning av inbetalda premier därför att 
underlaget för inrapporterade pensioner åt förtroendevalda var för högt förra året. Resten 
förklaras av att inkomstbasbeloppet steg oväntat mycket förra året och blev betydligt högre än 
vad tidigare prognoser hade förutspått. Inkomstbasbeloppet som beslutas i november avgör 
gränsen för inkomsttagare som har rätt till förmånsbestämd ålderspension och när basbeloppet 
höjs sänks kostnaden eftersom färre personer kommer att tjäna in den rätten. 

Orsaken till att inkomstbasbeloppet steg långt högre än tidigare prognoser var att inkomsterna 
steg långt mer än förväntat förra året, efter att restriktionerna så sakteliga försvann efter den 
långa perioden med pandemiåtgärder. Den lägre pensionskostnaden påverkar 
personalomkostnadspålägget som förklarar en annan stor budgetavvikelse inom intern finans - 
personalförsäkringar som förväntas kosta 4 000 tkr mindre än budgeterat. Personalförsäkringar 
omfattar det kalkylerade personalomkostnadspålägget som inbegriper kostnaderna för de 
personalförmåner som alla anställda i kommunen har rätt till och som kommunen betalar utöver 
de lagstadgade arbetsgivaravgifterna. Inför 2022 sänktes avgifterna från 8,60 procent av 
lönesumman till 7,70 procent. 

Utfallet av lönerevisionen förklarar resterande del av överskottet inom intern finans och 
resultatet blev en positiv budgetavvikelse med 3 202 tkr. Detta överskott motsvarar i stort sett 
det belopp som måste finnas budgeterat för januari-mars nästa år och som därmed finansierar 
hela löneökningen på årsbasis från och med 1 april 2022. 
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Investeringsredovisning 

Kommunens totala nettoutgifter 

 

En mindre del av investeringsbudgeten har förbrukats hittills under året och de flesta projekt ser 
ut att följa beslutad budget. I huvudsak beror den totala budgetavvikelsen på att 
exploateringsprojektet på Runnabäcken etapp 2 har senarelagts på grund av försening av 
projektets start. Närmare 6 000 tkr förbrukas i år och resterande medel behöver flyttas över till 
nästa år. 
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I Kommunstyrelseförvaltningens investeringsbudget finns enbart projekt som genomförs i 
KKTAB:s regi. Gång- och cykelväg Centralvallen och Frejgatan Kung Karl hinns inte med i år. 
Medel har förbrukats på nya lekplatser där det saknas budget. Gång- och cykelväg Kungsringen 
har ett prognostiserat underskott men det är möjligt att projektet håller budget ändå eftersom 
det upphandlade priset blev lägre än förväntat. Totalt sett håller sig projekten som är beställda 
från KKTAB inom befintlig budgetram. 

För övrigt prognostiserar Barn- och utbildningsförvaltningen ett överskott på 500 tkr för inköp 
av inventarier till den nya förskolan, som fått namnet Paletten. Hela inventariebudgeten behöver 
inte utnyttjas i år. 
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§ 8 Delårsrapport per den 31 augusti 2022 - 
Kungsörs kommun 
Diarienummer KS 2022/49 

Beslut 
Kommunstyrelsens bokslutsberedning tackar för informationen och 
uppmanar samtliga kommunens nämnder, bolag och verksamheter till 
fortsatt arbete resterande del av året för att få en budget i balans och ökad 
måluppfyllelse. Kommundirektören får i uppdrag att till nästkommande 
kommunstyrelsesammanträde presentera ett åtgärdsförslag för att uppnå en 
hållbar ekonomi för Kungsörs KommunTeknik AB både på kort och lång 
sikt. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens bokslutsberedning presenteras delårsbokslut för 
kommunen, kommunens bolag och förbund fram till och med 31 augusti 
2022. Presentationen innehåller väsentliga händelser, omvärldsanalys, 
jämställdhet och miljö- och ekonomisk uppföljning samt en helårsprognos 
för 2022. Kommunen prognostiserar ett starkt ekonomiskt resultat för år 
2022. Successivt kommer den kraftiga inflationsökningen under året att 
påverka de ekonomiska utsikterna. Inflationen sätter även sin rättmätiga 
prägel på hela den här delårsrapporten. 
Under perioden 1 januari - 31 augusti har kommunens och bolagens 
verksamheter arbetat med en mängd olika aktiviteter för att på så sätt kunna 
bidra till att kommunens fem övergripande fullmäktigemål med tillhörande 
fokusområden för år 2022 nås. Den sammanfattande bedömningen gällande 
måluppfyllelsen vid årets slut för Kungsörs kommun visar att ett av 
fullmäktigemålen bedöms bli uppfylld i hög grad medan resterande mål 
bedöms bli delvis uppfyllda. Två av fokusområdena bedöms bli helt 
uppfyllda, två uppfyllda i hög grad, sex delvis uppfyllda och två bedöms ej 
bli uppfyllda vid årets slut. 
Prognosen för årets resultat är 24 256 tkr, vilket motsvarar 3,8 procent av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. Det är ett högt resultat och beror i 
första hand på den höga inkomstutvecklingen under 2021. Svensk BNP steg 
snabbare än förväntat under senare delen av 2021 när 
pandemirestriktionerna togs bort. Det medför en positiv slutavräkning för 
2021 års skatteintäkter och ett högre skatteunderlag 2022. Även 
pensionskostnaderna har blivit lägre än budgeterat eftersom det beslutade 
inkomstbasbeloppet 2021 blev betydligt högre än vad SKR tidigare trott när 
inkomsterna steg mer än förväntat när pandemirestriktionerna avtog. 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberedning 
Sammanträdesdatum 
2022-10-10 
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Skickas till 
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Vår handläggare 
sara.jonsson@kungsor.se 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Delårsrapport per den 31 augusti 2022 - Västra 
Mälardalens Kommunalförbund, VMKF 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige noterar rapporten.  

Sammanfattning 
VMKF har inkommit med delårsrapport för perioden januari till augusti 
2022. Resultatet för perioden jan-aug 2022 uppgår till 5 967 tkr och 
årsprognosen är 2 400 tkr. Det budgeterade resultatet för året är 50 tkr.  
Det har vidare skett en nyupplåning med 25 000 tkr avsedd för årets 
investeringar.  
Av de tre övergripande målen uppfyllts ett helt, ett annat delvis och det 
tredje kan inte bedömas. 
Sjukfrånvaron i procent av total arbetstid har ökat jämfört med föregående 
år (5,96 % jan-juli 2022 och 3,90 % jan-juli 2021). 
Undertecknade har inte tagit del av någon revisionsrapport eller -
granskning. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
Delårsrapport jan-aug 2022 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Sara Jonsson 
Ekonomichef 

 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-10-13 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/50 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
  

Organisationsnr 
212000-2056 
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Vår handläggare 
sara.jonsson@kungsor.se 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Delårsrapport per den 31 augusti 2022 - Västra 
Mälardalens Myndighetsförbund, VMMF 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 

1. Under förutsättning av likalydande beslut i Arboga kommun beviljas 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) ett ägartillskott på 
640 tkr som motsvarar Kungsörs kommuns andel av underskottet i 
verksamheten för år 2022.  

2. Ägartillskottet finansieras genom kommunstyrelsens oförutsedda 
medel år 2022. 

Sammanfattning 
VMMF har upprättat en delårsrapport för perioden 1 januari – 31 augusti 
2022, där prognosen innebär att lagens krav på en ekonomi i balans inte 
kommer att uppnås för 2022. Det prognostiserade balanskravsresultatet är 
negativt och uppgår till -800 tkr. Efter delårsrapportens överlämnande har 
prognosen kraftigt försämrats och det beräknade underskottet uppgår istället 
till -1 600 tkr. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
Delårsrapport januari-augusti 2022 
Rapport granskning av delårsrapport samt revisorernas bedömning 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Sara Jonsson 
Ekonomichef 

VMMF 
  

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-10-13 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/51 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
  

Organisationsnr 
212000-2056 
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Diarienummer 
KS 2022/51 
Er beteckning 
 

 

Ärendebeskrivning 
VMMF har upprättat en delårsrapport för perioden 1 januari – 31 augusti 
2022 och som överlämnades till förbundsmedlemmarna den 13 september 
2022. Förbundet prognostiserar ett negativt balanskravsresultat för året 
motsvarande -800 tkr. Budgetavvikelsen per den 31 augusti är -889 tkr. 
Kommunallagens krav på ekonomisk balans (kommunallagen 8 kap. 4 §) 
innebär att intäkterna måste överstiga kostnaderna varje enskilt år. Ett 
eventuellt underskott mot balanskravet ska återställas inom de kommande 
tre budgetåren.  
Ett förbunds långsiktiga utveckling är beroende av att intäkterna ökar mer 
än kostnaderna för att inte urholka det egna kapitalet. Intäkterna för den 
redovisade perioden är -722 tkr lägre än samma period föregående år. 
Kostnaderna är 1 995 tkr högre än föregående år.  
Förbundet förväntar sig att lågkonjunkturen kommer att påverka byggandet 
och att antalet bygglovsärenden kommer att minska till en nivå liknande den 
innan pandemin. 
Enligt den senaste prognosen från mitten av oktober har helårsprognosen 
kraftigt försämrats och uppgår till ett underskott på -1 600 tkr. Ytterligare 
minskning av bygglovintäkter samt ökade kostnader vid övergång till 
efterhandsdebitering avseende livsmedelskontroll.  
Förbundets verksamhet finansieras till 60 procent av Arboga kommun och 
till 40 procent av Kungsörs kommun. Sedan förbundet startade har 
verksamheten varje år redovisat ett ekonomiskt överskott. 
Kommundirektörerna i Arboga och Kungsörs kommun är överens om att 
tillskjuta ett ägartillskott för att täcka 2022 år underskott i förbundet. 
 

Skickas till 
VMMF 
Arboga kommun 
Kommundirektör Claes-Urban Boström 
Ekonomichef Sara Jonsson 
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 2022-09-30 
 

  
 

 

VÄSTRA MÄLARDALENS MYNDIGHETSFÖRBUND 
 
För yttrande: 
Direktionen 
 
För kännedom: 
Kommunfullmäktige Arboga 
Kommunfullmäktige Kungsör 
 
Revisorernas bedömning av delårsrapporten 2022-08-31 
 
Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport 
per 2022-08-31 är förenligt med de mål direktionen/medlemmarnas fullmäktige beslutat. 
Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.  

Revisorernas bedömning ska biläggas delårsrapporten inför fullmäktiges behandling av 
densamma. 

Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på 
övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utförts enligt 
god revisionssed i kommunal verksamhet. 

Vi har med reservation för de eventuella effekter av att granskningen utförts enligt de 
avgränsningar som anges under rubriken avgränsning, inte identifierat några väsentliga 
felaktigheter i delårsbokslutet, och i granskningen har det inte framkommit några 
omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet per den 31 augusti 2022 
inte är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning. 

Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport. 

Revisorernas samlade bedömning är att resultatet i delårsrapporten delvis är förenligt 
med de verksamhetsmål direktionen beslutat om. Vår bedömning är vidare att det 
finansiella målet inte är uppfyllt.  
 
 
 
Håkan Sundström    Jan Erik Isaksson 
Revisor     Revisor 
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Vår handläggare 
sara.jonsson@kungsor.se 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Delårsrapport per den 30 juni 2022 - Västra 
Mälardalens överförmyndarnämnd 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige godkänner rapporten. 

Sammanfattning 
Västra Mälardalens överförmyndarnämnd har inkommit med sin 
delårsrapport per den 30 juni 2022. Nämnden prognostiserar ett 
budgetöverskott motsvarande 400 tkr hänförligt till lägre personalkostnader 
än budgeterat. Rapporten redogör för flera väsentliga händelser och viktiga 
förhållanden inför framtiden. Bland annat att verksamheten har förberetts 
för en eventuell ökning av ärenden med anledning av flyktingar från 
Ukraina samt att verksamheten ska byta lokaler. I rapporten redovisas även 
uppföljning av mål och internkontrollplan. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
Delårsrapport per 30 juni 2022 - Västra Mälardalens överförmyndarnämnd 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Sara Jonsson 
Ekonomichef 

Skickas till 
Västra Mälardalens överförmyndarnämnd 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
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Ert datum 
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KS 2022/52 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 
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0227-60 00 00 
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Vår handläggare 
sara.jonsson@kungsor.se 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Delårsrapport per den 31 augusti 2022 - 
Kungsörs Grus AB 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige godkänner rapporten.  

Sammanfattning 
Kungsörs Grus AB har inkommit med en ekonomisk rapport för perioden 
januari till augusti 2022. Bolaget nämner i rapporten att högre energipriser 
påverkar resultatet. Framtidsutsikterna är beroende av byggindustrins 
utveckling. Resultatet uppgår till 4 703 tkr per den 31 augusti. Det är 1 196 
tkr lägre än för samma period förra året. Årets budgeterade resultat uppgår 
till 3 600 tkr.  

Beslutsunderlag 
Delårsrapport augusti 2022 Kungsörs grus 
KSF tjänsteskrivelse 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Sara Jonsson 
Ekonomichef 
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Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 
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SAMMANFATTNING 
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ÖVERSIKT AV VERKSAMHETENS 
UTVECKLING 
Verksamhetsfakta 

5-årig verksamhetsöversikt Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
 2022 

Prognos 
2022 

Före skatt 8061 6396 6958 9839 4703  

       

Kommentarer:  

Ej aktuellt 

Viktiga förhållanden för resultat och ställning 
Kommentarer: Högre energipriser el och diesel påverkar oss. 

 

Händelser av väsentlig betydelse 
Kommentarer: Se ovan 

 

Övriga händelser av betydelse 
Kommentarer:  

 

Förväntad utveckling 
Kommentarer: Viktigt att byggindustrin fortsätter i samma takt, lågkonjunktur kan komma och 
även cementkris om inte problemet löses på Gotland. 
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MÅLUPPFÖLJNING 
Verksamhet 
Text: Kungsörs Grus AB har långa tillstånd för sin verksamhet. 

Bedömning 

 

Medarbetare 
Text: Medarbetarsamtal och aven riskbedömningar med personalen i fokus. 

Bedömning 

 

Ekonomi 
Text: Budget – Ekonomi följs upp kontinuerligt. 

Bedömning 
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VÄSENTLIGA RISKER OCH 
OSÄKERHETSFAKTORER 
Riskhantering 
Kommentarer: Riskbedömning görs årligen i Kungsörs Grus AB:s KMA-arbete. 

 

Betydande tvister 
Kommentarer: Inga tvister 

 

Internkontrollplan 
Granskningsområde
/rutin/process 

Kontrollmoment Riskvärde Åtgärder/Aktiviteter 

    

    

    

    

Kommentarer:  Bolaget har X internkontrollpunkter i den internkontrollplan som antagits för 
2022. Kontroll har gjorts av X av punkterna till och med augusti. Resterande X punkter kontrolleras 
under hösten. De X kontroller som genomförts har inte visat någon avvikelse/visar följande 
avvikelse ………….         . 
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EKONOMISK UPPFÖLJNING  
Resultat och budgetavvikelse efter finansiella 
poster 

Mkr 2022 Totalt 2021 Totalt 

Resultat efter finansiella poster tom augusti 4703 5899 

Budget tom augusti   

Budgetavvikelse tom augusti   

Resultat efter finansiella poster prognos/helårsutfall   

Helårsbudget 3600 3650 

Budgetavvikelse utfall/prognos   

Kommentarer:  

 

Investeringsredovisning 
Verksamhet (mkr) Utfall 

tom aug 
Budget 2022 Prognos 

helår 
Avvikelse 

helår 

     

     

Summa     

Kommentarer: Ej aktuellt 

 

Uppföljning av ekonomiska mål i ägardirektiven 
Ägardirektiv Utfall augusti Prognos helår 

   

   

   

Kommentarer:  
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Vår handläggare 
sara.jonsson@kungsor.se 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Delårsrapport per den 31 augusti 2022 - 
Räddningstjänsten Mälardalen RTMD 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar rapporten till Kommunfullmäktige.  

Sammanfattning 
RTMD har inkommit med tertialrapport. I ett bokslutsmissiv presenteras 
budgetavvikelserna. Resultatet per 31 augusti 2022 uppgår till 6 410 tkr, 
vilket är 6 276 tkr högre än budgeterat. Revisorerna bedömer i sitt utlåtande 
om delårsrapporten att den i allt väsentligt är upprättad enligt lagens krav 
och god redovisningssed samt att det prognostiserade resultatet är förenligt 
med det finansiella målet. Revisorerna säger vidare att det inte går att 
bedöma måluppfyllelsen eftersom verksamhetsmålen följs upp först i 
samband med årsbokslutet. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
RTMD 2022-09-20 Tertialrapport 2 för TRMD per sista augusti 2022 med 
helårsprognos 
Granskning av god ekonomisk hushållning 2022 - Räddningstjänsten 
Mälardalen, RTMD 
Granskning av delårsrapport 2022 - Räddningstjänsten Mälardalen, RTMD 
Utlåtande avseende delårsrapport 2022 - Räddningstjänsten Mälardalen 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Sara Jonsson 
Ekonomichef 
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Vid anteckningarna 

 
Ines Vikblom 
Sekreterare 

 

Sammanträde med 
 

Förbundsdirektionen för RTMD 

Sekreterare 
 

Ines Vikblom 

 

 

 
 
 
 
 

 

  
Tertialrapport 2 
V Medlemskommunerna 

RTMD §55                                                     Dnr 2022-000039-RTMD-142 
 

Ekonomichef Katrin Mellberg redogjorde för den ekonomiska delen 

enligt följande: Det ekonomiska resultatet för perioden är plus  

6 410 tkr. Resultatet beror främst på mindre pensionsavsättning och 

ökade intäkter men också mindre kostnader mot budget. Prognos för 

helåret bedöms bli plus 2000 tkr. 
 
BESLUT 

 

Direktionen godkände Tertialrapport per augusti 2022 med 

helårsprognos och att den översändas till medlemskommunerna. 
 
------ 

  
  

  

PROTOKOLLSUTDRAG 
Sammanträdesdatum                 §55  
2022-09-27                                          
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Vår handläggare 
ronnie.bjorkrot@kungsor.se 
Tekniska kontoret 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Tidigareläggning av investering - 
Gatubelysning, utbyte av armaturer 
högtrycksnatrium till LED 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja tidigareläggning av beviljad 
investering. 

Sammanfattning 
KKTAB föreslår att en tidigareläggning av beslutad investering sker, för att 
begränsa dom skenande kostnaderna för elektriciteten. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
Tidigareläggning - Gatubelysning, utbyte av armaturer högtrycksnatrium till 
LED 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Ronnie Björkrot 
Driftchef 

Skickas till 
Sara Jonsson ekonomichef  
KKTAB drift 
Rune Larsen Tk Chef 
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Datum 
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Diarienummer 
KS 2022/441 
Er beteckning 
 

 

Ärendebeskrivning 
Enligt tidigare beslut har Kommunfullmäktige beslutat om utbyte av 
högtrycksnatrium gatubelysningsarmaturerna till LED armaturer. 
Anledningen till att utbytet skulle ske, var att tillverkning av 
högtrycksarmaturer upphör och att en kostnadsbesparing på driftsidan 
kommer som en pluseffekt. Utbytestakten enligt tidigare förslag, var satt till 
en tio års period med ett årligt investeringsbehov om 800 000kr.  
En följd av det planerade utbytet är att kostnaderna för elen vid genomfört 
utbyte mer än halveras. Nuvarande förbrukning ligger på 681 712 kWh för 
år 2021 och skulle vid fullt genomfört utbyte att ligga på 259 050 kWh, det 
vill säga, kostnads besparingen kommer att hamna på strax över 60 %. Hur 
stor besparingen i kronor kommer att bli, styrs helt av elpriset. Vid ett elpris 
om 1 kr så blir det 422 662kr årligen i minskade kostnader. Vid ett högre 
elpris så kommer kostnadsökningen att kunna hållas tillbaka relativt, men 
naturligtvis bli högre i verkligheten. 
För att motverka förväntade kostnadsökningar, så föreslår KKTAB att 
utbytet tidigareläggs. Återstående armaturer uppgår till 1330 st enligt en 
nyligen gjord inventering. Dessa bör bytas ut under slutet av 2022 eller 
början av 2023 och styckekostnaden beräknas till 3240kr. Detta ger ett 
investeringsbehov om 4 309 200 för år 2022 vilket inkluderar material och 
montering. Tillkommer under år 2023 styrenheter som i dagsläget inte finns 
tillgängliga på marknaden. Kompletteringen av dessa enheter inklusive 
montering kräver ett investeringsbehov om 798 000kr.  
Totalt återstående investeringar uppgår till 5 107 200kr vilket med redan 
utförda arbeten, slutar på en totalkostnad för projektet på 6 707 200kr. Detta 
är 107 200kr mer än ursprungligt yrkat belopp. Denna merkostnad kan 
förklaras med ökade komponentpriser. 
Genomförs inte tidigareläggandet, så kommer ytterligare prisökningar att 
fördyra projektet med nuvarande prisutveckling. 
 

Sida 452 (868)



Sida 453 (868)



Sida 

          

Vår handläggare 
  
Kommunstyrelsens förvaltning 

  

 

Uppdrag att bilda ett gemensamt VA driftsbolag 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

1. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med 
Arboga vatten och avlopp AB, Arboga kommun och Kungsörs 
vatten AB att bilda ett gemensamt driftsbolag. 

2. Aktieägaravtal enligt bilaga 1 godkännes. 
3. Bolagsordning för driftsbolaget enligt bilaga 2 godkännes. 
4. Reviderad bolagsordning för Kungsörs Vatten AB enligt bilaga 3 

godkännes. 
5. Utse tre styrelseledamöter och en suppleant. 
6. Utse en lekmannarevisor och en suppleant. 
7. Utse ett stämmoombud, med instruktion att fatta erforderliga beslut 

för bildandet. 

Sammanfattning  
VA-verksamheten står inför stora utmaningar, bland annat klimatförändringar, mer 
omfattande myndighetskrav, ett stort investeringsbehov och kompetensförsörjning. 
Ett allt vanligare sätt att möta dessa utmaningar är genom kommunal samverkan 
för VA-verksamheten. Detta för att skapa en mer robust verksamhet och på ett mer 
effektivt sätt svara upp mot de ökande kraven på VA-verksamheten. 

Med bakgrund i ovan har under 2021 och 2022 ett arbete med att förbereda 
bildandet av ett gemensamt driftsbolag genomförts tillsammans med en politisk 
styrgrupp med representanter från Arboga och Kungsör. Förslag till 
bolagshandlingar redovisas här för antagande: 

• Aktieägaravtal. 
• Bolagsordning för det nya driftsbolaget, VMVA. 
• Reviderad bolagsordning för KVAB. 

Förslaget innebär i huvudsak att: 

• Ägandet av VMVA delas jämnt mellan Arboga och Kungsör. 
• Arboga och Kungsör utser vardera tre ordinarie styrelseledamöter 

plus en suppleant. 
• Arboga och Kungsör utser vardera ett stämmoombud. 
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• KVAB överför 250 000 kr i aktiekapital till VMVA. 
• Arboga och Kungsör turas om att inneha ordförandeskapet i 

bolagsstyrelsen för VMVA. 
• Uppsägningstiden för samarbetet är tre år och kan sägas upp tidigast 

till 2028. 
• Ägandet av kommunernas VA-anläggningar fortsatt är hos 

respektive kommun.  
• Kostnaderna för VA-verksamheten särredovisas och finansieras 

fortsatt av respektive kommuns VA-taxa som fastställs av respektive 
fullmäktige. 

• Bolagets verksamhet omfattas av offentlighetsprincipen, som bland 
annat, innebär att bolagets handlingar enligt huvudregeln är 
offentliga. Ägarna är överens om att ovanstående 
sekretessbestämmelse inte är avsedd att hindra att verksamheten ska 
ha den öppenhet som präglar kommunal verksamhet. 

Bakgrund 
VA-verksamheten står inför stora utmaningar, bland annat klimatförändringar, 
hårdare myndighetskrav, ett stort investeringsbehov och kompetensförsörjning för 
att nämna några. Ett sätt att möta dessa utmaningar är genom kommunal 
samverkan för VA-verksamheten. Flertalet utredningar, bland annat 
branschorganisationen Svenskt Vattens rapport Investeringsbehov och framtida 
kostnader för kommunalt vatten och avlopp, har visat att samverkan inom VA ger 
kommunerna bättre förutsättningar att sköta VA-verksamheten. Det här skriver 
Svenskt Vatten i ovan rapport: 

”När en organisation utökas och förstärks innebär det oftast en kostnadsökning på 
grund av fler anställda, men framförallt innebär den förstärkta organisationen att 
man kan genomföra fler investeringsprojekt vilket är en av målsättningen med 
förändringen. Det leder till stigande kostnader, men är också nödvändigt och hela 
motivet till förändringen. 

För 15 till 20 år sedan fanns en förväntan att synergierna skulle leda till lägre 
taxor, men vanligen behöver de snarare höjas efter att en flerägd organisation 
bildats. Det innebär dock inte att verksamheten blivit mindre effektiv. Det har 
skapats en organisation som kan genomföra nödvändiga investeringar och därmed 
går kostnader och taxenivåer upp. Genomförs samma förbättringar och 
investeringar i egen regi hade höjningarna förmodligen blivit ännu större eftersom 
den organisation som behövs hade fått bäras av en enskild kommun och inte en 
flerägd organisation. En större VA-organisation kan även genomföra 
investeringsprojekten mer effektivt. 

Den korrekta, men omöjliga, jämförelsen skulle utgå ifrån vad taxan hade blivit om 
samma förbättringar och investeringar genomförts med VA i egen regi. Den 
korrekta och intressanta jämförelsen är inte taxenivå idag och taxenivåer vid 
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samverkan utan skillnaden mellan vad det skulle innebära att genomföra 
nödvändiga förändringar och investeringar var och en för sig eller i samverkan. 
Organisationsformen i sig påverkar egentligen inte kostnaden, men en mer kraftfull 
organisation har större möjlighet att göra de investeringar som krävs. Det är dock 
rimligt att anta att en samverkande organisation – rätt utformad – kan arbeta mer 
kostnadseffektivt än om samma investeringar görs av flera separata 
organisationer.” 

Ett gemensamt driftsbolag kommer därför ge en mer robust verksamhet som bättre 
kan svara upp mot utmaningarna. Det är viktigt att poängtera att ett gemensamt 
driftsbolag inte genomförs för att få lägre kostnader jämfört med dagsläget, utan 
för att kunna möta utmaningarna på ett mer effektivt sätt jämfört med VA-
verksamhet i egen regi. De viktigaste effektiviseringarna är: 

• Ökad förmåga att genomföra nödvändiga investeringar. 
• Bättre förutsättningar att göra rätt underhållsåtgärder vid rätt 

tidpunkt. 
• Möjlighet att rekrytera nödvändiga personalresurser som 

projektledare, miljöingenjör och säkerhetsansvarig genom att de kan 
samutnyttjas. 

• Högre kompetens och utökade resurser att göra mer genomarbetade 
förfrågningsunderlag som ger effektivare upphandlingar. 

• Ökad förmåga att möta framtida myndighetskrav på VA-
verksamheten. 

Ärendet 
Under 2016 tecknade Arboga, Kungsör och Köping en avsiktsförklaring där 
kommunerna erbjöd sig att fungera som ett nationellt pilotområde för att utveckla 
samverkan mellan kommunerna. I samband med att avsiktsförklaringen tecknades 
gjordes en översiktlig utredning som i rapporten rekommenderade kommunerna att 
gå vidare och fördjupa tanken kring samverkan avseende VA-frågorna. 

2017 fick tekniska cheferna i Köping, Arboga och Kungsör kommun uppdraget att 
göra en fördjupad utredning med inriktning mot en gemensam organisation med 
utgångspunkt från den översiktliga utredningen. 

2018 var utredningen klar och slutsatsen var densamma som i den översiktliga 
utredningen och Svenskt Vattens beskrivning: 

Va-verksamheten står inför stora utmaningar de kommande åren. Miljö- och 
klimatförändringar, anpassning till ny teknik, hårdare lag/ miljö/ och 
säkerhetskrav, ökade krav från EU på harmonisering etc. kommer medföra stora 
investeringar i verksamheten och ställer krav på förmåga att strategiskt planera. 
Till detta kommer ett ökat behov av reinvesteringar inom VA-verksamheten. 

Detta innebär i sin tur att kraven på kompetens kommer öka. Det finns inom 
branschen förslag om att samverkan är ett måste för att minska sårbarheten och 
personberoendet. 
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Köping kommun valde att införliva hela sin tekniska förvaltning inklusive VA i 
Västra Mälardalens Energi och Miljö AB den 1 januari 2020. 

Kommunstyrelsen beslutade 25 oktober 2021 (KS 2021/421 §203) att ge berörda 
förvaltningar och bolag i Arboga och Kungsör, i uppdrag att i samverkan utreda 
förutsättningarna för att bilda ett gemensamt driftsbolag för de två kommunerna 
med planerad start 1 januari 2023. Utredningen visar att förutsättningarna är goda. 

Kommunstyrelsen beslutade 28 mars 2022 (KS 2021/421 §58) att: 

• Fortsätta förbereda bildandet av ett gemensamt driftsbolag  

• Att utse en politisk styrgrupp enligt förslag i sammanfattningen  

• Att ta fram en ekonomisk konsekvensanalys  

Ovanstående redovisas till kommunstyrelsen innan ärendet går 
vidare för framtagande av aktieägaravtal och övriga underlag. 

 
Den ekonomiska konsekvensanalysen redovisades för kommunstyrelsen 30 maj 
(KS 2021/421 §99). Informationen gavs av Christian Roos VA-chef Kungsör 
Vatten AB, Ulf Zackrisson, VD Arboga vatten och avlopp AB samt Pascal 
Karlsson och Robert Gladh, konsulter från WSP group. 

Arbetet har sedan dess genomförts av en projektgrupp bestående av en bred grupp 
tjänstepersoner i förvaltningen. Projektgruppen har rapporterat löpande till den 
politiskt sammansatta styrgruppen och har arbetat fram förslag för hur ett 
gemensamt ägt bolag ska formas och drivas. Styrgruppen har bestått av tre 
politiker från respektive kommun där Kungsör har ordförandeposten. I styrgruppen 
har respektive ordförande i kommunstyrelsen, 1:e vice ordförande i 
kommunstyrelsen samt ordförande i respektive VA-bolag ingått. 

Förslag 
Förslag till bolagshandlingar redovisas här för antagande: 

• Aktieägaravtal. 
• Bolagsordning för det nya driftsbolaget, VMVA. 
• Reviderad bolagsordning för KVAB. 

Handlingarna innebär i huvudsak att: 

• Ägandet av VMVA delas jämnt mellan Arboga och Kungsör. 
• Arboga och Kungsör utser vardera tre ordinarie styrelseledamöter 

plus en suppleant. 
• Arboga och Kungsör utser vardera ett stämmoombud. 
• KVAB överför 250 000 kr i aktiekapital till VMVA. 
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• Arboga och Kungsör turas om att inneha ordförandeskapet i 
bolagsstyrelsen för VMVA. 

• Uppsägningstiden för samarbetet är tre år och kan sägas upp tidigast 
till 2028. 

• Ägandet av kommunernas VA-anläggningar fortsatt är hos 
respektive kommun.  

• Kostnaderna för VA-verksamheten särredovisas och finansieras 
fortsatt av respektive kommuns VA-taxa som fastställs av respektive 
fullmäktige. 

• Bolagets verksamhet omfattas av offentlighetsprincipen, som bland 
annat, innebär att bolagets handlingar enligt huvudregeln är 
offentliga. ägarna är överens om att ovanstående 
sekretessbestämmelse inte är avsedd att hindra att verksamheten ska 
ha den öppenhet som präglar kommunal verksamhet. 

Arbetet med bolagsbildandet börjar 1 januari 2023 med att ta fram underlag för hur 
bolaget ska förberedas för driftsättning. Bolaget har tills första bolagsstämman är 
genomförd en intermistisk styrelse som kan ta inriktningsbeslut. Förberedelserna är 
viktiga och kommer pågå under 2023 för att så långt möjligt förenkla 
övergångsprocessen. Bolaget bildas formellt den 1 mars 2023 för att kunna göra 
beställningar av till exempel programvaror och tjänster. Bolaget blir operativt 
samtidigt som personalen går över till det nya bolaget den 1 januari 2024. 

Risk- och konsekvenshantering 
Risk- och konsekvensbedömningar inför ändring av verksamheten har påbörjats 
och ska fortsatt genomföras i grupper utifrån planerade ändringar med Arboga 
Vatten och avlopp AB:s medarbetare, Kungsörs vatten AB:s medarbetare och 
skyddsombud. Riskbedömningarna ska upprättas utifrån den redovisade 
organisationsskissen samt arbetsmiljöverkets ABC för riskbedömning inför 
ändringar i verksamheten. Processen ser ut enligt nedan: 

• MBL-förhandling § 11 har genomförts den 18 mars med Vision och 
den 21 mars 2022 med Kommunal inför beslut om att förbereda 
bildandet av ett gemensamt driftsbolag. 

• Riskanalys inför bildande av driftsbolag har genomförts för AVAAB 
och KVAB den 29 september.  

• MBL-förhandling § 11 genomförs gemensamt den 25 oktober 2022.  

 

 
Claes-Urban Boström           Rune Larsen         
Kommundirektör                  VD/Teknisk chef 

 
                  Christian Roos, 
                  VA-chef 
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Skickas till: 
Kungsörs Vatten AB 
Kommunstyrelsen 
Diariet  
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AKTIEÄGARAVTAL 

 
Västra Mälardalens VA AB 

 

[org.nr] 
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Nedanstående parter som är ägare av Västra Mälardalens VA AB, [org.nr], (”Bolaget”) har denna dag 

tecknat nedanstående aktieägaravtal (”Avtalet”), vilket reglerar ägandet av Bolaget. 

 

 

1. Parter 

 

A. Kungsörs Vatten AB, 559048-6956 

 

B. Arboga Vatten och Avlopp AB, 559210-6347 

 

Ovanstående parter benämns var och en som ”Ägare” och gemensamt som ”Ägarna”.  

 

 

2. Bakgrund och syfte 

Kungsörs kommun och Arboga kommun har kommit överens om att samarbeta kring förvaltning och 

drift av de två kommunernas allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Som en följd av detta avser 

kommunerna bilda Västra Mälardalens VA AB, nedan ”Bolaget”, som ska ägas till hälften var av 

Kungsör Vatten AB och Arboga Vatten och Avlopp AB. 

Kungsör Vatten AB och Arboga Vatten och Avlopp AB är ägare av respektive kommuns allmänna  

va-anläggning och är därmed huvudman i respektive kommun enligt lagen (2006:412) om allmänna 

vattentjänster. 

Syftet med bildandet av det gemensamt ägda Bolaget är att upprätthålla en långsiktigt hållbar lösning 

för va-verksamheten och trygga vattenförsörjningen och hanteringen av avlopp inom kommunerna. 

Genom samarbetet förbättras förutsättningarna att uppfylla ökade krav avseende exempelvis 

leveranssäkerhet, service och hänsyn till miljö, genom en organisation där arbetet kan genomföras på 

ett effektivare sätt och med minskad sårbarhet. 

 

Med avsikt att trygga Bolagets fortsatta fortbestånd, utveckling och konsolidering samt tillvarata 

Ägarnas intressen, har Ägarna reglerat sitt ägande av Bolaget, enligt vad som närmare anges i detta 

Avtal. 
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3. Bolagets verksamhet 

Bolaget ska med en gemensam organisation upprätthålla en långsiktigt hållbar va-verksamhet. 

Bolaget ska utföra alla de åligganden som åligger huvudmannaskapet enligt lagen om vattentjänster 

samt Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen 

(ABVA). Detta innefattar förvaltning, drift, underhåll och förnyelse av Ägarnas va-anläggningar, 

vilket innefattar vattenproduktion och distribution, avledning av dagvatten, avledning och behandling 

av spillvatten samt omhändertagande av slam. Bolaget ska svara för planering av underhåll och 

utbyggnad, samt projektgenomförande. Bolaget ska ha hand om va-verksamheternas administration, 

information, kundtjänst, abonnent- och taxefrågor, debitering av avgifter och liknande. 

 

Bolaget ska ta fram erforderliga underlag för Ägarnas beslut som huvudmän avseende bland annat 

taxor, investeringsbudget, verksamhetsområden och ABVA. 

 

Verksamheten ska bedrivas inom för vardera Ägare skilda verksamhetsområden, för vilka respektive 

kommuns va-taxa och ABVA-bestämmelser ska tillämpas. 

 

4. Ägande 

Bolaget ska ha ett aktiekapital om 500 000 kronor. Bolagets aktier ska ägas enligt följande: 

 

 Andel  

Kungsörs Vatten AB 50 % 

Arboga Vatten och Avlopp AB 50 % 

Summa: 100 % 

 

5.  Bolagets firma 

Bolagets firma ska vara ”Västra Mälardalens VA AB”. 

 

6. Bolagsordning 

Bolagets bolagsordning ska ha det innehåll som framgår av Bilaga 1. 

 

Vid bristande överensstämmelse mellan innehållet i bolagsordningen och Avtalet ska Avtalets 

bestämmelser ha företräde. 

  

Sida 462 (868)



 

7. Bolagets lokalisering 

Styrelsen ska ha sitt säte i Arboga. Bolagets huvudkontor ska vara placerat i Arboga. 

 

8. Bolagets styrelse 

Bolagets styrelse ska bestå av sex styrelseledamöter, varav respektive Ägare utser tre vardera. Ägarna 

ska även utse var sin suppleant, som endast får inträda istället för ledamot vald av samma Ägare. 

Respektive Ägares ledamöter samt eventuell suppleant utses av respektive kommunfullmäktige. 

 

Styrelsen ska inom sig utse en ordförande och en vice ordförande. Dessa poster ska växla årsvis 

mellan Ägarnas representanter. För den första perioden fram till utgången av årsstämman våren 2025 

utses ordförandeposten av Kungsörs Vatten AB:s ledamöter och posten som vice ordförande av 

Arboga Vatten och Avlopp AB:s ledamöter. Ordföranden ska inte ha någon utslagsröst. 

 

Vid styrelsemöten har även suppleanter rätt att närvara och yttra sig. 

 

9. Bolagets revisorer och lekmannarevisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning väljs av årsstämman en eller två kvalificerade revisorer. Årsstämman kan även 

välja en revisorssuppleant. Revisorns – och i förekommande fall suppleantens – uppdrag gäller till 

slutet av den årsstämma som hålls under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor/revisorer ska kommunfullmäktige i Kungsörs 

respektive Arboga kommun utse vardera en lekmannarevisor med suppleant. 

 

10. Beslut 

Beslut på styrelsesammanträde och vid bolagsstämma fattas med enkel majoritet om inte lag, 

bolagsordning eller detta Avtal föreskriver annorlunda. 

 

Inträde av ny delägare kräver enhälligt beslut av Ägarna. 

 

Enligt 10 kap 3 § kommunallagen (2017:725) ska respektive kommunfullmäktige få ta ställning till 

sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de 

fattas. 
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11. Ägarsamråd  

Ägarna ska bilda ett Ägarsamråd bestående av två representanter för varje kommun. Ägarsamrådets 

syfte är att skapa en god ägarstyrning och ska vara respektive kommuns forum för diskussioner och 

samråd inför erforderligt beslut i respektive Ägares beslutande organ samt vid bolagsstämman och i 

styrelsen, avseende för Bolaget väsentliga frågor såsom ägardirektiv, Bolagets policys, 

verksamhetsinriktning och finansiering. Ägarsamrådet ska föra en kontinuerlig dialog med Bolaget. 

Ägarnas och Ägarsamrådets styrning av Bolaget ska ske genom formella beslut på bolagsstämman. 

 

Ägarsamrådet ska sammanträda regelbundet, dock minst två gånger per år. Målsättningen är att 

ordinarie Ägarsamråd ska ske 1-2 månader före årsstämman. 

 

12. Finansiering och kostnadsfördelning 

Respektive Ägares va-verksamheter ska särredovisas ekonomiskt. 

 

Finansiering av Bolagets verksamhet ska ske genom avgifterna för respektive va-verksamhet. 

Därutöver kan Bolaget ha intäkter som avser ersättning för mottagande av va-slam från enskilda 

anläggningar, vilka intäkter fördelas utifrån vilken anläggning som tar emot slammet. 

 

Bolagets verksamhetsspecifika kostnader ska så långt det är möjligt fördelas på den va-verksamhet 

som kostnaden hänför sig till. Det gäller exempelvis driftkostnader, underhållskostnader och kostnader 

för driftpersonal. 

 

Bolagets övriga kostnader, som är gemensamma för de två va-verksamheterna och som inte kan 

fördelas enligt föregående stycke, ska istället fördelas efter särskilda fördelningsnycklar som fastställs 

av Bolaget. Fördelningsnycklarna ska ge en rättvis och skälig fördelning mellan de båda va-

verksamheterna. 

 

13. Investeringar, planering, taxor  

Bolaget ska, så långt det är möjligt, fastställa en gemensam standard för tekniska system och 

förvaltningsmodell. 

 

Varje kommuns va-kollektiv ska bära sina egna kostnader. Beslut om va-taxa fattas inom respektive 

kommun efter av Bolaget upprättat förslag. Ägarna ska medverka till en enhetlig taxekonstruktion för 

båda kommunerna. Taxenivån i varje kommun ska tillåta utveckling av verksamheten. 
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14. Policys, riktlinjer, arkivering m.m. 

Bolaget ska verka för sådan samordning med respektive kommun och dess koncerner som är till fördel 

för Bolaget. Sådan samordning kan exempelvis gälla användande av kommuns policy och riktlinjer. 

 

Parterna är överens om att kommunstyrelsen i Arboga kommun i egenskap av arkivmyndighet ska 

tillse att Bolaget fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen. Bolaget ska följa Arboga kommuns 

arkivreglemente. 

 

15. Försäkringar 

Som va-huvudmän inom sina respektive kommuner samt ägare av de allmänna va-anläggningarna 

åligger det respektive Ägare att i erforderlig utsträckning hålla sina anläggningar försäkrade samt ha 

erforderlig ansvarsförsäkring för skyldigheter som ankommer på respektive Ägare. Om så är lämpligt 

ska Bolaget vara medförsäkrat i Ägares försäkring. 

 

16. Sekretess 

Ägarna förbinder sig att inte för utomstående avslöja eller för egen del utnyttja information och 

kunskap om Bolaget eller Ägare, såsom affärsförhållanden, avtal, ekonomiska och tekniska uppgifter, 

om inte informationen:  

 A. blivit allmänt känd på annat sätt än genom brott mot Avtalet, eller  

 B. ska lämnas ut med stöd av tvingande lag.  

 

Ovanstående sekretessförbindelse gäller under avtalstiden och två (2) år efter det att Ägare upphört att 

vara aktieägare i Bolaget eller, om Ägare fortfarande är aktieägare, två (2) år efter det att Avtalet 

upphört att gälla.  

 

17. Överlåtelse av avtalet 

Ägares rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta Avtal får inte överlåtas utan samtidig överlåtelse 

av de aktier som omfattas av Avtalet och inte utan den andra Ägarens skriftliga godkännande. 

 

18. Förändring av ägandet av Bolaget 

Överlåtelse av Ägares aktier eller inträde av ny delägare i Bolaget, får endast ske om Ägarna är 

överens om sådan förändring. 
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19. Förbindelse att följa avtalet 

Ägarna förbinder sig att på bolagsstämma utöva sin rösträtt i överensstämmelse med de åtaganden och 

intentioner som anges i Avtalet och tillse att av Ägare utsedda styrelseledamöter vid 

styrelsesammanträden rösta i enlighet med Avtalet.  

 

Ägarna förbinder sig att på bolagsstämman, i styrelsen och i övrigt verka för Bolagets bästa och för att 

bestämmelserna i Avtalet respekteras. 

 

20. Avtalstid 

Detta Avtal träder i kraft vid tidpunkten för dess undertecknande och gäller tills vidare med tre (3) års 

uppsägningstid. Avtalet är dock möjligt att säga upp tidigast till den 31 december 2028. Uppsägning 

ska vara skriftlig. 

 

21. Ändringar 

Ändringar av och tillägg till Avtalet ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och 

undertecknade av Ägarna. 

 

22. Tvist 

Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras av allmän domstol med tillämpning 

av svensk rätt. 

 

--------------------------------------------------------- 

 

Detta Avtal har upprättats i två original, varav Ägarna tagit var sitt. 

 

[Ort] den [Datum]. 

 

 

Kungsörs Vatten AB Arboga Vatten och Avlopp AB 

 

 

____________________________ ____________________________

     

 

____________________________ ____________________________ 
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      2022-09-16 

BOLAGSORDNING 

Västra Mälardalens VA AB 

[org.nr] 

 

 

§ 1  Bolagets firma 

Bolagets firma är Västra Mälardalens VA AB. 

 

§ 2 Styrelsens säte 

Styrelsen har sitt säte i Arboga kommun. 

 

§ 3   Föremålet för bolagets verksamhet 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att ansvara för förvaltning och drift av delägarnas allmänna 

vatten- och avloppsanläggningar, samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även utföra 

uppgifter inom administration, ekonomi, information, abonnent- och taxefrågor, debitering av avgifter 

inom den allmänna VA-försörjningen samt planering och projektgenomförande inom VA-

verksamheten. 

 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 

Ändamålet med bolagets verksamhet är att, med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna 

enligt kommunallagen samt vad som stadgas i lagen om allmänna vattentjänster och miljöbalken, 

upprätthålla en långsiktigt hållbar lösning för VA-verksamheten och trygga vattenförsörjningen och 

hanteringen av avlopp inom ägarkommunerna. 

 

För det fall bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla ägarna i förhållande till ägarnas 

respektive aktieinnehav. 

 

§ 5  Aktiekapital 

Aktiekapitalet ska utgöra lägst trehundratusen (300 000) kronor och högst enmiljontvåhundratusen (1 

200 000) kronor. 

 

§ 6  Antal aktier 

Aktiernas antal ska vara lägst [antal] och högst [antal] stycken. 
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§ 7  Styrelse 

Styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter och två styrelsesuppleanter. 

Kommunfullmäktige i Kungsör respektive Arboga utser vardera tre styrelseledamöter och en 

styrelsesuppleant. 

 

Uppdrag som styrelseledamot och styrelsesuppleant gäller från den årsstämma som följer närmast efter 

det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter 

nästföljande val till kommunfullmäktige. 

 

Styrelsens ordförande och vice ordförande utses av styrelsen. 

 

Styrelsesuppleant får endast tjänstgöra som ersättare för ledamot som utsetts av samma aktieägare som 

suppleanten. 

 

§ 8  Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning väljs av årsstämman en eller två revisorer. Årsstämman kan även välja en 

revisorssuppleant. 

 

Revisorns och, i förkommande fall, suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls 

under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

 

§ 9 Lekmannarevisor 

Kommunfullmäktige i Kungsör respektive Arboga utser vardera en lekmannarevisor med suppleant. 

Uppdraget gäller för samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor/revisorer. 

 

§ 10 Kallelse till bolagsstämma och årsstämma 

Kallelse till bolagsstämma och årsstämma ska ske tidigast sex veckor före och senast två veckor före 

stämman. Kallelse får skickas med e-post, om inte aktiebolagslagen föreskriver att kallelsen ska 

skickas med post. 

 

§ 11  Ärenden på årsstämma 

På årsstämma ska följande ärenden behandlas. 

1. Stämmans öppnande 

2. Val av ordförande vid stämman 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 

4. Val av en eller två justeringsmän 

5. Prövande om stämman blivit behörigen sammankallad 

6. Godkännande av dagordningen 
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7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas 

granskningsrapport 

8. Beslut om följande 

a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 

b) Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 

9. Redovisning av de val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt lekmannarevisorer 

som förrättats av kommunfullmäktige i Kungsör respektive Arboga. 

10. Val av revisor/revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleant 

11. Annat ärende som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 

 

§ 12 Räkenskapsår 

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 

 

§ 13 Firmateckning 

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant 

bemyndigande får endast avse minst två personer i förening. 

 

Verkställande direktören har dock rätt att ensam teckna bolagets firma beträffande sådana löpande 

förvaltningsåtgärder som enligt aktiebolagslagen ankommer på verkställande direktör. 

 

§ 14 Inspektionsrätt 

Kommunstyrelserna i Kungsör respektive Arboga har rätt at ta del av bolagets handlingar och 

räkenskapsinformation samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast 

i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess. 

 

§ 15 Fullmäktiges rätt att ta ställning 

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Kungsör och Arboga möjlighet att ta ställning innan sådana 

beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 

 

§ 16 Ändring av bolagsordningen 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Kungsör och Arboga. 

 

 

---------------------------------- 
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Bolagsordning för Kungsörs Vatten AB 
 

Antagen av kommunfullmäktige 2016-04-11, § 48 (verksamhetsövergång 2016-05-01) 

Reviderad av kommunfullmäktige 2018-09-17, § 90 (digital kallelse) 

Reviderad av kommunfullmäktige 2019-11-11, § 154 (digital kallelse) 

Reviderad av kommunfullmäktige [**] 

 
 

§ 1 Bolagets firma 

Bolagets firma är Kungsörs Vatten Aktiebolag. 
 

§ 2 Styrelsens säte 

Styrelsen ska ha sitt säte i Kungsörs kommun, Västmanlands län. 

 

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, i egen regi eller genom ägande och 

förvaltning av aktier i bolag, producera och distribuera dricksvatten, omhänderta och rena 

avloppsvatten och dagvatten samt driva annan därmed förenlig verksam- het i enlighet med 

av kommunfullmäktige i Kungsörs kommun antagna ägardirektiv. 

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

ska bedrivas i ägarens ställe. 
 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 

Bolagets ändamål är, inom ramen för de grundsatser som gäller för kommunal verksamhet 

enligt kommunallagen, att på ett miljövänligt och ekonomiskt sätt handha alla frågor som 

berör VA-verksamhet samt vad som stadgas i lagen (2006:412) om allmänna 

vattentjänster och miljöbalken, upprätthålla en långsiktigt hållbar lösning för VA-

verksamheten och trygga vattenförsörjningen och hanteringen av avlopp. 

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Kungsörs kommun till att till den 

del ej motsvaras av tillskjutet kapital användas till det ändamål för vars främjande bolaget 

bildats. 
 

§ 5 Aktiekapital 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor. 
 

§ 6 Antal aktier 

Antalet aktier skall vara lägst 10 000 och högst 40 000. 
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§ 7 Styrelse 

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst lika många suppleanter. 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Kungsörs kommun för tiden från den årsstämma 

som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den års- 

stämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets 

styrelse. 

 

§ 8 Revisorer och årsredovisning 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verk- 

ställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med eller utan  

suppleant. 

Revisorns och, i förekommande fall suppleantens, uppdrag gäller till slutet av den 

årsstämma enligt 9 kap. 7 § 1 st. ABL som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter 

revisorsvalet. 
 

§ 9 Lekmannarevisor 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i 

Kungsörs kommun utse en lekmannarevisor med suppleant. 
 

§ 10 Kallelse till årsstämma 

Kallelse till årsstämma ska ske i digital försändelse som mail via den kommunala 

e-postadress som tilldelats, till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor 

före årsstämman. 
 

§ 11 Ärenden på årsstämma 

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling: 

1. Stämmans öppnande 

2. Val av ordförande vid stämman 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 

4. Val av en eller två justeringsmän 

5. Godkännande av dagordning 

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns 

granskningsrapport 

8. Beslut om 

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen 
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b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balans- 

räkningen 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter 

10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall) 

11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolags- 

ordningen 

 
§ 12 Räkenskapsår 

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 

 

§ 13 Firmateckning 

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna 

bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Dock äger 

verkställande direktören rätt att ensam teckna bolagets firma beträffande sådan löpande 

förvaltningsåtgärd som enligt aktiebolagslagen ankommer på verkställande direktören. 

 

§ 14 Inspektionsrätt 

Kommunstyrelsen i Kungsörs kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och  

räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i 

den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 

 

§ 15 Fullmäktiges rätt att ta ställning 

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Kungsörs kommun möjlighet att ta ställning 

innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 

vikt fattas. 

 

§ 16 Offentlighet 

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för 

allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. 

Frågan om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören eller efter dennes 

bestämmande. Vägran att utlämna handling skall på sökandes begäran prövas av styrelsen. 
 

§ 17 Ändring av bolagsordning 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Kungsörs 

kommun. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 58 Gemensamt driftbolag med Arboga för VA-
verksamheten 
Diarienummer KS 2021/421 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar ge uppdrag till Kommunstyrelseförvaltningen att 
tillsammans med Arboga vatten och avlopp AB, Kungsörs kommun och 
Kungsörs vatten AB 

· fortsätta förbereda bildandet av ett gemensamt driftsbolag 
· Att utse en politisk styrgrupp enligt förslag i sammanfattningen 
· Att ta fram en ekonomisk konsekvensanalys  

Ovanstående redovisas till kommunstyrelsen innan ärendet går vidare för 
framtagande av aktieägaravtal och övriga underlag. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade att ge i samverkan med berörda förvaltningar 
och bolag i Arboga och Kungsör, i uppdrag att utreda förutsättningarna för 
att bilda ett gemensamt driftbolag för de två kommunerna med planerad 
start 1 januari 2023. Utredningen visar att förutsättningarna är goda, därför 
är förslaget att förvaltningar och bolag i kommunerna arbetar vidare med att 
förbereda bildandet av ett gemensamt driftbolag. 
Det finns flera syften med ett gemensamt driftbolag; bland annat att få våra 
VA taxor att räcka till mer och att klara av ökade krav och utmaningar i 
framtiden. 
För det fortsatta arbetet föreslås en politiskt sammansatt styrgrupp med tre 
politiker från respektive kommun där Kungsör har ordförandeposten. De 
som föreslås ingå i styrgruppen är respektive ordförande i 
kommunstyrelsen, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen samt ordförande i 
respektive VA-bolag. 
Risk- och konsekvensbedömningar inför ändring av verksamheten ska 
genomföras i grupper utifrån planerade ändringar med Kungsörs Vatten 
AB:s medarbetare och skyddsombud. Riskbedömningarna ska upprättats 
utifrån den redovisade organisationsskissen samt arbetsmiljöverkets ABC 
för riskbedömning inför ändringar i verksamheten. 
Inledande MBL-förhandling § 11 har genomförts  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Kungsörs Vatten AB 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-03-28 
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Dokumenttyp Sida 
Protokollsutdrag 2 (2) 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-03-28 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

KS protokoll 2021-10-25 § 203 Gemensamt driftbolag med Arboga för VA-
verksamheten 
Gemensamt VA-bolag Arboga Kungsör -Utredning 20220311 

Skickas till 
Kungsörs Vatten AB 
Kommunstyrelsen 
Arboga kommun 
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Vår handläggare 
claes-urban.bostrom@kungsor.se 
  
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Åtgärder för att klara ekonomi på kort och lång 
sikt i Kungsör KommunTeknik AB (KKTAB) 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att  
För år 2022 återbetala 14 mkr för ökade räntekostnader som tidigare betalats 
tillbaka till Kungsörs kommun för de år som räntan varit låg. 
För 2022 även betala 6 mkr för utebliven ersättning för uppdrag och 
åtgärder som genomförts. 
För 2023 höja hyresnivån med 22%, inkl KPI-uppräkning, för att klara 
underhållsnivåerna och reinvesteringarna i våra fastigheter. 
Att kompensera BUN, SN och KS med motsvarande höjning av 
hyresnivåerna. 
Att revidera den gemensamma hyrespolicyn och eventuella andra riktlinjer 
för att tydliggöra hyresgästens och fastighetsägarens ansvar och vad som 
ingår i hyran och hur hyran beräknas.  
Att ägardirektiven ses över och revideras så att KKTAB inte utsätter 
kommunen för onödiga risker (bl.a. vad gäller skuldförvaltning och 
finansiella mål). 
Att VD för KKTAB tar fram en tydlig beställning i samverkan med 
ekonomichef i kommunen där det framgår vad kommunen köper och vad 
det kostar.  
Att kommunen sedan avgör vilka tjänster den vill och kan köpa 
Att bolaget anpassar sin kostym till beställningen på ett kostnadsmedvetet 
sätt. 
Att bolaget inte avkrävs borgensavgiften på 1,8 mnkr för år 2022. 
 

Sammanfattning 
KKTAB har under tid brottats med ekonomiska svårigheter och gör vi inget 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-10-17 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/382 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 04 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Diarienummer 
KS 2022/382 
Er beteckning 
 

 

som ägare så kommer inte problemen att upphöra utan snarare förvärras. 
KKTAB har genom den beställning som diskuterats åtagit sig mer arbete än 
vad man fått betalt för, räntorna har stigit och kommer att drabba KKTAB 
hårt under nästa år då lån ska sättas om. Inflationen är den högsta på 30 år 
och pensionskostnaderna ökar. För att klara KKTAB:s ekonomi så måste 
pengar tillföras bolaget och den ersättning de får för vad KS beställer ska 
räcka till arbetet som ska utföras. Självklart kan det bli så att KS måste 
beställa färre tjänster och uppdrag framöver vilket då innebär att KKTAB 
måste anpassa sin verksamhet och personalstyrka utifrån det. 
Utförligt beskrivs detta i bifogade dokument 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

 Sara Jonsson 
 Ekonomichef 

Skickas till 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
VD KKTAB 
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Åtgärder för en ekonomi i 
balans  

- med målsättningen att skapa en långsiktigt hållbar 
ekonomi i Kungsörs kommunteknik AB (KKTAB) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sara Jonsson, ekonomichef 
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Problemställning 
 
Så fort styrelsen har farhågor om att det egna kapitalet i bolaget understiger halva det 

registrerade aktiekapitalet ska den initiera en kontrollbalansräkning. Om kontrollbalans-

räkningen visar att det egna kapitalet understiger det registrerade aktiekapitalet ska styrelsen 

överväga att försätta bolaget i likvidation. Förfarandet har till syfte att skydda bolagets 

leverantörer, kunder, långivare och Skatteverket från ekonomiska förluster. Om styrelsen 

underlåter detta och driver bolaget vidare, trots vetskap om den ekonomiska situationen, kan 

var och en styrelseledamot själva bli ekonomiskt förpliktigade för bolagets räkning. 

 

Nyckeltal KKTAB 2021 2020 2019 2018 2017 
Nettoomsättning, tkr 117 368 90 378 87 128 72 289 71 027 

Resultat efter fin post, tkr -3 396 1 865 -5 364 -16 904 789 
Balansomslutning, tkr 548 082 471 323 431 541 411 100 403 101 

Soliditet, % 1,4 1,6 1,3 1,7 1,7 
Eget kapital 7 496 7 439 5 647 6 811 6 811 

 

Soliditeten i bolaget, dvs hur stor andel av tillgångarna som finansieras med egna medel, är 

extremt låg för att vara ett aktiebolag. Orsaken till den låga soliditeten är att ägaren låtit bolaget 

bära underskottet för förvaltningen av de egna anläggningarna (den s.k. ”beställningen”) samt 

betalat för låg hyra för sina verksamheters lokaler. 

 

Flera år har bolaget redovisat underskottsresultat enligt tabellen ovan. Resultatet 2018 

påverkades negativt av rivningen av gamla Kung Karls skola. Resultaten 2019 och 2021 är 

underskott på grund av för höga driftskostnader. Tabellen inkluderar inte uppskrivningarna 

som skedde 2018 och 2019 för att rädda soliditeten och inte heller koncernbidraget på 3 500 tkr 

från Kungsörs Fastighets AB 2021. Inklusive uppskrivningarna och koncernbidraget är det 

balanserade underskottet i 2021 års räkenskaper -13 113 tkr. Det skattemässigt justerade 

balanserade resultatet uppgår i stället till -9 383 tkr. 

 

Eftersom bolaget har haft låga och negativa resultat de senaste åren har det förutom 

nyinvesteringar behövt låna även till reinvesteringar och planerat underhåll. För att undvika 

obestånd skrevs fastigheten Vårdcentralen 1 upp med 15 211 tkr år 2018 och ytterligare 

4 200 tkr år 2019 (sammanlagt 19 421 tkr). De höga investeringsnivåerna har orsakat en hög 

skuldsättning och gjort bolaget räntekänsligt. Investeringsnivåerna har medfört höga 

avskrivningskostnader. På uppskrivningarna är avskrivningarna inte skattemässigt avdragsgilla.  

 

Den allmänna prisstegringen under 2022 har orsakat prisökningar och räntekostnadsökningar 

som bolaget inte klarar av att hantera på egen hand. Ägaren måste betala högre hyror och 

driftsbidrag för att bolaget ska få ökade intäkter. För att bolaget inte ska tvingas till 

Sida 479 (868)



 

Sida 4 av 23 
 

tvångslikvidation har kommunstyrelseförvaltningen och KKTAB sett över sina ekonomiska 

utrymmen med målsättningen att eliminera underskottet på den s.k. ”beställningen” samt 

finansiera ett förslag om borttagande av borgensavgiften.  

 

 
 

Räntekostnaderna förväntas öka enligt diagrammet. KKTAB behöver finansiera dem genom att 

höja hyrorna. Verksamheterna klarar inte av att hantera hyreshöjningarna utan 

budgetkompensation. Kommunens förväntade kostnader 2023–2025 överstiger redan 

prognostiserade skatte- och generella statsbidragsintäkter. Kommunen måste omedelbart vidta 

åtgärder för att uppnå en budget i balans. En lokalförsörjningsplan ska tas fram under hösten. 

Kommunen ska även uppdatera en kartläggning av digitala system för att se vilka system som 

är omotiverat dyra och utreda om det går att säga upp system och i stället jobba annorlunda. 

Sänkta lokal- och systemkostnader kommer dessvärre inte att matcha det utrymme som krävs 

för att finansiera bolagets högre räntekostnader.  

 
Syfte 
På kommunstyrelsens sammanträde den 30 maj 2022 uppdrogs åt ekonomichef Sara Jonsson och 

VD för KKTAB Rune Larsen att kartlägga transaktionerna mellan kommunstyrelsen och 

KKTAB för att eventuellt uppdatera fördelningen av gemensamma kostnader och föreslå 

eventuella sparåtgärder. Detta med anledning av ett äskande från KKTAB på 3 874 tkr för att 

täcka onormalt höga kostnader som en följd av prisutvecklingen på grund av inflationen.  

 

Sedan dess har el- och bränslepriser samt räntekostnader ökat i en rasande fart och bolaget måste 

få ekonomisk hjälp för att undvika tvångslikvidation. Därför har även kommunens 

budgetutrymme genomlysts. 
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Avgränsning 
Eftersom Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden har behov av ökade budgetanslag 

som en konsekvens av i första hand utökningen av särskilt boende med nya platser samt fler 

barn i behov av särskola, antas dessa nämnder inte ha förmågan att bidra ekonomiskt till 

KKTAB:s underskott. Däremot finns det anledning att se över riktlinjer och 

ansvarsfördelningen i organisationen för att dämpa kostnadsutvecklingen. Till exempel bör 

beslut om lokalinvesteringar och lokalanpassningar centraliseras eftersom besluten påverkar 

kommunens ekonomi på mycket lång sikt. Gränsdragningslistor mellan hyresvärd och 

hyresgäst bör också fastställas för att säkerställa att slutkund betalar kostnaderna, men aldrig 

betalar samma kostnader mer än en gång.  

 

En kommun som växer mycket kommer till slut att stå med en allt större andel fasta kostnader, 

i form av hyror och kapitalkostnader, som andel av det totala utrymmet – vilket blir följden av 

höga investeringsnivåer. Ett viktigt led i att begränsa investeringsnivåerna är att tydliggöra 

ansvar och mandat för verksamhetslokalerna i organisationen samt besluta om finansiella mål 

för investeringsnivåerna. En djupare analys av detta ryms dock inte här. 

 

För att utreda fördelningen av gemensamma kostnader samlades ekonomerna från KKTAB, 

KVAB och kommunstyrelseförvaltningen på ett möte tillsammans med sina respektive chefer. 

Det konstaterades att det kan finnas skäl att uppdatera fördelningen av exempelvis 

systemlicenser och diverse administrativa tjänster, men att det med största sannolikhet inte 

kommer att medföra några större skillnader jämfört med idag. Därför görs ingen närmare 

redogörelse för det ledet i kommunstyrelsens uppdrag här. 

 

Det finns skäl att se över även mellanhavandena mellan bolagen i koncernen. Detta ryms inte 

heller i denna utredning. 

 
Metod och utgångspunkter 
Flera tjänstepersoner har deltagit i genomlysningen av KKTAB:s och kommunens ekonomiska 

förutsättningar. Ekonomichef Sara Jonsson och Teknisk chef, tillika VD för KKTAB, Rune 

Larsen har i huvudsak tagit hjälp av KKTAB:s ekonom Karin Dahlén. Men även driftschef 

Ronnie Björkrot och driftstekniker Jens Gustafsson har bidragit med insamling av data om 

KKTAB. Hos kommunen har kommundirektör Claes-Urban Boström och skolchef Fredrik 

Bergh diskuterat kommunens ekonomiska ramar och förutsättningarna att finansiera den samlade 

verksamheten framåt. För att göra analysen av kommunstyrelseförvaltningens ekonomiska 

förutsättningar har samtliga chefer inom förvaltningen fört dialoger i form av brainstorming och 

utvärdering av officiell statistik från Kolada. Endast ett fåtal konkreta effektiviseringsförslag har 

föreslagits i dialogerna och dessa motsvarar inte behovet.  

 

Sida 481 (868)



 

Sida 6 av 23 
 

Det konstateras att kommunens nettokostnader inte sticker ut nämnvärt i någon betydande 

utsträckning för någon verksamhet. De övergripande finansiella nyckeltalen indikerar däremot 

att självfinansieringsgraden för investeringar är låg både i KKTAB och i kommunen. Därtill har 

låneskulden i koncernen växt till en hög nivå i förhållande till andra kommuner och 

skattekollektivet därmed blivit väldigt känsligt för ränteförändringar.  

 

I kommuner som växer krävs det att verksamhetslokaler och infrastruktur byggs ut, vilket på sikt 

medför att större andel av skatteunderlaget måste finansiera hyror och kapitalkostnader. 

Kapitalkostnader går inte att påverka när investeringarna väl är gjorda och hyror måste betalas 

för de lokaler som det finns behov av. Trots att kommunens intäkter ökar tack vare fler invånare, 

upphör inte behovet av att bedriva en effektiv verksamhet. En kommunkoncern som gör stora 

investeringar behöver dessutom höga resultatnivåer för att inte dra på sig för höga låneskulder. 

 

Det identifieras två delar i den ekonomiska problematiken för KKTAB. Den ena avser de tjänster 

som kommunstyrelsen köper från bolaget. Den andra avser bolagets egen verksamhet som ska 

finansieras via hyresintäkter från de kommunala verksamheterna. Båda delarna är i stor sett 

finansierade av Kungsörs kommun till 100 procent. Det innebär att både kommunen och 

KKTAB delar på samma påse med pengar för sin finansiering. Det är odiskutabelt att kommunen 

behöver betala mer för KKTAB:s tjänster. I genomlysningen har hänsyn tagits till flertalet 

effektiviseringsåtgärder som bolaget själva initierar. För att lyckas sänka kostnaderna ännu mer 

skulle kommunen behöva beställa färre tjänster från KKTAB. 

 

Det kan tilläggas att Rune Larsen, Karin Dahlén och Sara Jonsson, var och en för sig utifrån sina 

perspektiv, har analyserat KKTAB:s ekonomiska underskott på egen hand och landat i nästan 

exakt samma behov av kapitaltillskott. 

 

 

Kommun KKTAB

Kommunen köper tjänster från 
KKTAB avseende förvaltningen 
av de egna anläggningarna; 
allmän platsmark och diverse 
fritidsanläggningar

KKTAB hyr ut sina 
verksamhetslokaler till 

kommunens verksamheter
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”Beställningen” 
Kommunen äger allmän platsmark; i första hand gator, vägar, parker. I stället för att anställa 

förvaltarkompetensen själv har kommunen valt att köpa förvaltningstjänster från KKTAB. 

KKTAB har fakturerat kommunen i enlighet med en på förhand beslutad budget; inte vad 

förvaltningen egentligen kostar. Det har inneburit att underskott har ackumulerats i bolaget, 

som konsekvent har finansierats genom nedprioritering av underhållsåtgärder på egna 

fastigheter. 

 

Beställning till KKTAB  
 

        
       

Summa 
beställning 
2022 

Andra 
intäkter 
2021 

Utfall 
2021 

Avvik 
 

Förslag 
tillskott 
från KS 
fr.o.m. 
2023 

Återstår 
KKTAB 

Park 
 

1 938  2 157 -219  -186 
Gata 

 
5 923  7 313 -1 390 1 100 -159 

Mät 
 

1 275 1 674 3 650 -689  -756 
Markanläggningar 200  350 -150  -150 
Central administration 800 1 293 3 635 -1 542  1 280 -262 
Styrelse 0  218 -218 200 -18 
Enskilda vägar 801  1 126 -324  -312 
Administrativa uppgifter 1 989  2 215 -226  -173 
Fritidsanläggningar 1 855  1 839 17  44 
Naturvård 

 
858  268 589  602 

Drift nya Södergården 684  694 0  0 
Verkstad 

 
380  540 -160  -160 

Yttre fastighetsskötsel från 
fastighetsdelen av bolaget) 

 
  1 809 1 407 402  402 

Externa kunder 
 

  500  500  500 
Totalt beställningen   16 703 5 276 25 412 -3 410 2 580 -628 

 
En genomgång av historiska utfall och budget i KKTAB jämfört med skötselavtalen har 

utmynnat i förslaget om tillskott från kommunstyrelsens budget till bolaget. Ett förslag är att 

principen framgent ska vara att kommunen står kostnaderna för förvaltningen av de egna 

fastigheterna. Det innebär även att kommunstyrelseförvaltningen måste räkna med högre 

kostnader framgent, alternativt besluta om att upphöra med vissa tjänster. De uppskattade 

kostnaderna är minst 2 580 tkr högre än idag.  

 

För varje verksamhet som KKTAB förvaltar på uppdrag åt kommunen finns en skötselplan 

som reglerar vad bolaget ska göra för en summa pengar, som räknas upp med löneökningar och 

prisökningar enligt KPI. Skötselplanerna är från 2018. Inom gatuverksamheten har det 

tillkommit uppgifter utan att skötselavtalet eller budgeten har uppdaterats och anpassats. Nedan 

är exempel: 

• Avtal om övervakning utökades på grund av att Covid-pandemin medförde att fler 

semestrade hemma och det uppstod fler situationer än normalt. Behovet varierar 

beroende på omvärlden och väderleken men är i dagsläget inte längre lika stort. 
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• Enligt skötselavtalet ska städning endast omfatta maskinstädning, handstädning och 

klottersanering men bolaget har även höga kostnader för tömning av containrar (-200 

tkr) och omhändertagande av skrotbilar (-100 tkr). 

• Enligt skötselplanen ska utbyte av trafikskyltar och gatunamnsskyltar ske men övrig 

skyltning såsom informationsskyltar, pollare och trafikhinder samt vägmarkeringar för 

övergångsställen, ersätts inte separat, vilket strider mot skötselavtalet (-200 tkr).  

• Förutom nämnda utökningar överskrids gatubudgeten av kostnader för snöröjning och 

halkbekämpning. Som en konsekvens av väderleken kommer dessa kostnader variera 

väsentligt mellan åren.  

 

Totalt sett för gatuverksamheten uppskattas kommunstyrelseförvaltningen behöva tillskjuta 

1 100 tkr. Men skulle kostnaderna bli lägre eller högre för till exempel 

snöröjning/halkbekämpning så gäller principen om full kostnadstäckning. 

 

Under central administration återfinns största delen av en heltids ekonom och en heltids 

sekreterare. (Dessa gör även vissa uppgifter åt andra juridiska personer i koncernen.) Här ska 

även finansieras systemlicenser, datorer och telefoner till administrativ personal, driftsbidrag 

för upphandlingsenheten och IT-avdelningen hos VMKF, revisionskostnader, med mera. 

Anslaget på 800 tkr räcker inte för att täcka kostnaderna. Vad som främst orsakar 

budgetunderskottet är: 

o Upphandling, kostnader för VMKF (-280 tkr) 

o Pensionskostnader (-1 000 tkr) 

KKTAB har inget särskilt anslag för styrelsens arvoden. Kommunen bör betala för dem men 

skulle på sikt kunna effektivisera sin egen politiska verksamhet genom att minska antalet 

möten och därmed inte behöva höja budgeten totalt sett för politisk verksamhet i koncernen.  

 

För enskilda vägar subventionerar kommunen vägunderhållet åt vissa privatpersoner, som bor 

där det inte finns en förening som håller i ordning vägen med delvis statlig finansiering. Om 

kommunen väljer att göra så bör KKTAB få budget för att klara av finansieringen av enskilda 

vägar. 

 

Naturvården har från början haft finansiering för 0,5 ekolog. Idag arbetar i stället 1,0 ekolog. 

Underskottet på naturvården har täckts med intäkter från försäljning av skog, men dessa 

intäkter borde egentligen gå tillbaka till skogen. Ekologen arbetar till stor del mot kultur- och 

fritidsenheten inom kommunstyrelseförvaltningen och det finns inte tillräckligt med 

arbetsuppgifter inom naturvården hos KKTAB för att försörja en hel tjänst. Förutom ekologen 

har KKTAB anställt en arbetsledare för Naturvårdslaget, som sysselsätter personer inom 

kommunens Arbetsmarknadsenhet. Förr om åren bar KKTAB kostnaderna för en halv 

arbetsledare men numera bekostas hela tjänsten av KKTAB. 
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Verkstaden lagar de egna specialfordonen så väl som kommunens personbilar som används i 

verksamheterna eller i bilpoolen. Budgeten är överflyttad från kommunstyrelsen till KKTAB i 

samband med att fordonshanteringen flyttades över år 2021 och ska täcka del av en tjänst samt 

ett digitalt system. Framöver är KKTAB:s plan att de kommunala verksamheterna ska betala en 

hyra till KKTAB som ska baseras på självkostnadsprincipen. Just nu redovisar verksamheten 

budgetunderskott. 

 

Verksamhetslokaler (fastighet) 
För att säkerställa en effektiv och professionell förvaltning av verksamhetslokalerna har 

Kungsörs kommun valt att organisera förvaltningen av dessa i KKTAB. För det får 

verksamheterna betala en hyra till KKTAB. Hyresnivån behöver vara tillräckligt hög för att 

säkerställa att löpande driftskostnader täcks, inklusive kapitalkostnader. Dessutom behöver 

bolaget ett visst utrymme för att kunna underhålla fastigheterna enligt en plan.  

 

Enligt Riktlinjer för fastighetsförvaltning som antogs av kommunfullmäktige 2020-06-08 § 45 är 

målsättningen med organisationen att skapa kostnadsmedvetenhet och frigöra resurser för 

kärnverksamheterna samt att optimera lokalresurserna utifrån ett övergripande perspektiv. 

Andemeningen verkar vara att det inte är enskilda verksamheters unika behov som ska 

tillfredsställas utan att behoven ska ses utifrån ett helhetsperspektiv där bästa möjliga nytta av 

kommunens samlade resurser uppnås. 

Vidare framgår av riktlinjerna att ”[KKTAB:s] kostnader för förvaltning av fastigheter ska 

täckas av hyresintäkter. Hyresintäkterna ska täcka kostnader för fastigheternas drift, underhåll, 

finansiering samt andel i administration. Eventuella underskott för någon fastighet balanseras 

inom KKTAB:s totala verksamhet eller hämtas hem på sikt. 

Överskott enskilda år får ackumuleras för att klara av variationer i det planerade underhållet 

mellan åren.” Detta har inte skett i praktiken. Bland annat har underskottet på beställningen 

konsekvent hanterats genom nedprioritering av underhållet på bolagets egna fastigheter. 

Dessutom har bolaget konsekvent underlåtit att debitera gata-/parkverksamheterna någon hyra 

för sina lokaler, eftersom de saknat tillräckliga ekonomiska förutsättningar. Hyran motsvarar ca. 

1,2 Mnkr. Om detta ska återställas föreslås det ske successivt och inte från och med i år. 

Ett annat viktigt stycke i riktlinjerna lyder: ”Ekonomiska resurser för att hyra lokaler ingår i de 

ramar som verksamhetsansvariga nämnder har. Nämnderna och verksamheterna måste 

regelbundet ompröva sin lokalanvändning i syfte att så effektivt som möjligt utnyttja lokalerna.  

Verksamheterna ska ha möjlighet att väga lokalkostnader mot andra kostnader i verksamheten.” 

Verksamheterna har således ett ansvar att skapa en effektiv lokalanvändning. Ett viktigt led i att 

se över lokalresurserna i Kungsörs kommun är en lokalförsörjningsplan som ska tas fram under 

hösten 2022. Det ska vara kommunens totala samlade behov och prioriteringar utifrån befintliga 

resurser som ska avgöra lokalernas utformning och anpassning. 
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När kommunen lade sina verksamhetsfastigheter i ett bolag kan det antas att syftet var att uppnå 

en effektivare och professionellare fastighetsförvaltning. Nedanstående diagram visar på 

motsatsen, eftersom underhållet i fastighetsbeståndet har minskat trots att lokalytorna har ökat.  

 
Mellan 2016 och 2021 tillkom följande fastigheter: 

- Nya Kungs Karls skola 

- Gösen 8 

- Fritidsgård Valskog 

- Skillingepaviljongen (som kommunen äger) 

- Nya Södergården 

Höjning av hyran med KPI har skett varje år, förutom 2021 då KPI inte ökade. Varje år mellan 

2016–2019 har KKTAB betalat 3,5 Mnkr till kommunen i form av nedsatt hyra som en insats 

till följd av den låga marknadsräntan. Det motsvarar totalt 14 Mnkr. Nu föreslås denna summa 

betalas tillbaka med motivet att räntekostnaderna kommer att öka. 

 

År 2020 är första året med intäkter för nya Kung Karls skola som byggdes för ca. 150 Mnkr 

och genererade en ökad hyresintäkt till KKTAB med ca 0,5 Mnkr årligen. År 2021 såldes 

Annexet till KFAB, vilket sänkte hyresintäkterna med 0,4 Mnkr. 

 

KKTAB:s låneskuld 
När bolaget behöver investera i nya anläggningar lånar det till finansieringen från 

Kommuninvest med kommunal borgen som säkerhet. KKTAB har en utestående låneskuld till 

Kommuninvest på 460,58 Mnkr. Dessutom har KKTAB en skuld till Kungsörs kommun på totalt 

48 Mnkr.  

 

Lånen till kommunen består av 30 Mnkr till 0,65% fast ränta och 17,9 Mnkr till 0,45% fast ränta. 

Ränteavdragsbegränsningsregler gör att räntekostnaderna på de interna lånen inte är 

skattemässigt avdragsgilla för bolaget, eftersom pengar i skattefri verksamhet övergår i 
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skattepliktig verksamhet. Dessutom innebär dessa regler från och med 1 januari 2019 att endast 

5 Mnkr i negativt räntenetto är skattemässigt avdragsgilla i en koncern, eller vad som motsvarar 

30% av det sammanlagda skattemässiga resultatet inom koncernen. Borgensavgifter räknas in i 

räntenettot. Kommunen borde ta bort borgensavgiften för åtminstone KKTAB och försöka 

minimera räntekostnaderna så gott det går. Borgensavgiften för KKTAB motsvarar ca. 1,8 Mnkr. 

 

Kommunens finansiella risker har ökat, precis som skett för i stort sett alla i hela världen. 

Bolaget behöver självt muskler att på sikt hantera sin egen ekonomi och således fakturera en 

hyra som tillåter detta.  

 

Att låna till nyinvestering är oundvikligt eftersom KKTAB:s huvudsakliga inkomstkälla från 

fastighetsförvaltningen är hyror från kommunen. Hyrorna ska bekosta nuvarande så väl som allt 

framtida underhåll av befintliga fastigheter. Att låna till nyinvesteringar och använda egen 

likviditet från avskrivningar och resultat till reinvesteringar är en bra princip i en växande 

ekonomi. Dessvärre har KKTAB även lånat pengar till löpande underhåll och reinvesteringar 

eftersom det haft för höga kostnader och för låga intäkter. I klartext har kommunen betalat för 

reinvesteringar och löpande underhåll genom hyran, samtidigt som kommunen också har lånat ut 

eller borgat för motsvarande belopp till KKTAB. Kommunens skattebetalare har stått för samma 

belopp två gånger. 

 

Värt att nämna är att också kostnaderna för projektering av byggnationer har varit höga. Höga 

projekteringskostnader hade kunnat undvikas om bolaget fick mer mandat att hushålla med de 

samlade resurserna, som påverkar kommunens totala ekonomiska utrymme på lång sikt. 

Exempelvis var projekteringskostnaderna höga för Kung Karls skola och dessa behöver 

finansieras genom framtida hyresintäkter, som då blir relativt höga och belastar de kommunala 

verksamheterna. 

 

Eftersom KKTAB är mycket räntekänsligt, som en konsekvens av den höga skuldsättningen, är 

det viktigt att minimera mängden nyinvesteringar för att inte utöka lånestocken och skapa 

utrymme för amorteringar. Det är viktigt att ha principen om minst 100% självfinansieringsgrad. 

Det krävs en hyresmodell som skapar ekonomi i bolaget på lång sikt och som säkerställer att 

bolaget själv kan hantera sina kapitalkostnader. Att efterskänka kapital till KKTAB kommer inte 

att lösa KKTAB:s (kommunens) ekonomiska bekymmer långsiktigt. Dessutom är den sortens 

struktur inte transparent och det är alldeles för svårt att minnas egna okonventionella strukturer. 

Här kan nämnas olika inspel som framkommit under rapportens framtagande angående Kungsörs 

fastighets AB:s historia av ekonomiska bekymmer, som lär ha hanterats med hjälp av KKTAB. 

Mycket har rättats till, men det är svårt att säkerställa sanningshalten av det som inte formellt 

framgår av räkenskaperna. 
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Det är angeläget att påtala att en investeringsnivå som innebär 100% självfinansieringsgrad för 

bolaget motsvarar 15–20 Mnkr årligen. Bolagets avskrivningar är ca. 15 Mnkr, vilket borde vara 

fullt tillräckligt för att förvalta fastighetsbeståndet med omsorg och inte urholka 

kommunkoncernens förmögenhet. Det är trots allt en helt klart ansenlig summa pengar. 

 

Med anledning av ränteuppgången på marknaden i år har räntekostnaderna för bolaget ökat med 

3,2 Mnkr på ett år till Kommuninvest. Från och med nu och ett år framåt förväntas 

räntekostnaderna öka med 8,8 Mnkr ytterligare. Till budgetberedningen har bolaget därför 

hävdat att det behöver höja hyran med sammanlagt ca. 12,4 Mnkr nästa år. (Räntan på interna lån 

till kommunen är fast.) Kommunen behöver på ett eller annat sätt finansiera räntekostnaderna. 

 

Att rent hypotetiskt amortera 100 Mnkr på den samlade skulden skulle medföra att de årliga 

räntekostnaderna sjunker ungefär enligt nedan: 

- Ca. -3,0 Mnkr år 2023 

- Ca. -2,8 Mnkr år 2024 

- Ca. -2,7 Mnkr år 2025 

Amortering innebär med andra ord en enorm insats utan att vara i närheten av att lösa problemet. 

En lokalförsörjningsplan bör visa bolagets samlade behov av nyinvesteringar framöver. Därefter 

bör ställning tas till en amorteringsplan. 
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Analys och slutsatser 
 
KKTAB har en extremt låg soliditet och är extremt känsligt för förändringar i ekonomiska 

förutsättningar. Om KKTAB inte klarar av en ekonomi i balans måste kommunen täcka 

underskotten. År 2022 har kommunen finansiella muskler att hjälpa KKTAB till en ekonomisk 

nivå som möjliggör för bolaget att själva ansvara för sin ekonomi i framtiden. Det förutsätter 

en överenskommelse om förutsättningarna från och med verksamhetsåret 2023. 

För att KKTAB ska klara av sitt uppdrag att erbjuda kommunen ändamålsenliga 

verksamhetslokaler 

• Höjs hyresnivån med 22 procent (inklusive KPI-uppräkning) år 2023. 

• Betalar kommunen tillbaka 14 Mnkr som den fått från KKTAB med motivet att 

räntorna var låga. Nu är räntorna högre.  

• Tas borgensavgiften bort för år 2022, vilken motsvarar ca. 1,8 Mnkr. 

• Revideras den gemensamma hyrespolicyn och eventuella andra riktlinjer för att 

tydliggöra hyresgästens och fastighetsägarens ansvar och vad som ingår i hyran och hur 

hyran beräknas.  

• Ses ägardirektiven över och revideras så att KKTAB inte utsätter kommunen för 

onödiga risker (bl.a. vad gäller skuldförvaltning och finansiella mål). 

Kommunstyrelsen beställer tjänster av KKTAB för förvaltningen av den allmänna platsmarken, 

mm. För att säkerställa att kommunen betalar självkostnadspriset för dessa tjänster och att 

eventuella underskott inte påverkar möjligheterna att klara av uppdraget om 

verksamhetslokalerna ovan  

• Tar VD för KKTAB fram en tydlig beställning i samverkan med ekonomichef i 

kommunen där det framgår vad kommunen köper och vad det kostar.  

• Avgör kommunen vilka tjänster den vill köpa. 

• Anpassar bolaget sin kostym till beställningen på ett kostnadsmedvetet sätt. 

• Betalar kommunstyrelseförvaltningen vad beställningen kostar från och med 2022 så att 

det varken uppstår ett överskott eller underskott på beställningen i KKTAB. Den 

aktuella prognosen för 2022 innebär ett underskott på ca. -6 Mnkr år 2022, men det är 

svårt att förutspå kostnaderna för el och snöröjning. 

 

Målsättningen är att KKTAB ska få betalt ifrån kommunen motsvarande självkostnadspriset för 

verksamhetslokalerna och den s.k. beställningen. KKTAB:s verksamhet skulle lika gärna ha 

kunnat vara organiserad i den kommunala förvaltningen och är 100 procent skattefinansierad. 

Kommunen tar alla risker för bolaget och måste därför styra bolaget ansvarsfullt. 
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Utgångspunkten för lokalförsörjningsplanen ska vara att skapa kostnadsmedvetenhet och frigöra 

resurser för kärnverksamheterna, i enlighet med Riktlinjer för fastighetsförvaltning som antogs 

av kommunfullmäktige 2020-06-08 § 45. Det ska vara kommunens totala samlade behov och 

prioriteringar utifrån befintliga resurser som ska avgöra lokalernas utformning och anpassning. 

Det är inte enskilda verksamheters unika behov som ska tillfredsställas. Hyresmodellens 

utgångspunkt ska, i enlighet med kommunens aktuella riktlinjer vara, att ”[KKTAB:s] kostnader 

för förvaltning av fastigheter ska täckas av hyresintäkter.” Ett viktigt led i att se över 

lokalresurserna i Kungsörs kommun är en lokalförsörjningsplan som är under utarbetande av en 

konsult och ska vara klar senast april 2023.  

Inga investeringar som kräver utökad lånestock kan finansieras de kommande tre åren. KKTAB 

får höja hyrorna med totalt 22 procent inför 2023 (inklusive KPI-uppräkning). Det beror på att 

bolaget inte har haft en spridd skuldportfölj och därför får rejält ökade räntekostnader ett enskilt 

år. Räntorna fortsätter uppåt men kommunen kan inte förväntas hantera en större kompensation 

än så här.  

Därefter får KKTAB räkna upp hyrorna med KPI årligen och eventuellt sänka kostnaderna 

genom riktade sparkrav från kommunen. Det är därför viktigt att inte utsätta kommunen för 

onödiga risker och att föra en kontinuerlig dialog sinsemellan för att lösa eventuella ekonomiska 

utmaningar i tid. Kommunen ska utkräva ansvar från bolagsstyrelsen men ansvarar ändå för 

konsekvenserna av alla beslut eftersom bolagsformen enbart är en organisationsfråga. 

För att ytterligare stärka bolaget med avsikt att det inte ska låna mer pengar till planerat och akut 

underhåll, bör kommunen betala tillbaka de pengar som den tog från bolaget med motivet att 

räntekostnaderna var låga. Varje år mellan 2016–2019 betalade KKTAB 3,5 Mnkr till 

kommunen i form av nedsatt hyra som en insats till följd av den låga marknadsräntan. Det 

motsvarar totalt 14 Mnkr. Nu har räntorna höjts.  

Ägaren måste börja styra bolaget med insikten att KKTAB både är kommunens tillgång och risk. 

Det finns ytterligare mellanhavanden mellan KKTAB och övriga bolag i koncernen som måste 

rensas för att ägaren ska ha en rimlig chans att bilda sig en korrekt uppfattning om bolagens 

finansiella ställning. 
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Bilaga: Hyresintäkter KKTAB  
 KPI  2,7 %         

Fastighetslokaler Budget 2022 
 

Externa 2022 Kommunen KPI 
Kommunen 

KPI Extern 
Hyror 2023 
kommunen 

Hyror 2023 
externa  

21220 Turisten 6 1 526 054  160 512 1 365 542 41 203 4 334 1 406 745 164 846 
21304 Klockargården (Rex 2) 49 591  24 864 24 727 1 339 671 26 066 25 535 
21401 Kommunhuset (Fylgia 5) 3 303 519  304 176 2 999 343 89 195 8 213 3 088 538 312 389 
21402 Biblioteket (Fylgia 5) 833 889    833 889 22 515 0 856 404 0 
21404 Gatumark förråd (Skopan 
5) 75 003  

72 960 2 043 2 025 1 970 4 068 74 930 
21406 Gamla förrådet (Oxgatan 
1) 160 380  

53 952 106 428 4 330 1 457 110 758 55 409 
21408 Stationen (Kungsör 3:24) 791 336  15 000 776 336 21 366 405 797 702 15 405 
21410 Drotten 1 766 467  467 424 299 043 20 695 12 620 319 738 480 044 
21411 Torgbyggnaden 143 173  143 628 -455 3 866 3 878 3 411 147 506 
21511 Kinnekulle (S:a 
Kungsladug.10) 551 518  

  551 518 14 891 0 566 409 0 
21512 Kung Karls skola 5 487 855    5 487 855 148 172 0 5 636 027 0 
21513 Fritidsgård (Kyrkoh. 6) 300 480    300 480 8 113 0 308 593 0 
21514 Västerskolan 2 2 040 202    2 040 202 55 085 0 2 095 287 0 
21515 Hagaskolan 1 852 855    1 852 855 50 027 0 1 902 882 0 
21516 Täcklunda (Kungsör 3:4) 745 205    745 205 20 121 0 765 326 0 
21517 Björskog (Berg 2:5) 1 733 936    1 733 936 46 816 0 1 780 752 0 
21518 Frida (Berg 2:5) 620 468    620 468 16 753 0 637 221 0 
21519 Malmberga 579 311    579 311 15 641 0 594 952 0 
21522 Gersilla (Gersilla 2:31) 6 054 932    6 054 932 163 483 0 6 218 415 0 
21523 Kungsladugården 
(Halmstigen) 376 546  

  376 546 10 167 0 386 713 0 
21524 Paletten Förskola 770 833    770 833 20 812 0 1 850 000 0 
21601 Klämsbo (Lockmora) 1 119 221    1 119 221 30 219 0 1 149 440 0 
21602 Sporthallen 2 207 503    2 207 503 59 603 0 2 267 106 0 
21603 Badhuset (Nanna 9) 1 098 953    1 098 953 29 672 0 1 128 625 0 
21604 Runevallen (Tjädern 14) 412 417    412 417 11 135 0 423 552 0 
21605 Centralvallen  867 036    867 036 23 410 0 890 446 0 
21606 Björliden Valskog 91 780    91 780 2 478 0 94 258 0 
21607 Kajutan (Gösen 6) 98 676    98 676 2 664 0 101 340 0 
21608 Lockmora (1:32) 350 898    350 898 9 474 0 360 372 0 
21609 Ishallen (Kungsör 5:9) 1 478 507    1 478 507 39 920 0 1 518 427 0 
21613 Gösen 8 300 000    300 000 8 100 0 308 100 0 
21705 Ulvesund 102  734 325    734 325 19 827 0 754 152 0 
21706 Ulvesund 101 93 680    93 680 2 529 0 96 209 0 
21710 Tallåsgården (Oden 10) 3 820 321    3 820 321 103 149 0 3 923 470 0 
21711 Borgen 1 561 350    561 350 15 156 0 576 506 0 
21712 Kungsringen / Flugstapp  657 657    657 657 17 757 0 675 414 0 
21713 Grindstugan (Kräftan 1) 792 711    792 711 21 403 0 814 114 0 
21714 Ågården (Rex 2) 538 318    538 318 14 535 0 552 853 0 
21715 Vårdcentralen 1 5 207 792  1 238 736 3 969 056 140 610 33 446 4 109 666 1 272 182 
21716 Gersilla 2:1/del av 1 665 693    1 665 693 44 974 0 1 710 667 0 
xxxxx Nya Södergården 693 788    693 788 18 732   712 520 0 
Total 51 554 179  2 481 252 49 072 927 1 391 963 66 994 51 523 244 2 548 246 
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Bilaga: Historik över Beställningen     

       
Verksamhetsområde  Tilldelad ram 

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 

Gata 5 923 6 286 5 687 6 189 6 126 6 018 

varav vinterväg 1 800 1 800 1 800 1 871 1 800 1 837 

Park 1 938 2 146 2 171 2 173 2 151 2 111 

Fritid 1 855 1 824 1 783 1 784 1 766 1 747 

Enskilda vägar 801 872 852 852 844 828 

Naturvård 858 843 697 1 197* 684 677 

Fastigheter 1 475 1 454 1 512 1 813 1 794 1 757 

Administration 2 789 2 936 2 974 2 675 2 647 2 580 

Nya Södergården 684 672 657    

Verkstad 380      

Summa 16 703 17 033 16 333 16 683 16 012 15 718 

Avvikelse mot utfall totalt -3 410 -1 833 -4 444 -2 210 -1 615 -1 419 

 
År 2021 beslutade kommunen att KKTAB skulle få 1 000 tkr i lägre budgetanslag för beställningen.  
 
För 2020 fick Naturvården 230 tkr i ökade anslag för Kungsörsleden och gata fick 600 tkr mer för drift av 
nytillkomna gator samt asfaltering. 
 
För år 2019 minskade budgetanslaget till gata med 500 tkr. 
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Bilaga: Utdrag ur 25 kap. aktiebolagslagen (2005:551) 
  
Tvångslikvidation på grund av kapitalbrist, m.m. 
 
Skyldighet att upprätta kontrollbalansräkning 

13 §   Styrelsen skall genast upprätta och låta bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning 
   1. när det finns skäl att anta att bolagets eget kapital, beräknat enligt 14 §, understiger hälften av det 
registrerade aktiekapitalet, eller 
   2. när det vid verkställighet enligt 4 kap. utsökningsbalken har visat sig att bolaget saknar tillgångar till full 
betalning av utmätningsfordringen. Lag (2007:317). 

Kontrollbalansräkningens innehåll 

14 §   En kontrollbalansräkning skall upprättas enligt tillämplig lag om årsredovisning. Vid beräkningen av det 
egna kapitalets storlek får följande justeringar göras. 
   1. Tillgångar får tas upp till ett högre värde och avsättningar och skulder tas upp till ett lägre värde än i den 
ordinarie redovisningen, om de värderingsprinciper som används vid upprättande av kontrollbalansräkningen är 
förenliga med god redovisningssed. Pensionsåtaganden som enligt 8 a § lagen (1967:531) om tryggande av 
pensionsutfästelse m.m. har redovisats under en delpost under rubriken Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser får dock inte tas upp till lägre belopp än vad som är tillåtet enligt 7 § samma lag. 
   2. Tillgångar får redovisas till nettoförsäljningsvärdet. 
   3. Skulder på grund av statligt stöd för vilket återbetalningsskyldigheten är beroende av bolagets ekonomiska 
ställning behöver inte redovisas, om stödet, i händelse av konkurs eller likvidation, skall betalas tillbaka först 
sedan övriga skulder har betalats. 

Obeskattade reserver skall delas upp på eget kapital och uppskjuten skatteskuld. 

Justeringar enligt första och andra styckena skall redovisas särskilt. 

Kontrollbalansräkningen skall undertecknas av styrelsen. 

Första kontrollstämman 

15 §   Om kontrollbalansräkningen utvisar att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade 
aktiekapitalet, skall styrelsen snarast möjligt utfärda kallelse till en bolagsstämma som skall pröva om bolaget 
skall gå i likvidation (första kontrollstämman). I fråga om beslutsunderlag och kallelse skall bestämmelserna i 3-
6 §§ tillämpas. 

Kontrollbalansräkningen och ett yttrande av revisorn över denna skall läggas fram på stämman. 

Andra kontrollstämman 

16 §    /Upphör att gälla U:2022-08-01/ Om den kontrollbalansräkning som har lagts fram vid den första 
kontrollstämman inte utvisar att det egna kapitalet, beräknat enligt 14 §, vid tiden för stämman uppgick till minst 
det registrerade aktiekapitalet och stämman inte har beslutat att bolaget skall gå i likvidation, skall 
bolagsstämman inom åtta månader från den första kontrollstämman på nytt pröva frågan om bolaget skall gå i 
likvidation (andra kontrollstämman). I fråga om beslutsunderlag och kallelse skall bestämmelserna i 3-6 §§ 
tillämpas. 

Styrelsen skall inför den andra kontrollstämman upprätta en ny kontrollbalansräkning enligt 14 § och låta 
bolagets revisor granska den. Den nya kontrollbalansräkningen och ett yttrande av bolagets revisor över denna 
skall läggas fram på stämman. 

16 §    /Träder i kraft I:2022-08-01/ Om den kontrollbalansräkning som har lagts fram vid den första 
kontrollstämman inte utvisar att det egna kapitalet, beräknat enligt 14 §, vid tiden för stämman uppgick till minst 
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det registrerade aktiekapitalet och stämman inte har beslutat att bolaget ska gå i likvidation, ska bolagsstämman 
inom åtta månader från den första kontrollstämman på nytt pröva frågan om bolaget ska gå i likvidation (andra 
kontrollstämman). Om ett bolag genomgår företagsrekonstruktion under den tid som fristen om åtta månader 
löper behöver dock en andra kontrollstämma inte hållas tidigare än två månader efter det att rekonstruktionen 
upphört. I fråga om beslutsunderlag och kallelse ska bestämmelserna i 3-6 §§ tillämpas. 

Styrelsen ska inför den andra kontrollstämman upprätta en ny kontrollbalansräkning enligt 14 § och låta bolagets 
revisor granska den. Den nya kontrollbalansräkningen och ett yttrande av bolagets revisor över denna ska läggas 
fram på stämman. 
Lag (2022:990). 

Beslut om tvångslikvidation 

17 §   Allmän domstol skall besluta att bolaget skall gå i likvidation, om 
   1. någon andra kontrollstämma inte hålls inom den tid som anges i 16 § första stycket, eller 
   2. den kontrollbalansräkning som har lagts fram vid den andra kontrollstämman inte har granskats av bolagets 
revisor eller inte utvisar att det egna kapitalet, beräknat enligt 14 §, vid tiden för stämman uppgick till minst det 
registrerade aktiekapitalet och stämman inte har beslutat att bolaget skall gå i likvidation. 

I sådana fall som avses i första stycket skall styrelsen ansöka hos tingsrätten om beslut om likvidation. Ansökan 
skall göras inom två veckor från den andra kontrollstämman eller, om en sådan inte har hållits, från den tidpunkt 
då den senast skulle ha hållits. Frågan om likvidation kan även prövas på ansökan av en styrelseledamot, den 
verkställande direktören, en revisor i bolaget eller en aktieägare. 

Beslut om likvidation skall inte meddelas, om det under ärendets handläggning vid tingsrätten visas att en 
kontrollbalansräkning som utvisar att bolagets eget kapital, beräknat enligt 14 §, uppgår till minst det 
registrerade aktiekapitalet har granskats av bolagets revisor och lagts fram på en bolagsstämma. 

Beslutet om likvidation gäller omedelbart. 

Personligt betalningsansvar för bolagets företrädare 

18 §   Om styrelsen har underlåtit att 
   1. i enlighet med 13 § upprätta och låta bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning enligt 14 §, 
   2. i enlighet med 15 § sammankalla en första kontrollstämma, eller 
   3. i enlighet med 17 § ansöka hos tingsrätten om att bolaget skall gå i likvidation, 
svarar styrelsens ledamöter solidariskt för de förpliktelser som uppkommer för bolaget under den tid som 
underlåtenheten består. 

Den som med vetskap om styrelsens underlåtenhet handlar på bolagets vägnar svarar solidariskt med styrelsens 
ledamöter för de förpliktelser som därigenom uppkommer för bolaget. 

Ansvaret enligt första och andra styckena gäller inte för den som visar att han eller hon inte har varit försumlig. 

I sådana fall som avses i 13 § 1 gäller ansvaret enligt första stycket 1 endast om bolagets eget kapital, beräknat 
enligt 14 §, understeg hälften av bolagets registrerade aktiekapital vid den tidpunkt då styrelsens skyldighet att 
upprätta kontrollbalansräkning uppkom. Ansvaret gäller inte om bolagets eget kapital hade stigit över denna 
gräns efter den angivna tidpunkten men innan kontrollbalansräkningen senast skulle vara upprättad. 

Personligt betalningsansvar för aktieägare 

19 §   En aktieägare som med vetskap om att bolaget är skyldigt att gå i likvidation enligt 17 § första stycket 
deltar i ett beslut att fortsätta bolagets verksamhet ansvarar solidariskt med dem som svarar enligt 18 § för de 
förpliktelser som uppkommer för bolaget efter den tidpunkt som anges i 17 § andra stycket. 
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Ansvarsperiodens slut 

20 §   Ansvaret enligt 18 och 19 §§ omfattar inte förpliktelser som uppkommer sedan 
   1. en ansökan enligt 17 § andra stycket har gjorts, 
   2. en kontrollbalansräkning som utvisar att bolagets eget kapital, beräknat enligt 14 §, uppgår till det 
registrerade aktiekapitalet har granskats av bolagets revisor och lagts fram på bolagsstämma, eller 
   3. bolagsstämman, Bolagsverket eller domstol har beslutat om likvidation. 

Upphörande av det personliga betalningsansvaret 

20 a §   Ansvaret enligt 18 och 19 §§ upphör, om inte en talan om sådant ansvar väcks inom tre år från 
uppkomsten av den förpliktelse som ansvaret avser eller inom ett år från det att förpliktelsen senast skulle ha 
fullgjorts. 

Första stycket gäller inte det regressansvar som kan uppkomma genom att någon som är betalningsansvarig 
fullgör mer än sin andel av en förpliktelse som flera är betalningsansvariga för. 

Preskriptionslagen (1981:130) gäller inte för ansvaret enligt 18 och 19 §§, utom i det fall som avses i andra 
stycket. 
Lag (2013:143). 
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Bilaga: Riktlinjer för fastighetsförvaltning 
 

Antagna av kommunfullmäktige 2020-06-08, § 45 
 
1. Inledning 
1.1 Allmänt  
Tillhandahållandet av lokaler i Kungsörs kommun ska bygga på ett partsförhållande mellan hyresvärd och 
hyresgäst. Kungsörs KommunTeknik AB (KKTAB) är hyresvärd, d v s lokalförsörjare och förvaltare av 
kommunens verksamhetslokaler och fastigheter. Förvaltningarnas olika verksamheter är hyresgäster och ska i 
denna egenskap kunna påverka sina lokalkostnader. Klara ansvarsgränser eftersträvas.  
Ansvarsfördelningen regleras genom skrivna hyresöverenskommelser. Överenskommelsen upprättas mellan 
hyresvärd och respektive verksamhetsansvarig. Ansvaret för hyresvärden innebär att vårda och underhålla 
fastigheterna. 
 
1.2 Målsättning/syfte 
Hyresförhållandet syftar till att göra brukare och förvaltare medvetna om vad lokalerna kostar. Målsättningen är 
att rationalisera användandet av lokaler för att frigöra resurser för kommunens kärnverksamheter, undervisning, 
kultur- och fritidsverksamhet samt vård och omsorg. Målsättningar och syften ska vara att: 
bromsa kostnadsökningarna genom ökat kostnadsmedvetande 
uppmuntra till effektiv förvaltning och lokalutnyttjande 
ge möjlighet till styrning av lokalanvändningen så att bästa totalresultat uppnås inom verksamheterna 
 Det är KKTAB som förmedlar lokaler på den öppna marknaden, ansvarar för kontraktsfrågan samt ser till att 
hyresförhållandet gäller mellan hyresgäst och KKTAB även om lokalen inte ägs av KKTAB. 
 
2. EKONOMI OCH REDOVISNING 
2 .1 Kungsörs KommunTeknik AB 
Kungsörs KommunTeknik ABs kostnader för förvaltning av fastigheter ska täckas av hyresintäkter. 
Hyresintäkterna ska täcka kostnader för fastigheternas drift, underhåll, finansiering samt andel i administration. 
Eventuella underskott för någon fastighet balanseras inom KKTAB:s totala verksamhet eller hämtas hem på sikt. 
Överskott enskilda år får ackumuleras för att klara av variationer i det planerade underhållet mellan åren. 
 
2.2 Verksamheterna 
Ekonomiska resurser för att hyra lokaler ingår i de ramar som verksamhetsansvariga nämnder har. Nämnderna 
och verksamheterna måste regelbundet ompröva sin lokalanvändning i syfte att så effektivt som möjligt utnyttja 
lokalerna.  
Verksamheterna ska ha möjlighet att väga lokalkostnader mot andra kostnader i verksamheten. 
 
2.3 Saneringsfastigheter 
Vissa fastigheter kan vara särskilt intressanta att bevara av olika skäl, s.k. saneringsfastigheter. Förhållandena 
kring dessa är ofta speciella och de kan inte alltid drivas på ekonomiska grunder. KKTAB är förvaltare av sådana 
fastigheter på kommunstyrelsens uppdrag och på, av kommunstyrelsen, givna villkor. Fastigheterna särredovisas 
för sig. För förvaltningskostnader samt eventuella underskott för dessa fastigheter får KKTAB särskild ersättning 
från anslag i kommunens budget. 
 
2.4 Extern uthyrning, industri och bostäder 
Vid extern uthyrning av lokaler till näringsidkare m.fl. bör hyran sättas på marknadsmässiga grunder. 
Om den marknadsmässiga hyran inte täcker självkostnaden, bör försäljning av fastigheten övervägas. 
 
3. HYRAN 
3.1 Allmänt 
Hyran ska täcka samtliga kostnader, även kapital- och administrationskostnader.  
Förvaltaren har ett uppdrag att styra kostnader och vidta åtgärder för att minimera kostnaderna inom ramen för 
ett professionellt förvaltarskap. 
 
3.2 Hyressättning 
Hyran för en fastighet baseras på den genomsnittliga kostnad som fastigheten kan förväntas ha över en längre 
tid. Hyresjusteringar genomförs årsvis baserat på konsumentprisindex (KPI) per oktober. Hyran justeras från 
närmast följande årsskifte. Vart tredje år justeras eventuella över- eller underuttag i relation till fastighetens 
självkostnader, varefter indexregleringen fortsätter. 
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3.3 Hyresavtal 
Mellan KKTAB som hyresvärd, och enheten som hyresgäst, tecknas en skriftlig hyresöverenskommelse. Av 
denna ska klart framgå årshyran samt hur justering av denna ska ske, avtalstid och uppsägningsvillkor, vad som 
ingår i hyran, hur betalning ska ske samt gängse villkor i ett normalt hyreskontrakt. 
 
3.4 Hyresuppbyggnad 
Utgångspunkten vid hyressättning ska vara att KKTAB ska svara för det underhåll som fordras för byggnadens 
goda bestånd, teknisk drift, byggnadens finansiering, avskrivning och administration.  Hyran ska sättas till en 
bedömd självkostnad.  
Hyran ska utgöras av en obligatorisk grundhyra. Tillval ska kunna göras avseende konsumtionsavgifter, inre 
underhåll, fastighetsskötsel, lokalvård m.m. 
GRUNDHYRAN ska beräknas på kostnader för: 
Teknisk drift 
Underhåll (planerat och löpande, underhållsplan ska bifogas hyresavtal) 
Skatt och försäkring 
Kapitalkostnader 
Administration 
Konsumtionsavgifter  
TILLVALSHYRAN kan bestå av kostnader för: 
Inre underhåll utöver plan 
Fastighetsskötsel 
Fasta inventarier 
Lokalvård 
Vissa andra tillval 
Ombyggnation/verksamhetsanpassning efter önskemål från förvaltningar efter vederbörliga beslut som 
beställningsunderlag till KKTAB. 
Utöver detta kan KKTAB erbjuda andra tjänster och i serviceavtal mot ersättning svara för t ex viss 
verksamhetsservice, markskötsel mm. 
I särskild bilaga (Gränsdragningslista) redovisas ansvarsfördelning och gränsdragning mellan 
fastighetsförvaltning och hyresgäst. 
 
3.5 Hyresräkningar 
Det är viktigt att brukarna uppfattar lokalkostnaderna som tydliga och verkliga för att skapa ökad medvetenhet 
om kostnaderna. Hyran faktureras kvartalsvis i förskott. 
 
4. GRUNDHYRANS DELAR 
4.1 Teknisk drift 
Med teknisk drift menas all teknisk tillsyn, driftsbevakning och service av fastighetens tekniska installationer 
såsom värme- och ventilationssystem. De ska ingå i grundhyran och ombesörjas av KKTAB med egen personal 
eller med köpta tjänster. 
 
4.2 Underhåll 
Med planerat underhåll avses sådana insatser som syftar till att bevara fastighetens funktion, standard och värde. 
KKTAB avgör när planerad underhållsinsats ska utföras med hjälp av en upprättad underhållsplan. Kostnader för 
yttre underhåll ingår i hyran med ett visst belopp per m2. 
Med akut underhåll avses underhållsinsatser man inte kunnat förutse och som kräver omedelbar åtgärd. Även 
detta underhåll ingår i hyran med visst belopp per m2. 
 
4.3 Beställning 
Endast förvaltningschef får beställa ombyggnationer, nybyggnationer och renoveringar av fastighet. Pengar för 
ökad hyreskostnad ska finnas avsatta för ändamålet i förvaltningens budget. Om finansiering saknas skall en 
omprioritering ske av nämnden eller pengar äskas genom budgetberedningen inför respektive budgetprocess med 
beslut i kommunfullmäktige under juni månad varje år. 
En gränsdragningslista finns framtagen och beslutad mellan fastighetsägaren och hyresgästen som reglerar vem 
som ansvarar för vad beträffande underhåll och nyanskaffning till fastigheten/lokalerna. I de fall verksamheten 
har ansvaret för underhåll och nyanskaffning har verksamhetschef rätt att göra dessa beställningar. 
 
4.4 Skatt och försäkring 
Kostnader för eventuell skatt och försäkring av fastigheten inräknas i grundhyran. 
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4.5 Kapitalkostnader 
Kostnader för såväl räntor som avskrivningar ska ingå i grundhyran. Denna kostnad ska tillsammans med övriga 
kostnader utgöra en del av underlaget vid beslut om en tänkt investering. 
 
4.6 Administration 
KKTAB:s kostnader för att administrera fastigheterna ska ingå i hyran med visst belopp per m2. 
 
4.7 Konsumtionsavgifter 
Med konsumtionsavgifter avses kostnader för uppvärmning, el, vatten, avlopp, sotning och sophantering. 
Kostnaderna för dessa tjänster är i huvudsak beroende av verksamheten i lokalen. 
 
 
5. TILLVALSHYRA 
 
5.1 Fasta inventarier 
KKTAB ska även kunna erbjuda att svara för tjänster som inte ingår i normal hyra. Sådana tillval kan vara 
inredning eller annan utrustning för verksamheten. I särskild bilaga, Gränsdragningslista, redovisas 
ansvarsfördelning och gränsdragning mellan fastighetsförvaltning och hyresgäst. Tilläggshyra för sådana tjänster 
debiteras utöver bashyran och består endast av kostnader för kapitaltjänst. Tilläggshyran indexregleras inte. 
 
6. SERVICE 
KKTAB kan även svara för andra typer av service - tjänster av regelbunden eller tillfällig karaktär. 
Med detta menas tjänster som inte kan betraktas som en naturlig del av hyresavtalet,  
t.ex. verksamhetsservice. Omfattning, nivå och ersättning för sådan service regleras i separat serviceavtal. 
 
7. AVTAL 
7.1 Allmänt 
Skriftligt kontrakt ska upprättas som bekräftar hyresavtalets omfattning. Kontraktet ska innehålla de uppgifter 
som normalt finns i ett hyreskontrakt samt de uppgörelser som är specifika för aktuell lokal. 
Samtliga hyresavtal tecknas mellan förvaltningschef och KKTAB. 
 
7.2 Avtalslängd 
Kontraktstidens längd avgörs av lokalens grad av anpassning till speciell verksamhet. För att underlätta en snabb 
anpassning av lokalbehovet bör kontraktstiderna inte vara längre än två år i taget. Vid investering och särskilda 
anpassningar av lokaler kan tre år vara en lämplig kontraktstid och därefter ett eller två års kontraktstid.  
Även hyra på kortare tid ska kunna vara möjligt. 
 
7.3 Uppsägning  
Uppsägning kan ske senast nio månader före tänkt avflyttning och att avtalet upphör oavsett tecknad avtalstid.   
Del av lokal som inte behövs för verksamheten får sägas upp om den uppsagda delen är möjlig att hyra ut för 
andra ändamål. Även sådan uppsägning kan ske nio månader för tänkt avflyttning. 
Uppsägning ska ske skriftligt.   
Under uppsägningstiden betalar hyresgästen full hyra. Efter uppsägningstiden betalar hyresgästen kostnader för 
avskrivning, ränta samt kostnader för basuppvärmning av fastigheten under maximalt två år i avvaktan på 
försäljning eller på att en ny hyresgäst övertar lokalerna. 
Om ingen ny hyresgäst tillträder eller att fastigheten ej avyttrats ska kostnaden för fastigheten fördelas på övriga 
uthyrda fastigheter. 
 
7.4 Andrahands uthyrning 
Hyresgästen får efter KKTAB:s medgivande hyra ut lokaler i andra hand. Sådan uthyrning administreras av 
hyresgästen och denne får tillgodogöra sig intäkten.  
Uthyrning i andra hand ska normalt ses som en temporär åtgärd. Om uthyrningen avser en längre period - mer än 
två år - bör fråga om förändrat hyresavtal tas upp med KKTAB. 
 
7.5 Tvister 
Om tvist skulle uppstå mellan hyresvärd och hyresgäst ska den i första hand lösas mellan parterna. Om tvist inte 
kan lösas av parterna ska den avgöras av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens avgörande kan inte överklagas. 
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Vår handläggare 
ida-maria.rydberg@kungsor.se 
Näringsliv 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Försäljning av mark till solcellspark 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås sälja del av fastigheten Kungsörs södra 1:188 
(Ryabacken) till Lyckholmen AB (556947-1807) för etablering av 
solcellspark, med option att förvärva ytterligare mark inom området för 
utbyggnad av solcellsparken. Försäljningen sker med återköpsklausul om 
etableringen av solcellpark inte genomförs. 

Sammanfattning 
Riksdagen har satt målet att år 2040 är 100 procent förnybar elproduktion, 
som en följd av energiöverenskommelsen. Än så länge står solen för mindre 
än en procent av energin i Sverige 

Lyckholmen AB har lämnat in en anhållan om att förvärva del av Kungsörs 
södra 1:188 (Ryabacken) för att där bygga en solcellspark, med option att 
förvärva ytterligare mark inom området för utbyggnad av solcellsparken. 
Vilken del av Kungsörs södra 1:188 som är aktuell framgår i kartan bifogad 
i ärendet. 
I maj 2021 ställde sig Kommunstyrelsen i Kungsörs kommun positiva till att 
sälja del av den aktuella fastigheten till ändamål för en solcellspark (KS 
2021/247) Då föll affären på grund av att det förvärvande företaget 
(SunSpark Nordic) inte lyckades landa ett avtal med Mälarenergi. 
 
Lyckholmen AB tar själva kontakt med externa aktörer, som exempelvis 
Vattenfall, Trafikverket och Mälarenergi, för vidare dialog om 
möjligheterna för etableringen. Solcellsparken är inte bygglovspliktad och 
strider inte mot befintlig detaljplan. Lyckholmen AB avser även undersöka 
möjlighet för betning eller odling inom området. 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-10-14 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/247 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 04 24 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Diarienummer 
KS 2021/247 
Er beteckning 
 

 

Sälja fastigheten 
Grundpriset för verksamhetsmark är beslutat av Kommunfullmäktige till 80 
kr/kvm förutsatt att inga övriga kostnader tillkommer för kommunen. Den 
del av fastigheten som är aktuell för  
Summa 28 704 (detta är inklusive prickmarken vilken är cirka 6 meter bred) 
kvm * 80 kronor = 2 296 320 kronor 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Ida-Maria Rydberg 
Näringslivschef 

Skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Lyckholmen AB 
Teknisk chef 
Kommundirektör 
Näringslivschef 
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Vår handläggare 
rune.larsen@kungsor.se 
  
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Motion - Samlad organisation för kommunens 
bilar 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att KKTAB övertar hanteringen och ägande av 
kommunens, KVAB:s och KFAB:s fordonsflotta från och med 2023-01-01 

Sammanfattning 
Under 2021 och 2022 har KS förvaltningen och KKTAB gjort utredning på 
vilka konsekvenser det skulle få om KKTAB tar över fordonsägande och 
hanteringen av dessa. Inköp, avyttring och utbyte av fordon, administrering 
av uthyrning, bokning, försäkringar, drivmedelkort, digitala körjournaler, 
säkerhet och upphandlingar, reparationer vid skada och underhåll samt 
däckbyte och besiktningar. 
Under utredningen har man tittat på eget ägande och leasing av fordon, vi 
har jämförd kostnaderna mellan leasing och eget ägande. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
Förslag till hyreskontrakt 
 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Rune Larsen 
Teknisk chef 

Skickas till 
Kommundirektör 
Teknisk chef 
KKTAB 
  

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-09-22 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2020/162 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 68 

Organisationsnr 
212000–2056 
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Diarienummer 
KS 2020/162 
Er beteckning 
 

 

Ärendebeskrivning 
Den 9 september 2020 fick kommundirektören i uppdrag att utreda om 
ägarförhållande av kommuns fordonsflotta är optimal (KS 2020/162) 
KS förvaltningen och KKTAB har gemensamt tittat på ägarförhållande och 
hur flottan hanteras idag, vi har även kollat för och nackdelar med att leasa 
eller äga. I dagsläget hanteras fordonsflottan av KKTAB i sin helhet, medan 
kommunen äger flottan.  
Det finns en utbytesplan för Kungsörs kommuns fordon. Utbytestakten har 
varit fem fordon per år men på grund av rådande ekonomiska 
omständigheter reducerades detta till 2 fordon per år. Senaste byte 
genomfördes 2020, i år finns ingen budget för utbyte, detta kommer att 
bidra till en föråldrad fordonsflotta som i sin tur kommer att resultera i 
ökade drift- och reparationskostnader. 
 
Äga eller leasa  
Vi har jämför kostnaderna med att äga eller leasa. Kalkylen baseras på den 
biltyp som kommunen och bolagen äger idag. 
Totala årskostnad äga (inklusive administration, service, däckbyte, försäkring)           2 424 tkr 
Totala årskostnad leasa (inklusive administration, service, däckbyte, försäkring)        3 217 tkr 
Det kommer att bli 793 tkr billigare att äga fordonsflottan i bolaget KKTAB 
och hyra ut fordonen till kommunen och övriga bolag jämfört med att leasa. 
Hyra kommer att regleras i ett eget hyresavtal för varje fordon. 
Under 2021 hade förvaltningarna reparationskostnader som uppgick till 
1 140 tkr. Reparationskostnaderna kommer att sjunka med en högra 
förnyelsetakt. 
 
Verksamheterna kommer att ingå ett hyreskontrakt med KKTAB. 
Kontraktet har en fast del och en rörlig del, den rörliga delen kommer att 
faktureras verksamheterna löpande. Hyresavtalet har en uppsägningstid på 3 
månader, under uppsägningstiden ska KKTAB avyttra fordonet. 
 
KKTAB har idag den organisation som behövs för att hantera ett 
övertagande, samt att bolaget tittar på möjligheten att få utföra garantiarbete 
på nyare fordon och elbilar, detta är ett led för att ytterligare kunde sänka 
kostnaderna då bolaget utför arbete enligt självkostnadsprincipen jämför 
med en externverkstad som debiterar mellan 1200 och 1800 kr per timme. 
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Hyresavtal 
 

Fordon 
 

Avtalsperiod 
  

FNU625 
Toyota Auris 1.8 HSD 2018 

2022-10-01 - 2023-09-30 

Säljare 

Enhet 

KKTAB 
Kst.ställe/Ansvar 

Verksamhet 

Verkstaden/fordon 

Aktivitet Projekt 

Kund/beställare 

Enhet 

Kommunstyrelse 
Kst.ställe/Ansvar 

Verksamhet Aktivitet Projekt 

Kontaktperson 

Claes-Urban Boström 

Kostnader SEK 
Total fast månadsavgift Rörliga kostnader som ska faktureras 

5043 SEK - Bränsle 
- Bärgning 
- Hyrbil 
- Infrastrukturavgift 
- Parkering 
- Reparation 
- Självrisk 
- Skada 
- Tillbehör 
- Transport 
- Trängselskatt 
- Tvätt 
- Övrigt 
- Skatt 
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Hyresavtal, fortsättning 
 

Fordon 
 

Avtalsperiod 
  

FNU625 
Toyota Auris 1.8 HSD 2018 

2022-10-01 - 2023-09-30 

 
Uppsägning 
Detta avtal kan sägas upp i förtid och har en uppsägningstid på 3 månader, KKTAB skall då sälja fordonet. Verksamheten 
får stå för alla extrakostnader som uppstår i förbindelse med en sådan uppsägning. 
(värdeminskning om denna är högre en fordonets värde, försäljningskostnader). 
 
Kommentar 
1st. uppsättning däck/år ingår 
Vid väsentlig prishöjning på däck och förbrukningsvaror så kommer månadshyran att 
ändras efterhand 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ort och datum Ort och datum 

 
Namnteckning, säljare Namnteckning, kund 

 
Namnförtydligande, säljare Namnförtydligande, kund 
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Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2020-11-09  9 
 
 

Justerandes sign 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 
Motionärerna, kommundirektören, akten 

 

 
§ 165 
Svar på motion – Samlad organisation för 
kommunens bilar (KS 2020/162) 

Madelene Fager (C), Stellan Lund (M) och Jenny Andersson (KD) 
föreslår i en motion att 
- Kungsörs Teknikbolag AB ges det fulla ansvaret för kommu-

nens samtliga personbilar. Det skulle ett samlat ägande, inköp, 
service och utbyte av kommunens bilar.  

 
Ärendet överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har utrett frågan och skrivit ett för-
slag till svar. Då det redan idag finns en central hantering av for-
donen på Kungsörs KommunTeknik AB helt i linje med motio-
närernas önskan, så föreslås att den behålls. Ägarförhållanden och 
hyrsystem bör däremot undersökas närmare och kostnaderna ses 
över noggrant innan en eventuell förändring görs. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Madelene Fager (C), Stellan Lund (M) och Jenny 
Andersson (KD) 2020-04-24 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2020-05-04, § 85 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2020-09-28 
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-26, § 147 

 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar att dagens hantering av fordon ligger 

fast. Kommundirektören får i uppdrag att utreda om ägarförhål-
landena är optimala och återkoppla detta till kommunstyrelsen. 
 
Med detta anses motionen besvarad. 
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Justerarnas signaturer   
   

 

§ 45 Återtagande av krisberedskap från Västra 
Mälardalens kommunalförbund 
Diarienummer: KS 2022/356 

Beslut 
· Köpings kommun återtar krisbereskapsverksamheten från Västra 

Mälardalens Kommunalförbund, från och med den 1 januari 2023. 
· Överenskommelsen mellan Västra Mälardalens Kommunalförbund, 

Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun gällande 
verksamhetsområdet krisberedskap sägs upp och upphör att gälla per den 
31 december 2022.  

Ärendebeskrivning 
2008 flyttades verksamhetsområdet krisberedskap över till Västra Mälardalens 
Kommunalförbund (VMKF) via en överenskommelse mellan Västra Mälardalens 
kommunalförbund, Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun. 
Verksamhetsområdet innefattar två heltidstjänster där Köpings kommun 
finansierar en heltidstjänst.  

Krisberedskapssamordnaren har till uppgift att övergripande driva och samordna 
krisberedskapsfrågorna i respektive medlemskommun och mellan dessa 
kommuner. 

I Köpings kommun pågår nu ett arbete med att etablera en säkerhetsavdelning. 
Kommunen behöver stärka upp och minska sårbarheten i arbetet med 
säkerhetsfrågor och ser därför fördelar att samla kris- och säkerhet i kommunens 
egen organisation för att kunna utveckla dessa aktuella frågor lokalt. Samverkan 
med övriga kommuner kommer att ske fortsättningsvis men i andra former. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-04-19 
Överenskommelse krisberedskap 
Protokollsutdrag KS 2022-05-19 §75 
  

Kommunfullmäktige 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Mötesdatum 
2022-05-30 

Mötets diarienummer 
KS 2022/115 
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Mötets diarienummer 
KS 2022/115 

 

Justerarnas signaturer   
   

 

Förslag till beslut 
· Köpings kommun återtar krisbereskapsverksamheten från Västra 

Mälardalens Kommunalförbund, från och med den 1 januari 2023. 
· Överenskommelsen mellan Västra Mälardalens Kommunalförbund, 

Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun gällande 
verksamhetsområdet krisberedskap sägs upp och upphör att gälla per den 
31 december 2022.  

Yttranden 
Annika Duan (S), kommunstyrelsens ordförande, yttrar sig i ärendet.  

Yrkanden 
Annika Duan (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslutsordning 
Ordförande frågar efter ledamöternas åsikt och finner att kommunfullmäktige 
beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Kopia till 
Västra Mälardalens Kommunalförbund 
Arboga kommun 
Kungsörs kommun 
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Vår handläggare 
stefan.lejerdahl@kungsor.se, Therés Andersson 
Utvecklingsenheten 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Remiss - Trafikanalys Rapport 2022:14 � 
Förslag som leder till transportsektorns 
klimatomställning 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet som sitt eget. 

Sammanfattning 
På uppdrag av regeringen har Trafikanalys inför den kommande 
klimatpolitiska handlingsplanen tagit fram underlag med analyser och 
förslag som bidrar till transportsektorns klimatomställning. Kungsörs 
kommun har erbjudits att lämna synpunkter på underlaget. 

De statliga styrmedel som föreslås har framför allt effekter på statsbudgeten, 
men de förslag som rör ett transporteffektivt samhälle och vägtrafiken har i 
varierande grad även ekonomiska konsekvenser för kommuner respektive 
regioner. Trafikanalys bedömer att de allra flesta förslagen inte innebär 
några konsekvenser för det kommunala självstyret. Sammanfattningsvis 
anser Kungsörs kommun att Trafikanalys förslag på åtgärder är relevanta 
och täcker in stora delar av transportsektorns klimatomställning. Dock 
behövs en del tydliggöranden och snabba insatser för att kommunerna ska 
kunna vidta åtgärder för att uppnå de klimatpolitiska målen. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
Remiss - Trafikanalys Rapport 2022:14. Förslag som leder till 
transportsektorns klimatomställning 
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Ärendebeskrivning 

Bakgrund 
Regeringen gav i mars 2021 Trafikanalys i uppdrag att ta fram underlag till 
kommande klimathandlingsplan. I uppdraget ingick att:  

• analysera och föreslå hur befintliga styrmedel och kombinationer av dessa 
kan utvecklas så att den samlade styrningen bidrar till att nå etappmålet för 
inrikes transporter till 2030 och i princip nollutsläpp från transporter 2045, 
samt  

• identifiera möjliga utsläppsminskningar och utforma förslag på nya 
styrmedel och åtgärder som syftar till att den samlade styrningen bidrar till 
att nå etappmålet för inrikes transporter till 2030 och i princip nollutsläpp 
från transporter 2045.  

I uppdraget ingick inte att lämna förslag inom skatteområdet.  

Inledning 
Trafikanalys konstaterar att flera viktiga styrmedel för klimatomställningen 
är på plats. Till dessa hör bland annat drivmedelsskatter, reduktionsplikten 
för bensin, diesel och flygfotogen samt EU:s utsläppskrav för lätta fordon. 
Arbetet framöver handlar om att justera och komplettera dem i relation till 
regleringar på EU-nivå och internationellt. Vidare har det nyligen avslutats 
uppdrag och utredningar och det pågår många processer och uppdrag vars 
resultat kan vara relevanta för den kommande klimatpolitiska 
handlingsplanen.  

Samtidigt med denna remiss remitteras också, till samma remissinstanser, 
förslag för näringslivets klimatomställning från Tillväxtanalys samt 
motsvarande förslag avseende kommuner och regioner från länsstyrelsen i 
Uppsala. 

Naturvårdsverket bedömer utifrån en scenarioanalys att klimatmålet för 
inrikes transporter till 2030 kan nås med de styrmedel som är beslutade. 
Detta under förutsättning att det finns en ändamålsenlig laddinfrastruktur för 
elfordon och att hållbara förnybara drivmedel att tillgå. Reduktionsplikten 
har stor betydelse för Naturvårdsverkets resultat även om betydelsen 
minskat något, eftersom myndigheten har antagit en högre takt i 
elektrifieringen i transportsektorn jämfört med den bedömning som gjordes i 
föregående klimatredovisning. 
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Scenarioanalysen visar också att målet till 2045 inte nås med befintliga 
styrmedel men att gapet har minskat betydligt jämfört med tidigare års 
klimatredovisningar.  

Disposition 
Kommunens synpunkter lämnas under respektive åtgärdsområde och förslag 
på åtgärder.  

Kungsörs kommuns synpunkter 
Inledningsvis instämmer Kungsörs kommun med Trafikanalys om att 
klimatomställningen behöver vila på tre ben som var för sig utgör egna 
åtgärdsområden; Ett transporteffektivt samhälle, Hållbara förnybara 
drivmedel och Energieffektiva fordon, farkoster och fartyg. Genom att 
omställningen vilar på tre åtgärdsområden skapas en robusthet och mindre 
sårbarhet i arbetet med klimatomställningen.  

Förslag inom hållbara förnybara drivmedel 
För att växthusgasutsläppen från transportsektorn ska kunna vara i princip 
noll år 2045 behövs grundläggande styrmedel som säkerställer en utfasning 
av de fossila drivmedlen. Idag har vi reduktionsplikt för bensin, diesel och 
flygfotogen vars nivåer är beslutade fram till 2030. Luftfarten ingår också i 
det europeiska utsläppshandelssystemet. Förslaget syftar till att se över och 
utveckla dagens reduktionsplikt så att en utvecklad modell i kombination 
med EU-styrmedel säkerställer en utfasning av fossila drivmedel senast 
2045.  

Kungsörs kommun ställer sig positiv till förslaget att göra en bred utredning 
kring reduktionsplikt och utsläppshandelssystem och ser gärna att den 
genomförs i närtid.  

Förslag inom ett transporteffektivt samhälle 
Trafikanalys ser ett behov av att en transportpolitisk princip om att 
samhället bör utvecklas mot ett mer transporteffektivt samhälle adderas till 
övriga transportpolitiska principer för att tydliggöra inriktningen på 
transportpolitiken. 

Kungsörs kommun instämmer med förslaget under förutsättning att 
begreppet ”transporteffektivt samhälle” tydligt klargörs.    
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Förslag rörande hållbara förnybara drivmedel 
Reduktionsplikten säkerställer en ökad efterfrågan på biodrivmedel, men 
den styr inte till att ökad produktionskapacitet placeras i Sverige, och därför 
behövs kompletterande styrmedel om vi vill säkerställa en ökad nationell 
produktionskapacitet.  

Trafikanalys föreslår därför att en riktad kvot införs för avancerade 
biodrivmedel i reduktionsplikten. Det bör även utredas om elektrobränslen 
kan ingå i den riktade kvoten. Industriklivet föreslås även att förstärkas 
årligen under perioden 2024 till 2026 för att främja produktionen av 
avancerade biodrivmedel. 

Även om förslaget inte bedöms ge de största utsläppsminskningarna anser 
Kungsörs kommun att förslaget är bra då det främjar rikets självförsörjning 
av biodrivmedel samt skapar sysselsättning lokalt och regionalt. 

Förslag rörande ett transporteffektivt samhälle 
De styrmedel som föreslås är främst förutsättningsskapande insatser för 
kommuners och regioners arbete mot ett mer transporteffektivt samhälle, 
men i någon omfattning också direkt styrande insatser. Föreslagna 
styrmedel är en viktig del tillsammans med åtgärder på kommunal och 
regional nivå, för att nå ett mer transporteffektivt samhälle. Statliga 
styrmedel och åtgärder på kommunal och regional nivå ska tillsammans ge 
tydliga signaler till medborgare och näringsliv. 

Kommunen anser att de fem specificerade åtgärdsförslagen är intressanta 
och fångar upp flera viktiga parametrar för att stödja ett mer 
transporteffektivt samhälle. Utifrån ett kommunalt perspektiv välkomnas 
fler möjligheter till statlig medfinansiering till åtgärder som bidrar till 
minskade utsläpp och mindre klimatpåverkan. Det ger tydliga incitament för 
kommunerna att jobba med dem här frågorna både på kort- och lång sikt.  

Förslag rörande energieffektiva vägfordon 
Redan i dag finns många styrmedel på plats för att gynna energieffektiva 
vägfordon, från EU-nivå ner till nationell och lokal nivå. Från EU-nivå ställs 
exempelvis koldioxidkrav på tillverkare av lätta respektive tunga fordon och 
inom direktivet om främjande av rena och energieffektiva 
vägtransportfordon ställs krav på offentligt upphandlade fordon. På nationell 
nivå har styrmedel inom drivmedels-området, till exempel energi- och 
koldioxidskatten, en betydande påverkan på utvecklingen av energieffektiva 
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vägfordon i och med att priser på och tillgång till drivmedel har en naturlig 
koppling till hur fordon används och vilka fordon som köps och säljs i 
Sverige. Styrmedel som bonus malus-systemet, förmånsbeskattningen och 
den koldioxiddifferentierade fordonskatten utgör också viktiga styrmedel. 
På såväl nationell som på regional och lokal nivå kan upphandling användas 
för att driva omställningen. 

I utredningen föreslås åtgärder för att underlätta laddning av elfordon, 
förlänga klimatpremien för tunga lastbilar, dela upp miljözon klass 3 för 
olika fordonsslag samt inför en tillfällig skrotningspremie till 
privatpersoner.  Kungsörs kommun välkomnar ett helhetsgrepp av 
hanteringen av laddinfrastruktur då den idag är komplicerad, svårhanterlig 
och har en otydlig ansvarsfördelning på såväl lokal som regional och 
nationell nivå. Kommunen har inga invändningar mor övriga föreslagna 
åtgärder. 

Förslag som rör sjöfarten och luftfarten 
Rubricerade förslag berör inte kommunen direkt men det är självfallet 
mycket viktigt att vidta åtgärder inom områdena och därför ställer sig 
kommunen bakom samtliga förslag. 

Konsekvenser för kommunerna 
De statliga styrmedel som föreslås har framför allt effekter på statsbudgeten, 
men de förslag som rör ett transporteffektivt samhälle och vägtrafiken har i 
varierande grad även ekonomiska konsekvenser för kommuner respektive 
regioner. Trafikanalys bedömer att de allra flesta förslagen inte innebär 
några konsekvenser för det kommunala självstyret. De förslag som vi 
bedömer har en påverkan är förslaget om sänkt hastighet i tättbebyggt 
område samt att utöka möjligheterna för statlig medfinansiering av steg 1- 
och steg 2-åtgärder. 

Kommunen ställer sig bakom att en nationell hastighetssänkning genomförs 
i tätortsmiljö trots att det inskränker i det kommunala självstyret. 
Kommunen anser att åtgärden underlättar för trafikanter då det finns en 
enhetligt tätortshastighet i hela landet. Åtgärden bidrar även till minskade 
utsläpp och en säkrare trafikmiljö i tätorterna.  

Avslutningsvis anser Kungsörs kommun att Trafikanalys förslag på åtgärder 
är relevanta och täcker in stora delar av transportsektorns klimatomställning. 

Sida 516 (868)



 

1(5) 
 

Trafikanalys 
Rosenlundsgatan 54 

118 63 Stockholm 

 Tel 010 414 42 00 
Fax 010 414 42 20 
trafikanalys@trafa.se 
www.trafa.se 

 

Enligt sändlista  
 

 Diarienummer 
Utr. 2021/29 
Datum 
2022-09-15 

 

Remiss Trafikanalys Rapport 2022:14 Förslag som leder 
till transportsektorns klimatomställning 

På uppdrag av regeringen har Trafikanalys inför den kommande klimatpolitiska 
handlingsplanen (2023–2026), tagit fram underlag med analyser och förslag som bidrar 
till transportsektorns klimatomställning. Enligt regeringens uppdrag remitteras 
Trafikanalys underlag. Rapporten som omfattar förslagen bifogas. Den finns också 
tillsammans med övrigt underlag som tagits fram under uppdraget publicerad på 
Trafikanalys webbplats, www.trafa.se/klimatuppdrag.  
 
Samtidigt med denna remiss remitteras också, till samma remissinstanser, förslag för 
näringslivets klimatomställning från Tillväxtanalys samt motsvarande förslag avseende 
kommuner och regioner från länsstyrelsen i Uppsala. 
 
Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 15 december 2022. 
Svaren bör lämnas per e-post till m.remissvar@regeringskansliet.se. Ange diarienummer 
M2022/01828 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 
 
Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. Word), den 
andra i ett format (t.ex. PDF) som följer tillgänglighetskraven enligt lagen (2018:1937) om 
tillgänglighet till digital offentlig service. Remissinstansens namn ska anges i namnet på 
respektive dokument. 
 
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör 
dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om 
myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta. 
 
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. 
 
Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.  
 
Frågor om rapportens innehåll kan ställas till:  
Pia Sundbergh, Trafikanalys, tel: 010-414 42 33 
Lennart Thörn, Trafikanalys, tel: 010-414 42 29 
 
Frågor om remissförfarandet kan ställas till:  
Johan Kristensson, Miljödepartementet, tel: 08-405 91 72 
 
Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara 
på remiss (SB PM 2021:1). Den kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 
www.regeringen.se. 
 
 
Mattias Viklund 
Generaldirektör 
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Förord 

Trafikanalys har fått i uppdrag av regeringen att ta fram underlag med analyser och förslag 
som leder till transportsektorns klimatomställning. Underlagen ska användas vid framtagandet 
av nästa klimatpolitiska handlingsplan. Den här rapporten är Trafikanalys redovisning av 
uppdraget.  

Vi har genomfört uppdraget med bistånd från Trafikverket, Transportstyrelsen, 
Naturvårdsverket, Energimyndigheten och Boverket. Vi tackar dessa myndigheter för 
uppskattat bistånd, liksom andra aktörer som bidragit med sin tid och kunskap. 

De förslag som Trafikanalys presenterar har grupperats efter trafikslag och åtgärdsområdena 
Ett transporteffektivt samhälle, Hållbara förnybara drivmedel och Energieffektiva fordon, 
farkoster och fartyg. De har därefter rangordnats inom respektive grupp, främst utifrån deras 
betydelse för eller potentiella betydelse för klimatomställningen men även efter andra aspekter 
om så har varit möjligt och motiverat. 

De myndigheter som har bistått Trafikanalys i uppdraget har haft möjlighet att läsa utkast av 
denna rapport och har fått komma med synpunkter. Versionen daterad 1 juli 2022 omfattade 
Trafikanalys förslag och deras rangordning. Det är myndigheternas synpunkter på förslagen 
och rangordningen i det utkastet som framgår av denna rapport. Myndigheterna hade 
möjlighet att lämna synpunkter på hela rapportversionen men ombads, i linje med regeringens 
direktiv, att särskilt ge synpunkter på förslagen och deras rangordning (kapitel 4 till 7). Sedan 
dess har Trafikanalys utvecklat skrivningar baserat på myndigheternas synpunkter. 

Myndigheterna har inte tagit ställning till de underlagspromemorior som Trafikanalys har tagit 
fram inom ramen för uppdraget, om inget annat framgår. 

Trafikanalys projektledare har varit Pia Sundbergh och Lennart Thörn har varit biträdande 
projektledare. Ansvarig avdelningschef har varit Gunnar Eriksson. Övriga medverkande från 
Trafikanalys har varit Anders Ljungberg, Backa Fredrik Brandt, Björn Olsson, Carl Sandberg, 
Eva Pettersson, Henrik Pettersson, Johan Landin, Linda Ramstedt, Mikael Levin, 
Pia Bergdahl och Samuel Andersson. 

Ramboll, WSP, Magnus Nilsson produktion, KTH och SALC Advokatbyrå har bidragit med 
underlag till arbetet. 

Trafikanalys redovisning remitteras från och med den 15 september. Remissyttranden ska 
lämnas till Regeringskansliet (Miljödepartementet med kopia till Infrastrukturdepartementet) 
senast den 15 december 2022. 

Stockholm i september 2022 

Mattias Viklund 

Generaldirektör 
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Sammanfattning 

Regeringen gav i mars 2021 Trafikanalys i uppdrag att ta fram underlag till kommande 
klimathandlingsplan. I uppdraget ingick att: 

• analysera och föreslå hur befintliga styrmedel och kombinationer av dessa kan 
utvecklas så att den samlade styrningen bidrar till att nå etappmålet för inrikes 
transporter till 2030 och i princip nollutsläpp från transporter 2045, samt 

• identifiera möjliga utsläppsminskningar och utforma förslag på nya styrmedel och 
åtgärder som syftar till att den samlade styrningen bidrar till att nå etappmålet för 
inrikes transporter till 2030 och i princip nollutsläpp från transporter 2045. 

I uppdraget ingick inte att lämna förslag inom skatteområdet. 

Trafikanalys har genomfört uppdraget med bistånd av Boverket, Naturvårdsverket, Statens 
energimyndighet (Energimyndigheten), Trafikverket och Transportstyrelsen. 

Föreliggande rapport utgör Trafikanalys redovisning av uppdraget. 

Behov av styrmedel inom tre åtgärdsområden 
Scenarioanalyser från Naturvårdsverket i samband med klimatredovisningen i mars 2022 visar 
att vi kan nå 2030-målet för inrikes transporter med dagens beslutade styrmedel, däremot inte 
2045-målet. En uppfyllelse av 2030-målet förutsätter dock att det finns en ändamålsenlig 
laddinfrastruktur för elfordon och att hållbara förnybara drivmedel finns att tillgå.  

Trafikanalys ser ett fortsatt behov av justeringar och ytterligare styrmedel och åtgärder, inte 
minst i ljuset av att vi måste ta sikte på nollutsläpp från transportsektorn 2045, men också för 
att nå målen på ett mer hållbart, kostnadseffektivt och robust sätt. 

Klimatomställningen behöver vila på tre ben som var för sig utgör egna åtgärdsområden; Ett 
transporteffektivt samhälle, Hållbara förnybara drivmedel och Energieffektiva fordon, farkoster 
och fartyg. Genom att omställningen vilar på tre åtgärdsområden skapas en robusthet i 
omställningen vilket är viktigt av flera orsaker. De resurser som krävs för omställningen är 
begränsade, det sprider riskerna om ett område inte utvecklar sig i önskvärd riktning och 
dessutom finns andra mål och åtaganden som ska nås, till exempel minskning av 
luftföroreningar. 

Elektrifiering av vägtrafiken har här en central roll att fylla genom att bidra till dels minskade 
växthusgasutsläpp från trafiken, dels energieffektivisering. Om vägtrafiken kan elektrifieras 
och trafikarbetet minska kan de hållbara förnybara drivmedel som inledningsvis används inom 
vägtrafiken successivt frigöras för att användas inom sjö- och luftfart där stora delar av trafiken 
under överskådlig tid inte är möjlig att elektrifiera. 

Viktigt att genomföra åtgärder inom Elektrifieringsstrategin 
Eftersom elektrifiering av framför allt vägtrafiken är centralt för transportsektorns klimat-
omställning är det viktigt att utveckla och säkerställa en ändamålsenlig laddinfrastruktur. Inom 
ramen för den nationella strategin för elektrifiering, även kallad Elektrifieringsstrategin, har 
regeringen tagit fram en rad åtgärder som skulle kunna bidra till en sådan utveckling. Vi ser 
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det som angeläget att denna strategi genomförs och de förslag vi ger inom området ska ses 
som komplement till strategin.  

Många viktiga processer och uppdrag pågår 
Trafikanalys kan konstatera att flera viktiga styrmedel för klimatomställningen är på plats. Till 
dessa hör bland annat drivmedelsskatter, reduktionsplikten för bensin, diesel och flygfotogen 
samt EU:s utsläppskrav för lätta fordon. Arbetet framöver handlar om att justera och 
komplettera dem i relation till regleringar på EU-nivå och internationellt. Vidare har det nyligen 
avslutats uppdrag och utredningar och det pågår många processer och uppdrag vars resultat 
kan vara relevanta för den kommande klimatpolitiska handlingsplanen.  

Den viktigaste process som pågår är dock de förslag EU-kommissionen ger och har givit inom 
ramen för Fit for 55 och de förhandlingar som sker med anledning av dessa. Vad dessa 
förhandlingar landar i för beslut kommer att vara avgörande för vilka styrmedel som kan, bör 
och ska implementeras i Sverige och när. De kommer alltså att påverka innehållet i nästa 
klimatpolitiska handlingsplan. Flera av de förslag vi lägger är beroende av vilka beslut som 
kommer att fattas. Införande och slutlig utformning av dessa behöver därför avvakta resultatet 
av förhandlingarna.  

Beslutad politik är en utgångspunkt 
När vi tagit fram våra förslag har vi utgått från att befintliga styrmedel beslutade fram till 
1 mars 2022 gäller. Ett eventuellt beslut om till exempel sänkta drivmedelsskatter eller 
reducerade reduktionspliktsnivåer innebär att det måste fram andra styrmedel eller åtgärder 
för att kompensera för utebliven utsläppsminskning. Vi har dock inte identifierat några sådana 
styrmedel inom ramen för detta uppdrag.  

För att vi ska klara målet till 2030 är det därför viktigt att beslutet om att pausa höjningen av 
reduktionsplikten för bensin och diesel 2023, som beslutades 22 juni 2022 inte öppnar upp för 
sänkta ambitioner med systemet. Det är också viktigt att den tillfälligt sänkta energiskatten på 
bensin och diesel, beslutat 27 april 2022 inte blir permanent. Detta givet att det inte fattas 
andra beslut som på motsvarande sätt bidrar till att målet nås. 

Trafikanalys förslag 
Trafikanalys förslag ska ses som komplement till beslutad politik och vår förhoppning är att vi 
med dem kan ta några steg till på vägen mot en robust och hållbar klimatomställning av 
transportsektorn. 

I nedanstående tabeller presenteras förslagen, för närmare beskrivning av dem hänvisar vi till 
kapitel 4 till 7 i rapporten. För att rangordna dem har vi först grupperat dem utifrån vilket 
trafikslag de främst är tänkta att minska växthusutsläppen från och till vilket åtgärdsområde de 
hör; Hållbara förnybara drivmedel; Ett transporteffektivt samhälle; Energieffektiva fordon, 
farkoster och fartyg. I vissa fall har vi sorterat dem som trafikslagsövergripande. Inom 
respektive grupp har vi sedan rangordnat förslagen främst efter deras betydelse, eller 
potentiella betydelse, för klimatomställningen, men även efter andra aspekter, såsom 
betydelse för näringslivet, fördelningseffekter och lämplig tid för genomförande, när så har 
varit möjligt och motiverat. Inom vissa trafikslag är dock antalet förslag få, vilket gör att det i 
vissa fall bara har blivit en gruppering och ingen rangordning.  

Rangordningen gäller endast inom det aktuella trafikslaget och åtgärdsområdet. Ett förslag 
som har högst rang inom ett trafikslag och åtgärdsområde är alltså inte jämförbart med ett 
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förslag som högst rang inom ett annat trafikslag eller åtgärdsområde. Inom vissa grupper har 
förslag fått samma rang, till exempel när vi anser att de bör införas som ett paket. 

Våra förslag rör främst nationella styrmedel. En vägledande princip för ytterligare prioritering 
är att se till hur stora växthusgasutsläpp respektive trafikslag står för idag avseende inrikes 
transporter. Viktigast blir då styrmedel som rör vägtrafiken, följt av sjöfarten och därefter 
luftfarten. 

Motiveringen av plats i rangordningen för respektive förslag presenteras i samband med att 
förslagen presenteras i rapporten. 

De myndigheter som bistått oss har ibland haft avvikande uppfattning om förslagen och deras 
rangordning. Dessa synpunkter framgår av rapporten och dess bilagor. 
 

Tabell 1. Trafikslagsövergripande förslag – Sammanställning  

Förslag per åtgärdsområde – Trafikslagsövergripande  

Förslag inom hållbara förnybara drivmedel  

En bred utredning om reduktionsplikt och/eller utsläppshandelssystem  

Förslag inom ett transporteffektivt samhälle  

Inför ett transporteffektivt samhälle som en transportpolitisk princip  

 

Tabell 2. Förslag som rör vägtrafiken – Sammanställning 

Förslag per åtgärdsområde – Vägtrafik Rang-
ordning 

Förslag rörande hållbara förnybara drivmedel  

Främja den inhemska biodrivmedelsproduktionen genom att  

• införa en riktad kvot för avancerade biodrivmedel i reduktionsplikten  

• förstärka Industriklivet 

 

Förslag rörande ett transporteffektivt samhälle  

Paket för effektivitet – Förhandlingsöverenskommelser där kommuner, regioner 
och staten gemensamt vidtar åtgärder för att bidra till ett transporteffektivt samhälle 

1 

Sänk hastigheten i tättbebyggt område 1 

Utöka möjligheterna för statlig medfinansiering av steg 1- och steg 2-åtgärder 3 

Gör stadsmiljöförordningen tillämplig för hållbara godstransporter 4 

Genomför en regelöversyn för att eliminera hinder och underlätta för distansarbete 5 
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Förslag rörande energieffektiva vägfordon  

Underlätta hemmaladdning – Utred Tillträde till laddning  1 

Förläng klimatpremien för tunga lastbilar och utred ökad stödnivå 2 

Dela upp miljözon klass 3 i en för lastbilar och bussar och en för personbilar 3 

Inför en tillfällig skrotningspremie riktad till privatpersoner 4 

 

Tabell 3. Förslag som rör sjöfarten – Sammanställning 

Förslag per åtgärdsområde – Sjöfart Rang-
ordning 

Förslag som rör hållbara förnybara drivmedel  

Utveckla kraven på myndigheternas fartygsflotta 1 

Utred nationella krav på drivmedel för mindre fartyg 2 

Förslag som rör ett transporteffektivt samhälle  

Utvidga och förläng uppdraget till sjöfartens nationella samordnare till att inkludera 
arbete för sjöfartens klimatomställning 

1 

Inför ett omställningsprogram enligt norsk modell  2 

Inför ett konsultstöd för en grönare sjöfart enligt norsk modell (Servicekontor) 3 

Förslag inom energieffektiva fartyg  

Utveckla klimatkraven i den upphandlade Gotlandstrafiken  

 

Tabell 4. Förslag som rör luftfarten – Sammanställning 

Förslag per åtgärdsområde – Luftfart Rang-
ordning 

Förslag som rör hållbara förnybara drivmedel   

Upphandla hållbart flygbränsle för statens tjänsteresor med flyg 1 

Upphandla hållbart flygbränsle för statens flygtransporter 2 

Ställ krav på minskad klimatpåverkan vid upphandling av flygtrafik  3 

Förslag som rör energieffektiva flygplan  

Utred ett investeringsstöd för framdragning av el för elflyg 1 

Utred stöd till inköp av fossilfria flygplanstyper eller möjlighet att hyra 1 
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Samlade effekter på växthusgasutsläppen 
Jämfört med referensscenariot i klimatredovisningen från mars 2022 bedömer vi att våra 
förslag ger begränsade ytterligare klimateffekter fram till 2030 och har därmed en liten 
påverkan på 2030-målet. Förslagen har dock påverkan på vilket sätt vi når målet. Målet kan 
nås till lägre samhällsekonomisk kostnad för klimatomställningen genom en effektivare 
användning av hållbara förnybara drivmedel, ett mer transporteffektivt samhälle och 
effektivare fordon och farkoster. 

Förslagen har större påverkan på växthusgasutsläppen under perioden 2030 till 2045 
eftersom flera av förslagen gäller samhällsplanering där det tar längre tid innan effekterna får 
genomslag. Den breda utredningen om reduktionsplikt och/eller utsläppshandelssystem som 
vi föreslår syftar till att ta fram system som fasar ut de fossila drivmedlen och som leder till att 
vi når i princip nollutsläpp från transporter senast 2045. Övriga förslag syftar till att öka 
robustheten i omställningen där utsläppen också minskas genom effektivare fordon och 
transporter. Men de syftar också till att minska de samhällsekonomiska kostnaderna för 
omställning och bidrar samtidigt till att uppnå andra samhällsmål såsom minskade utsläpp av 
kväveoxider, ökad trafiksäkerhet och ökad social hållbarhet. 

Andra effekter av förslagen 
Generellt sett är de största effekterna på statens budget kopplade till förslagens indirekta 
effekter på intäkter från drivmedelsrelaterade skatter (energiskatt, koldioxidskatt, moms). Det 
sker dels till följd av att förslag styr bort från användning av högbeskattade drivmedel såsom 
bensin och diesel, dels till följd av att trafikens omfattning – och därmed drivmedels-
användning – förändras.  

De förslag som bedöms ha störst direkta budgeteffekter är förslaget om en tillfällig 
skrotningspremie riktad till privatpersoner, en förlängd klimatpremie för tunga lastbilar, en 
förstärkning av Industriklivet och att upphandla hållbart flygbränsle för statens tjänsteresor 
med flyg. Även förslagen om att minska utsläppen från statens fartyg och från upphandlad 
Gotlandstrafik har direkta konsekvenser för statsbudgetens utgiftssida. 

Vissa förslag innebär att kommuner, och i någon mån regioner, ges nya möjligheter att 
bedriva klimatpolitik. Det ekonomiska utfallet för sådana åtgärder beror helt på hur dessa 
aktörer väljer att använda sådana möjligheter. Det förslag som direkt bedöms ha ekonomiska 
konsekvenser för kommuner är förslaget om sänkt hastighet i tättbebyggt område.  

Trafikanalys bedömer att de allra flesta förslagen inte innebär några konsekvenser för den 
kommunala självstyrelsen. De förslag som vi bedömer har en viss påverkan är förslaget om 
sänkt hastighet i tättbebyggt område samt att utöka möjligheterna för statlig medfinansiering 
av steg 1- och steg 2-åtgärder. 

Förslagen och den övergripande inriktningen på klimatomställningen för transportsektorn 
bedöms ha såväl positiva som negativa konsekvenser för militärt och civilt försvar. Vi ser att  

• förmågan att ta emot och ge hjälp till andra länder måste säkerställas, 

• elektrifieringen ökar behoven av en robust elförsörjning och utvecklad elberedskap, 

• tillgång till drivmedel är en nyckelfråga och drivmedelsberedskapen behöver 
anpassas, 

• och ett resurs- och transporteffektivt samhälle kan stärka totalförsvarets fortsatta 
utveckling. 
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Medskick till regeringen 
I det vidare arbetet med att ta fram nästa klimatpolitiska handlingsplan vill vi ge följande 
medskick till regeringen. 

Viktigt att vara pådrivande vid internationella förhandlingar och på EU-nivå 

De förslag vi lagt är främst nationella och påverkar möjligheten att nå de svenska klimatmålen. 
De kan verka som förebild för andra länder att vidta åtgärder och kan på så sätt också ha en 
indirekt effekt på de globala klimatmålen. Transporter är till sin natur gränsöverskridande och 
internationella regleringar är därför avgörande för att lyckas med omställningen. Att Sverige är 
en aktiv och pådrivande aktör i regelutvecklingar såväl inom EU som i internationella organ är 
därför en mycket viktig uppgift. Det kan påverka möjligheten att nå såväl de nationella som de 
globala klimatmålen. 

Skatter är ett effektivt sätt att styra mot klimatomställning 

Även om Trafikanalys uppdrag inte omfattade att ge förslag inom skatteområdet vill vi 
poängtera att skatter generellt är ett effektivt sätt att styra mot klimatomställning. Det är därför 
viktigt att utformning av skatter också får en roll i kommande klimatpolitiska handlingsplan. I 
uppdraget har vi valt att resonera om olika skatter och vilken funktion de kan fylla.  

Forskning och innovation har en viktig roll att spela i klimatomställningen 

Nya tekniker och sätt att se på samhällsbyggande kan resultera i lösningar som påverkar hur 
vi lever och verkar och vilka växthusgasutsläpp det ger upphov till. Vi kan se att forskning och 
innovation behövs inom alla tre åtgärdsområden. Analyser av hur forskning och innovation bör 
bedrivas, var de största behoven finns och om pågående insatser är tillräckliga bör genom-
föras inom ramen för ordinarie strategiska processer där forskningsområden och -program 
samt deras omfattning prioriteras. 

Viktigt med uppföljning 

Klimatomställningen sker i ett samhälle och en omvärld som fortlöpande förändras. Det kan 
handla om dramatiska händelser som coronapandemin och det pågående kriget i Ukraina, 
men också mer långsamma skeenden som digitalisering eller en alltmer tjänstebaserad 
ekonomi. Förändringarna påverkar hur styrmedlen fungerar och vilka effekter de får. Därför 
behöver det finnas en fortlöpande uppföljning och utvärdering av styrmedlen för att se om de 
har de effekter som avsågs eller om de behöver förändras. 

Ett transporteffektivt samhälle kräver mer 

Att skapa ett transporteffektivt samhälle kräver insatser och åtgärder från många håll, såväl 
lokalt, som regionalt och statligt men också inom andra områden som näringslivs- och 
arbetsmarknadsutveckling, liksom inom samhälls- och bebyggelseplanering. Även om vi lyfter 
fram ett antal förslag på området finns det fortsatt behov att analysera statens roll och 
styrmedel i detta sammanhang. Till exempel vilken roll staten bör ha för att säkerställa en god 
tillgänglighet med kollektivtrafiken, och vilken skattepolitik som bör bedrivas för att bidra till ett 
mer transporteffektivt samhälle.  

Om det vidare arbetet 

• Då detta uppdrag har varit brett och omfattat hela den transportpolitiska åtgärds-
arsenalen inom klimatområdet, exklusive skatteområdet och med fokus på inrikes 
transporter, har många förslag inte hunnit utredas grundligt utan vidare utredning 
krävs.  
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• Trafikanalys och flera myndigheter har i uppdrag att bistå Regeringskansliet i det 
vidare arbetet med att ta fram en klimatpolitisk handlingsplan. Vid behov kan vi då 
vidareutveckla utformning och effektbedömningar av förslag och konsekvenser för 
exempelvis statsbudgeten.  

Trafikanalys metod 
Trafikanalys har bedrivit uppdraget genom olika delprojekt med deltagare från de myndigheter 
som har bistått Trafikanalys. Avstämningar mellan delprojekten har skett löpande. I arbetet har 
respektive delprojekt arbetat med att kartlägga och analysera dagens styrmedel och förslag 
som lagts inom tidigare utredningar och processer, bedrivit omvärldsbevakning och dialog 
med bland annat myndigheter, bransch- och intresseorganisationer. Utifrån detta har analyser 
genomförts för att slutligen landa i förslag.  
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1 Inledning 

Trafikanalys har fått i uppdrag av regeringen att ta fram underlag med analyser och förslag 
som leder till transportsektorns klimatomställning. Förslagen ska bidra till att de nationella och 
globala klimatmålen nås på ett långsiktigt hållbart och kostnadseffektivt sätt. 

1.1 Trafikanalys uppdrag 
Regeringen gav i mars 2021 Trafikanalys i uppdrag att ta fram underlag till kommande 
klimathandlingsplan. I uppdraget ingår att: 

• analysera och föreslå hur befintliga styrmedel och kombinationer av dessa kan 
utvecklas så att den samlade styrningen bidrar till att nå etappmålet för inrikes 
transporter till 2030 och i princip nollutsläpp från transporter 2045, samt 

• identifiera möjliga utsläppsminskningar och utforma förslag på nya styrmedel och 
åtgärder med fokus på regelverk eller incitament, som syftar till att den samlade 
styrningen bidrar till att nå etappmålet för inrikes transporter till 2030 och i princip 
nollutsläpp från transporter 2045. 

Redovisningen av uppdraget ska omfatta åtgärder som bör genomföras under perioden  
2023-2026. Trafikanalys fullständiga direktiv för uppdraget återfinns i bilaga 1. 

Uppdraget har vi genomfört med bistånd av Boverket, Naturvårdsverket, Statens 
energimyndighet (Energimyndigheten), Trafikverket och Transportstyrelsen. 

I det följande redovisar Trafikanalys:  

• vår övergripande metod för att arbeta fram förslag,  

• våra utgångspunkter och avgränsningar för arbetet,  

• förslag som leder till transportsektorns klimatomställning och som bör genomföras 
under perioden 2023 till 2026 samt 

• effekter av förslagen. 

Vidare lyfter vi generella styrmedel och skatters roll för klimatomställningen och vikten av 
uppföljning. 

Dessutom redovisar vi ett antal promemorior som utgör underlag till denna rapport. Dessa 
promemorior finns tillgängliga på Trafikanalys webbplats. Promemoriorna är kopplade till de 
delprojekt vi delat in uppdraget i, se avsnitt 1.2 nedan. Där finns mer information och analyser 
om respektive område än vad som presenteras i föreliggande rapport. Där kan det även finnas 
tankar om fler styrmedel än vad vi slutligen har valt att presentera som förslag i denna rapport. 
Ytterligare promemorior behandlar författningsförslag och förslagens effekter på totalförsvaret. 
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1.2 Övergripande process 
Arbetet har delats in i ett antal delprojekt med medverkande från flera myndigheter. Vi har 
utgått från delprojekt kopplade till trafikslagen vägtrafik, sjöfart och luftfart som vi 
kompletterade med tre delprojekt av mer generell karaktär. Under arbetet har det skett en 
löpande koordinering och avstämning mellan delprojekten. De olika delprojekten har varit: 

• Grönt flyg  

• Klimatstyrmedel för sjöfarten  

• Energieffektiva vägfordon  

• Styrmedel för ett transporteffektivt samhälle  

• Hållbara förnybara drivmedel och laddinfrastruktur 

• Generella klimatstyrmedel 

Dessutom har vi låtit genomföra en mindre studie som behandlat styrmedel för en 
energieffektiv järnväg. 

Varje delprojekt har arbetat med att  

• kartlägga och analysera dagens styrmedel, 

• identifiera förslag till justeringar av styrmedel och förslag till nya styrmedel som lyfts i 
andra sammanhang, till exempel Utfasningsutredningen (2021) och inom 
Fossilfritt Sverige (Regeringen, 2016). 

• bevaka omvärlden och ta hänsyn till pågående initiativ och processer, 

• utifrån detta genomföra analyser och slutligen landa i förslag. 

Föreslagna insatser har vi effektbedömt enligt en för uppdraget framtagen mall och 
vägledning. Vägledningen tar fasta på de aspekter som enligt direktiven bör eller ska ligga till 
grund för en rangordning av förslagen.1 I denna rapport redovisar vi respektive förslags 
effekter i korthet. Mer information återfinns i de flesta fall i underlagspromemoriorna. 

För bedömning av klimateffekter för respektive förslag har vi haft viss hjälp av en preliminär 
version av en nationell vägledning för klimateffektbedömningar framtagen av Konjunktur-
institutet, Naturvårdsverket, Energimyndigheten och Trafikverket. Någon slutlig version fanns 
inte tillgänglig för tidpunkten vid genomförandet. För att bedöma förslagens totala klimat-
effekter har vi har vi haft viss vägledning av den slutliga versionen som publicerades i juni 
2022 (Naturvårdsverket m.fl. 2022). 

Vi har gjort en kvalitativ bedömning av det samlade förslagets effekter på växthusgas-
utsläppen 2030 och 2045, se vidare kapitel 9. 

För att samla in synpunkter på och förslag till vårt arbete har vi haft möten med myndigheter, 
utredare, intresseorganisationer, företag med flera. Den 17 februari 2021 genomförde vi en 
hearing för offentlig sektor, det vill säga kommuner, regioner och andra myndigheter. Den 
18 februari höll vi motsvarande hearing för näringsliv, bransch- och intresseorganisationer. 
Efter hearingarna fanns möjlighet att lämna skriftliga inspel på vårt arbete via en enkät på 
Trafikanalys webbplats.  

 
1 Dessa effektbedömningar finns tillgängliga som arbetsmaterial i Trafikanalys diarium, Utr 2021/29.  
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Vi har löpande haft avstämningar med Regeringskansliet, men även med Tillväxtanalys och 
Länsstyrelsen i Uppsala som har motsvarande uppdrag men med avseende på näringslivets 
klimatomställning (N2021/01037) respektive regional och lokal klimatomställning 
(M2021/00669).  

Våra förslag har i enlighet med regeringens direktiv rangordnats. Hur vi gått till väga för att 
rangordna redovisar vi i avsnitt 2.8. 

Läsanvisning 
I kapitel 2 redovisar vi också våra utgångspunkter och metod för arbetet.  

I kapitel 3 redogör vi kort för de förslag som EU-kommissionen lämnat inom ramen för Fit for 
55. Dessa har betydelse för flera av de förslag vi lägger fram. Vidare information om dessa 
ses i bilaga 7.  

Kapitel 4 till 7 redogör för Trafikanalys förslag. Särskilda yttranden på dessa förslag och deras 
rangordning från de myndigheter som bistått oss ges i bilaga 2 till 5. Boverket har valt att inte 
lämna något yttrande.2  

I kapitel 8 resonerar vi om reduktion av växthusgasutsläpp från järnvägstrafiken. En 
bedömning av det samlade förslagets effekter på växthusgasutsläppen år 2030 och 2045 
presenteras i kapitel 9.  

I kapitel 10 redogör vi för andra effekter av förslagen såsom effekter för totalförsvaret. En 
beskrivning av Sveriges totalförsvar ges också i bilaga 6.  

I kapitel 11 och 12 resonerar vi om generella styrmedel och skatters respektive uppföljningens 
roll för klimatomställningen.  

Vi ger några avslutande ord och kommentarer på arbetet i kapitel 13.  

I bilaga 1 finns Trafikanalys direktiv för uppdraget.  

 

  

 
2 Detta avser den version av huvudrapporten daterad 1 juli 2022. Boverket har inkommit med synpunkter på en 
tidigare version som Trafikanalys har beaktat. 
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2 Utgångspunkter och metod 

Utgångspunkter för arbetet har varit klimatmålen, klimatlagen och regeringens klimatpolitiska 
handlingsplan samt Klimatpolitiska rådets årliga rapporter. I uppdraget har vi även arbetat 
fram och tagit fasta på ytterligare utgångspunkter samt gjort avgränsningar. Dessa 
presenterar vi i följande avsnitt.  

2.1 Behov av utsläppsreduktion 
En viktig utgångspunkt är hur Sveriges utsläpp av växthusgaser från transportsektorn ser ut 
idag och hur vi ligger till i förhållande till våra mål. 

Personbilar står för merparten av utsläppen från inrikes transporter 
År 2020 uppgick utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter till ungefär 15 miljoner ton 
koldioxidekvivalenter, vilket motsvarar ungefär en tredjedel av Sveriges totala utsläpp 
(31 procent). Av dessa stod personbilar för 63 procent och vägtransporter totalt för 94 procent, 
se Tabell 2.1.3  

Tabell 2.1. Växthusgasutsläpp från inrikes transporter 2020 fördelat på 
färdmedel.  

 Miljoner ton CO2e Andel 

Personbilar 9,45 63% 

Tunga lastbilar 3,02 20% 

Lätta lastbilar 1,37 9% 

Bussar 0,22 1% 
Mopeder och 
motorcyklar 0,08 1% 

Sjöfart 0,66 4% 
Flyg 0,20 1% 
Järnväg 0,04 0% 
Totalt 15,03 100% 

Källa: Naturvårdsverket (2021a). 

Sveriges utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter minskar  
Sedan 2010 har Sveriges utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter stadigt minskat. 
Mellan 2010 och 2019 var minskningen i genomsnitt cirka 2 procent årligen. Mellan 2019 och 
2020 minskade växthusgasutsläppen med ungefär 10 procent, se Figur 2.1. Det berodde 
främst på minskad biltrafik, som Naturvårdsverket till stor del bedömde hade påverkats av 
coronapandemin. Men den ökade inblandningen av biodrivmedel och de alltmer 
energieffektiva fordonen, främst beroende på elektrifiering, har också bidragit till 
utsläppsminskningen (Naturvårdsverket, 2022a). 

 
3 Uppgifterna omfattar utsläppen från trafiken, inte utsläpp från exempelvis framställning av drivmedel, 
tillverkning av fordon och anläggande av infrastruktur. 
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Omställningstakten behöver öka  
För inrikes transporter är målet att växthusgasutsläppen ska minska med minst 70 procent 
senast år 2030 jämfört med år 2010. Inrikes luftfart omfattas inte av målet med motiveringen 
att flyget ingår i EU:s utsläppshandelssystem. Hittills har utsläppen inom sektorn minskat med 
27 procent jämfört med 2010, från knappt 21 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2010 till 
ungefär 15 miljoner ton år 2020. Om utsläppsminskningen skulle ske linjärt behöver utsläppen 
minska med knappt en miljon ton per år. Det är en högre reduktionstakt än vad som skett i 
genomsnitt sedan 2010. Omställningstakten skulle således behöva öka för att målet till 2030 
ska nås men även för att vi ska nå målet om nettonollutsläpp 2045 med i princip nollutsläpp 
från transporter. 

 

Figur 2.1. Utsläpp av växthusgaser i Sverige per trafikslag (miljoner ton 
koldioxidekvivalenter), år 1990 samt åren 2009 till 2021. 
Den streckade linjen markerar den linjära utvecklingsbana som krävs för att nå etappmålet om att reducera 
utsläppen från inrikes transporter exklusive luftfart (de blå staplarna utom den översta) med 70 procent till år 
2030.  
Källa: 1990, 2005 till 2020 Naturvårdsverket (2021a) och Naturvårdsverket (2021b). 2021 års värden är baserade 
på preliminära uppgifter från Trafikverket (vägtrafiken) och Transportstyrelsen (luftfart) samt en uppskattning 
baserad på förändringen i totala antalet anlöp i svenska hamnar (sjöfart). Bantrafikens utsläpp 2021 har 
uppskattats med förändringen i antalet tågkilometer jämfört med 2020 baserat på uppgifter i Trafikverkets 
årsredovisningar. 
Källa: Trafikanalys (2022a). 
 

Behov finns av ytterligare styrmedel och åtgärder 
Naturvårdsverket bedömer utifrån en scenarioanalys att klimatmålet för inrikes transporter till 
2030 kan nås med de styrmedel som är beslutade4 (Naturvårdsverket, 2022b)5. 

Naturvårdsverket förklarar dock att scenarierna förutsätter att det finns en ändamålsenlig 
laddinfrastruktur för elfordon och att hållbara förnybara drivmedel finns att tillgå. 
Reduktionsplikten har stor betydelse för Naturvårdsverkets resultat även om betydelsen 
minskat något, eftersom myndigheten har antagit en högre takt i elektrifieringen i 
transportsektorn jämfört med den bedömning som gjordes i föregående klimatredovisning.  

Scenarioanalysen visar också att målet till 2045 inte nås med befintliga styrmedel men att 
gapet har minskat betydligt jämfört med tidigare års klimatredovisningar. Reduktionsplikten 
ligger i scenariot kvar på 2030 års nivå perioden ut (Naturvårdsverket, 2022b). 

 
4 Avser klimatpolitiska beslut som fattats till och med den 1 mars 2022. 
5 Scenarioanalysen är genomförd i samarbete med Trafikverket och Energimyndigheten. 
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Naturvårdsverket (2022b) förklarar att för att scenarierna ska kunna bli verklighet och de 
beslutade styrmedlen ska ge avsedd effekt behöver ett antal viktiga strukturella förutsättningar 
komma på plats. Dessa är till mycket stor del kopplade till den fortsatta utvecklingen av 
elsystemet.  

 

Figur 2.2. Utsläpp från inrikes transporter (exklusive inrikes flyg) till 2030, 
etappmålet till 2030, referensscenario 2021, uppdaterat referensscenario 
2022, scenario med EU:s förslag till koldioxidkrav för lätta och tunga fordon 
samt scenario med koldioxidkrav endast för lätta fordon. 
 
Källa: Naturvårdsverket (2022b). 

Även om Naturvårdsverkets analyser visar att 2030-målet för inrikes transporter kan nås med 
beslutade styrmedel6 ser Trafikanalys ett fortsatt behov av ytterligare styrmedel och åtgärder 
liksom att befintliga styrmedel bibehålls utan väsentliga förändringar, inte minst i ljuset av att vi 
måste ta sikte på nollutsläpp från transportsektorn 2045 men också för att nå målen på ett mer 
hållbart, kostnadseffektivt och robust sätt. Naturvårdsverket lyfter att det är förenat med en rad 
risker att reduktionsplikten bidrar till en så pass stor del av måluppfyllelsen. Det är till exempel 
osäkert hur tillgången och priserna på hållbara biodrivmedel kan komma att utvecklas 
nationellt och internationellt i olika tidsperspektiv.  

Det kan även vara vanskligt att i så stor utsträckning förlita sig på ett styrmedel och det kan 
orsaka höga samhällsekonomiska kostnader. Styrmedel och åtgärder som leder till ett 
transporteffektivt samhälle där trafikarbetet minskar bidrar till att 2030-målet kan nås på ett 
mer resurseffektivt sätt. En ytterligare högre elektrifierings- och effektiviseringstakt jämfört 
med den som antagits i nämnda scenario kan också bidra till att målet nås med en högre 
energieffektivitet och minska behovet av biodrivmedel för sektorns måluppfyllelse 
(Naturvårdsverket, 2022b).  

 
6 Avser klimatpolitiska beslut som fattats till och med den 1 mars 2022. 
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2.2 Styrmedel och åtgärder behövs inom tre 
områden 

De totala utsläppen av växthusgaser från transporter beror på tre faktorer, 

• trafikarbetets storlek (fkm7),  

• vilken energieffektivitet fordonen, farkosterna och fartygen har (kWh/fkm) och  

• hur stora de fossila utsläppen är i genomsnitt per energienhet (CO2e/kWh).  

Utsläpp av växthusgaser per energienhet kan reduceras genom övergång till hållbara 
förnybara bränslen och eldrift. Teknisk effektivisering ger en minskning av energi-
användningen per fordonskilometer. Genom att införa styrmedel för ett mer transporteffektivt 
samhälle kan vi minska trafikarbetet, se vidare nedan.  

För att ställa om transportsektorn till fossilfrihet behöver vi sammantaget styrmedel och 
åtgärder inom tre områden; 

• Ett transporteffektivt samhälle, 

• Energieffektiva fordon, farkoster och fartyg, 

• Hållbara förnybara drivmedel.  

Genom att omställningen vilar på dessa tre ben skapas en robusthet i omställningen vilket är 
viktigt av flera orsaker. De resurser som krävs för omställningen är begränsade, det sprider 
riskerna om ett område inte utvecklar sig i önskvärd riktning och dessutom finns andra mål 
och åtaganden som ska nås, till exempel minskning av luftföroreningar och beredskapsskäl. 

I våra direktiv lyfter regeringen också fram elektrifiering som ett särskilt område att arbeta 
med. Vi väljer att se det som en del av energieffektiva fordon, farkoster och fartyg och det 
berör även hållbara förnybara drivmedel. 

Ett transporteffektivt samhälle – en viktig del av omställningen 
Det finns olika syn på vad ett transporteffektivt samhälle innebär och olika definitioner har 
tagits fram. Beskrivningar av vad som kan inkluderas i ett transporteffektivt samhälle finns 
bland annat Klimatpolitiska rådets rapport (Klimatpolitiska rådet, 2022), i redovisningen av 
myndigheternas samordningsuppdrag för omställning mot fossilfrihet (Energimyndigheten m.fl. 
2017), i Energimyndighetens beskrivning av forskning- och innovationsprogrammet om ett 
transporteffektivt samhälle (Energimyndigheten, 2021a) och i en rapport från Trafikverket om 
begränsad klimatpåverkan från trafiken (Trafikverket, 2020a). 

Trafikanalys anser att den beskrivning som regeringen ger på sin webbplats och 
vidareutvecklar i den gällande klimatpolitiska handlingsplanen passar bra för detta uppdrag. 
Så här skriver regeringen: 

”I det transporteffektiva samhället är de transporter som utförs så effektiva som möjligt utifrån 
energi-, miljö- och ekonomiska perspektiv för att åstadkomma tillgänglighet, hållbarhet och 
konkurrensförmåga. 

I ett mer transporteffektivt samhälle kan tillgängligheten öka samtidigt som mängden trafik 
som krävs för att uppnå motsvarande tillgänglighet kan minska. Detta åstadkoms bland annat 
genom transporteffektiv samhällsplanering, tillgång till effektiv, punktlig och tillförlitlig 
kollektivtrafik, samordnade godstransporter, överflyttning till mindre energiintensiva 

 
7 Fordonskilometer 
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transportsätt och fordon, ökad fyllnadsgrad, ruttoptimering och innovativa lokala samt 
regionala transport- och mobilitetslösningar.  

På så sätt möjliggörs överflyttning till mer energieffektiva färdmedel och transportsätt. I vissa 
fall kan transporter kortas eller ersättas helt” (Regeringen, 2019). 

För att ta fram förslag på statliga styrmedel som stöttar en utveckling mot ett mer 
transporteffektivt samhälle behövs inte nödvändigtvis en definition som är låst på en 
övergripande nivå. Att i tekniska termer lägga fast en definition av ett transporteffektivt 
samhälle kan tvärtom vara kontraproduktivt. En definition som fungerar i dagens kontext är 
inte nödvändigtvis tillämplig längre fram.8 

Ett transporteffektivt samhälle bidrar generellt sett till en utveckling i riktning mot de 
transportpolitiska målen. Framför allt bidrar en utveckling av ett mer transporteffektivt 
samhälle till en bättre måluppfyllelse av hänsynsmålet, samtidigt som funktionsmålet också 
ska nås. Att uppnå god säkerhet också för gående och cyklister kräver fortsatta insatser. I 
utvecklingen ligger också ett vitalt bidrag till miljömålet ”God bebyggd miljö” som är särskilt 
viktigt i tätortsmiljöer, exempelvis genom att ett transporteffektivt samhälle minskar buller och 
luftföroreningar (Sveriges miljömål, 2022). Det bidrar även till ett effektivt resursutnyttjande 
bland annat genom att begränsa användning av energiråvaror och behov av infrastruktur för 
sådan distribution. Ett transporteffektivt samhälle ligger således generellt sett väl i linje med 
miljömässig hållbarhet men har också goda förutsättningar att utvecklas i samklang med 
social och ekonomisk hållbarhet.  

Förutsättningarna för ett transporteffektivt samhälle skiljer sig åt mellan olika delar av landet. 
Inom och mellan städer finns ofta bättre möjligheter för en överflyttning till andra alternativ än 
personbil och lastbil än i delar av gles- och landsbygden. Exempelvis är transport-
infrastrukturen ofta mer utbyggd för andra alternativ än biltrafik inom och mellan städer. 
Incitamenten för samordnade resor och transporter är också starkare i städer då utrymmet på 
gator och vägar är mer begränsat och det är vanligare med trängsel och framkomlighets-
problem, liksom att konfliktsituationer uppstår.9 Möjligheterna för samordnade resor och 
transporter är också större i tättbebyggda områden då det finns en större efterfrågan på resor 
och transporter, vilket leder till större möjligheter att hitta innovativa lösningar för samordnade 
resor och transporter som minskar koldioxidutsläppen. Vi ser därför att möjligheten för 
reduktion av koldioxidutsläpp är större i tätort. Ofta lyfts kollektivtrafikens roll i en 
klimatomställning som är socialt hållbar, då kollektivtrafik kan vara ett alternativ för många då 
kostnaden, åtminstone för bränsledriven biltrafik, ökar.10  

På motsvarande sätt ökar också incitamenten för mer effektiva godstransporter då 
bränslekostnaderna ökar. Förutsättningarna för att minska flygresandet skiljer sig också åt 
mellan olika delar av landet då det i glesbygden finns färre resalternativ och avstånden är 
längre.  

Staten kan med hjälp av styrmedel bidra till att stärka utvecklingen mot ett mer transport-
effektivt samhälle genom att tydliggöra för olika aktörer i samhället (kommuner, regioner, 
medborgare och näringsliv) vilka beteenden som är i linje med ett transporteffektivt samhälle 
och undanröja eventuella hinder som finns idag. Styrmedel bör dels styra mot att göra det mer 
kostsamt (exempelvis med skatter eller avgifter) med transporter som inte är i linje med ett 
transporteffektivt samhälle och som har en stor klimatpåverkan, dels bidra till att möjliggöra 
och öka attraktiviteten för effektiva och energisnåla transportsätt. Dessa typer av åtgärder kan 

 
8 Om vi går några år tillbaka i tiden användes ofta en referens till minskad trafik med energiintensiva trafikslag. 
Idag är skillnaderna inom trafikslag så stora att det är mer rimligt att referera till energiintensiva alternativ. Och 
hur vi överhuvudtaget definierar våra trafikslag i framtiden är en öppen fråga. 
9 För en beskrivning av konfliktsituationer och samverkan mellan transportslagen i transportsystemet, se till 
exempel Vectura Consulting AB (2012). 
10 För resonemang om social hållbarhet se bland annat Klimaträttsutredningen (2022 s. 398–399) och 
Eriksson m.fl. (2021). 
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benämnas ”push” (piskor) respektive ”pull” (morötter). Generellt sett är det bra om det finns en 
tydlig koppling mellan styrmedel och åtgärder som kan benämnas push respektive pull. Viss 
koppling finns till europeisk politik, bland annat genom sustainable urban mobility plans 
(SUMP:ar) som de största städerna i TEN-T-nätverket föreslås ska ha tagit fram till 2025 
(EU, 2021a). 

Klimatpolitiska rådet rekommenderade i den senaste rapporten att styrningen inom området 
transporteffektivt samhälle behöver stärkas (Klimatpolitiska rådet, 2022). 

Elektrifieringen är central – framför allt för vägtrafikens 
klimatomställning  
Regeringen skriver i den nationella strategin för elektrifiering, även kallad Elektrifierings-
strategin, att elektrifiering är avgörande för att nå klimatmålen (Regeringskansliet, 2022a). 
Regeringen skriver vidare att på sikt bör vägtransporterna i huvudsak elektrifieras. Det är en 
del i en strategi som lyfts fram i Utfasningsutredningen där de fossila drivmedlen fasas ut 
genom en omfattande elektrifiering och minskad trafik (Utfasningsutredningen, 2021).  

De hållbara förnybara drivmedlen som inledningsvis används inom vägtrafiken kan därmed 
successivt frigöras för att användas inom sjö- och luftfart där stora delar av trafiken inte är 
möjlig att elektrifiera. Trafikanalys instämmer i denna inriktning. 

I Figur 2.3 nedan redovisas energianvändningen för inrikes transporter enligt det scenario som 
redovisades i avsnitt 2.1 ovan.  

 

Figur 2.3. Energianvändning i inrikes transporter 2018 till 2045 fördelat på 
energibärare 
Källa: Energimyndigheten (2022a). 

Enligt scenariot minskar användningen från 84 till 54 TWh mellan åren 2018 och 2045, en 
minskning med 30 TWh vilket motsvarar 30 procent. Minskningen är främst en konsekvens av 
en ökad elektrifiering men också av en effektivisering av vägfordonen. Minskningen sker trots 
att trafikarbetet på väg i scenariot beräknas öka med cirka 20 procent mellan åren 2018 och 
2045. 
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Andelen el uppgick till 3 procent år 2018 och beräknas enligt scenariot uppgå till knappt 
50 procent år 2045. Notera dock att scenariot inte uppfyller målet om nettonollutsläpp 2045. 
Det återstår 13 TWh fossila drivmedel. Om man skulle sluta gapet med enbart elfordon 
behövs endast drygt 4 TWh på grund av att elmotorer är effektivare än förbränningsmotorer.11  

Scenariot visar på elektrifieringens betydelse för klimatomställningen. Dels medför den 
minskad energianvändning, dels genererar trafiken inte några utsläpp av växthusgaser. Med 
elektrifieringen följer också andra positiva effekter som att utsläpp av andra miljö- och hälso-
farliga ämnen minskar. En annan positiv effekt som ofta nämns är att elfordonens batterier i 
framtiden kan komma att användas för att balansera utbud och efterfrågan på el om en allt 
större del av elproduktionen kommer från källor som inte går att reglera, såsom sol och vind.  

Hållbara förnybara drivmedel på kort och lång sikt 
Hållbara förnybara drivmedel kommer att spela en viktig roll för klimatomställningen både på 
kort och lång sikt. I begreppet ingår flytande och gasformiga drivmedel framställda av 
biologiska råvaror (biodrivmedel) samt vätgas och elektrobränslen. 

Av de tre kategorierna är det biodrivmedel som för närvarande används mest inom transport-
sektorn. Andelen biokomponenter i drivmedel har successivt ökat sedan det började mätas år 
2011 och år 2020 var andelen 23,3 procent (Energimyndigheten, 2021b). En bidragande 
orsak till den ökade användningen av biodrivmedel är skattenedsättningen på rena och hög-
inblandade flytande biodrivmedel, och fram till 2018 även den tidigare skattenedsättningen på 
låginblandade biodrivmedel. På senare år har även införandet av reduktionsplikten bidragit till 
att öka användningen av biodrivmedel (Energimyndigheten, 2022a). 

Biodrivmedel medför också utsläpp av koldioxid. Skillnaden mellan hållbart producerade 
biobränslen och fossila bränslen är att det tagit miljontals år för fossila bränslen att bildas 
medan ny biomassa för biobränslen bildas ständigt. Detta innebär att utsläpp av koldioxid från 
hållbart producerade biobränslen på längre sikt kan anses koldioxidneutrala då koldioxiden 
som släpps ut vid förbränning hela tiden binds till ny biomassa. Utsläppen av koldioxid från 
förbränning av hållbart producerad biomassa förstärker därför inte den naturliga 
växthuseffekten (Naturvårdsverket, 2022c). 

Det finns ingen statistik som redovisar användningen av vätgas inom transportsektorn i 
Sverige. EU-kommissionen har tagit fram en strategi för ökad användning av vätgas inom EU 
(EU, 2020) och Energimyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram ett förslag till en 
svensk vätgasstrategi för att öka användningen av vätgas (Energimyndigheten, 2021c).  

Vätgas kan användas som bränsle i de flesta trafikslag. Den kan användas som bränsle för 
bränslecellssystem som producerar el för framdrivning av fordon och farkoster via en elektrisk 
motor. Vätgas kan även användas som bränsle för förbränningsmotor samt för framställning 
av elektrobränslen som kan användas inom marin- och flygapplikationer (Energimyndigheten, 
2022a). När vätgas används i en bränslecell uppstår inga koldioxidutsläpp, däremot utsläpp av 
vattenånga som vid användning i flyg kan medföra höghöjdseffekter.12 Om vätgasen används 
till förbränning medför också det utsläpp av vattenånga men även kväveoxider (Trafikanalys, 
2020a). 

Elektrobränslen är ett samlingsbegrepp för olika syntetiska bränslen som framställs i 
katalytiska processer genom en reaktion mellan fossilfri vätgas och koldioxid som lagrats 
exempelvis efter biomassaförbränning. Exempel på elektrobränslen är e-metan, e-metanol 
och andra tyngre e-bränslen med egenskaper liknande bensin, diesel och jetbränsle. En 
bredare introduktion av dessa ligger längre fram i tiden (Energimyndigheten, 2022a). När 

 
11 Uppgift från Energimyndigheten. Finns i Trafikanalys diarium, Utr 2021/29.  
12 Höghöjdseffekter uppstår vid utsläpp av vattenånga, kväveoxider och partiklar i den högre atmosfären (över 
8 000 meter) och beräknas i genomsnitt nästan dubblera klimateffekten jämfört om förbränningen skett på 
marknivå (Naturvårdsverket, 2022d).  

Sida 546 (868)



26 
 

elektrobränslet förbränns släpps den infångade koldioxiden ut i atmosfären efter att ha 
använts en andra gång. I det reviderade EU-direktivet om förnybara bränslen (RED II) anges 
att elektrobränslen är ett förnybart flytande och gasformigt transportbränsle av icke-biologiskt 
ursprung om energiinnehållet är förnybart (f3, 2021). 

Effektiviteten eller verkningsgraden för användning av vätgas och elektrobränslen i fordon och 
farkoster är en viktig aspekt att belysa. Detta eftersom det förekommer förluster i varje 
omvandlingssteg; elektricitet konverteras till vätgas vilket sedan lagras i fordonet och sedan 
via en bränslecell konverteras tillbaka till elektricitet för framdrivning av fordonet. IEA pekar på 
att verkningsgraden kan vara omkring 30 procent, det vill säga av den ursprungligt inmatade 
elen återstår endast 30 procent när fordonet framdrivs med bränslecell (Energimyndigheten, 
2022a). 

Som nämnts inledningsvis i kommer biodrivmedlen i första hand användas inom vägtrafiken 
men fasas ut i takt med att allt större delar av vägtrafiken elektrifieras. Därefter bedöms de i 
allt högre utsträckning att användas inom sjö- och luftfart. Något som behöver beaktas i denna 
omställning är tillgången till drivmedel för totalförsvarsändamål. Till exempel måste förmågan 
att ta emot och ge hjälp till andra länder säkerställas liksom tillgången till drivmedel med goda 
lagrings- och köldegenskaper, se vidare avsnitt 10.4. 

2.3 Styrmedel och åtgärder på olika nivåer 
Växthusgaser är utsläpp som påverkar globalt. Mot bakgrund av det är globala styrmedel 
generellt sett att föredra framför mer lokala. Väl utformade internationella styrmedel skapar 
goda förutsättningar för att klimatsomställning görs där de är som mest effektiva. Sådana 
styrmedel kan också träffa, eller styra, fler aktörer och därigenom få ett annat genomslag än 
lokala åtgärder. Internationella styrmedel har också fördelen att de minskar risken för 
snedvriden konkurrens.  

Många åtgärder som vidtagits inom EU har haft och bedöms komma att ha stor betydelse. Det 
gäller inte minst regelverken kring vägfordon. Som en del av den europeiska gröna given har 
EU genom den europeiska klimatlagen satt upp ett bindande mål om att uppnå klimat-
neutralitet senast 2050 och som ett steg på vägen minska utsläppen med minst 55 procent år 
2030 jämfört med år 2010. Kommissionen har lagt ett paket med en samling förslag på en rad 
områden om att uppdatera befintliga lagstiftning och införa ny lagstiftning. Paketet kallas Fit 
for 55 eller 55 %-paketet, vi har valt att använda begreppet Fit for 55 (EU, 2019a). Kommande 
beslut inom EU, baserat på de förslag som EU-kommissionen lagt fram inom Fit for 55, är av 
central betydelse för klimatomställningen inom vägtrafiken, sjöfarten och luftfarten.  

Icke desto mindre behövs nationella styrmedel, till exempel för att: 

• EU ställer krav, till exempel utsläppskrav på ESR-sektorn.13 

• De svenska klimatmålen är mer ambitiösa. 

• Anpassa omställningen till nationella förutsättningar (naturtillgångar, industri, geografi 
etcetera). 

• Sverige vill påverka genom de goda exemplens makt och vara en permanent 
världsutställning för grön omställning av transportsektorn (Regeringskansliet, 2022b).  

• Det finns lokala åtgärder, exempelvis kopplat till bebyggelseplanering, som kan 
innebära billig klimatomställning och därför bör vidtas. 

 
13 De verksamheter som inte omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter. 
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Beslut på framför allt EU-nivå, men även internationell nivå kommer att påverka vilken styrning 
som kommer till stånd i Sverige. Flera av de förslag vi lyfter fram kommer behöva ses över i 
förhållande till resultatet av förhandlingarna om skilda rättsakter inom Fit for 55. I kapitel 3 
redogör vi för de förslag EU-kommissionen har lagt. 

I arbetet har vi fokuserat på styrmedel som regeringen och riksdagen har rådighet över. Vi har 
då tittat på såväl internationella som nationella styrmedel. Sverige är en förhandlingspart inom 
EU och kan därmed framföra ståndpunkter i förhandlingar om styrmedel som leder oss i rätt 
riktning mot klimatmålen.  

De internationella styrmedel vi fokuserat på är de nämnda förslag EU-kommissionen lagt fram 
inom Fit for 55. Vi har även till viss del berört andra internationella bestämmelser, uteslutande 
inom sjöfarten och flyget. 

2.4  Målkonflikter med inriktningen 
Ovan har vi presenterat en övergripande inriktning för transportsektorns klimatomställning. 
Omställningen kan dock ge upphov till negativa sidoeffekter som vi ska vara medvetna om 
och behöver minimera för att det inte ska uppstå stora målkonflikter. Vi lyfter några generella 
aspekter i det följande. 

Användning av biodrivmedel kan leda till konflikter  
Biodrivmedel kommer att vara del av transportsektorns klimatomställning, inte minst i närtid 
när andra alternativ saknas. Men för att de biodrivmedel som framställs ska vara hållbara 
behöver flera villkor uppfyllas; produktionen får inte orsaka avskogning eller minskade 
kolförråd, inte minska den biologiska mångfalden eller markens långsiktiga produktions-
förmåga. Inte heller försämra kvaliteten i mark och vatten eller orsaka utsläpp av skadliga 
ämnen. Förutom det så ska användningen på medellång och lång sikt innebära lägre utsläpp 
av växthusgaser och produktionen ske under goda arbetsvillkor och utan negativ påverkan för 
lokalbefolkningar (Naturvårdsverket, 2022e).  

Efterfrågan på biodrivmedel väntas öka de kommande åren såväl internationellt som i Sverige 
(IEA, 2021). En ökad global produktion av bioenergi kan leda till konflikter med andra områden 
som till exempel livsmedelsproduktion, vattentillgång och biologisk mångfald. Tillgången 
globalt till hållbar bioenergi är begränsad och efterfrågan finns även från andra samhälls-
sektorer. En ökad efterfrågan på bioenergi från rika länder kan därmed skapa konflikter med 
mer lokala intressen i exempelvis utvecklingsländer. Den ökade efterfrågan kan leda till att 
skogar, våtmarker och torvmark omvandlas till jordbruksmark, vilket leder till ytterligare 
växthusgasutsläpp (IPCC, 2022).  

I EU:s förnybartdirektiv (EU, 2018) ställs krav på andelen förnybar energi i transportsektorn 
och där finns även krav på hur stor del som ska utgöras av så kallade avancerade 
biodrivmedel vilket något förenklat kan beskrivas som sådana som inte konkurrerar med 
livsmedelsproduktion (Energimyndigheten, 2021d). I skrivande stund är förnybardirektivet 
under förhandling för att uppdateras (EU, 2021b).  

Biodrivmedel som levereras inom EU måste definieras som hållbara. Endast bränsle och 
drivmedel som uppfyller kraven i hållbarhetslagen får räknas till Sveriges uppfyllelse av de 
klimatpolitiska målen. För att höginblandade biodrivmedel ska bli föremål för skattelättnad 
krävs hållbarhetsbesked och för att biodrivmedel ska tillgodoräknas inom reduktionsplikten 
behöver det levererade drivmedlet omfattas av hållbarhetsbesked, vilket säkerställer en minst 
50 procent lägre klimatpåverkan än fossila motsvarigheter. Biodrivmedel som inte uppfyller 
kraven beskattas som sina fossila motsvarigheter och kan inte användas inom 
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reduktionsplikten. Utöver säkerställande av minskning av utsläpp från drivmedlet beaktas 
även risken att markanvändningen påverkas negativt vid produktion av biodrivmedel 
(Energimyndigheten, 2021e). 

Vidare medför biodrivmedel även andra utsläpp som påverkar luftkvalitén och Sveriges 
möjlighet för att uppfylla det så kallade takdirektivet (EU, 2016). Detta stärker ytterligare 
behovet av att arbeta för ett transporteffektivt samhälle och energieffektiva fordon genom 
elektrifiering. 

Ökat behov av värdefulla och svårutvunna metaller och mineraler 
När vi elektrifierar transportsektorn genom batterier ökar behovet av värdefulla och svår-
utvunna metaller och mineraler. Materialen utmärks i flera fall av att de utvinns i ett fåtal länder 
och utvinningen är ofta sammankopplad med betydande miljöpåverkan, svåra arbets-
förhållanden och barnarbete (IEA, 2019). För att säkra en fortsatt utveckling av elektrifierade 
fordon kan därmed beroendet av vissa material behöva minskas eller tillgången säkras, 
samtidigt som låg miljöpåverkan behöver uppnås (Utfasningsutredningen, 2021). Även sociala 
hållbarhetsmål behöver beaktas. 

Utfasningsutredningen (2021) ger exempel på sätt att minska beroendet av kritiska material: 

• Att i det längre tidsperspektivet återvinna en stor del av materialen, 

• fortsätta utveckla batteritekniken, 

• minimera det totala antalet fordon, 

• minimera batterivikten per fordon, 

• öka användandet av alternativa elmotortyper utan sällsynta jordartsmetaller, 

• använda batterikemier utan kobolt. 

Ytterligare ett exempel är att minska vikten på fordonen i sig men också behovet av fordon 
generellt. 

Vi bedömer att det inte ligger inom ramen för detta uppdrag att föreslå styrmedel på området 
mineral- och metallutvinning. Vi instämmer dock i Utfasningsutredningens synpunkt att det är 
viktigt att Sverige, vid sidan av insatser för att minska behovet av fordon och trafikarbete, 
arbetar aktivt för ökad hållbarhet och återvinning kopplat till batteri- och fordonsproduktion, 
exempelvis genom EU:s batteridirektiv. I skrivande stund förhandlar EU om en ny batteri-
förordning som innehåller nya regler för en hållbar värdekedja för batterier (EU, 2022a). Det 
handlar bland annat om ökad återvinning av råvaror, att minimera produktionens klimat-
påverkan och att säkerställa aktsamheten i globala leverantörskedjor för utvinning av de 
råvaror som batteritillverkningen kräver.  

Energieffektivisering ger rekyleffekter 
Energieffektivisering är alltid förknippad med vissa rekyleffekter. Ett energieffektivt fordon är 
billigare att framföra och kan leda tillrekyleffekten att körsträckorna ökar. Att minska 
körkostnaderna genom krav på energieffektivisering kan då till exempel motverka det 
transporteffektiva samhället och även till viss del motverka minskade utsläpp. Energi-
effektivare förbränningsmotorer gör den ekonomiska kalkylen att byta till ett elfordon mindre 
attraktiv. En annan typ av rekyleffekt är att energieffektivare fordon kan göras större och 
tyngre eller utrustas med mer extrautrustning utan att körkostnaden påverkas jämfört med ett 
mindre energieffektivt fordon. Även om energieffektivisering är positivt ur ett samhälls-
ekonomiskt perspektiv bidrar det alltså inte nödvändigtvis till sammantaget minskade utsläpp. 
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Rekyleffekterna blir mindre om energieffektiviseringar, både i termer av konsumenters val 
samt vilka fordon tillverkarna väljer att ta fram, uppkommer på grund av höjda körkostnader. 
Det finns alltså vissa svårigheter förknippade med att driva på för energieffektivisering utöver 
den som drivs av marknaden. Samtidigt är det svårt att föreställa sig den utveckling som har 
skett på elbilsmarknaden utan EU:s utsläppskrav på fordon. I teorin hade utvecklingen 
antagligen kunnat åstadkommas med hjälp av energi- eller koldioxidprissättning men denna 
väg har helt enkelt inte varit framkomlig inom det europeiska samarbetet. EU:s koldioxidkrav 
kommer även i fortsättningen spela en stor roll för vilka modeller som kommer ut på 
marknaden och vilka som säljs. 

2.5 Beslutad politik är en utgångspunkt 
När vi tagit fram våra förslag har vi utgått från att befintliga styrmedel beslutade fram till 
1 mars 2022 gäller. Ett eventuellt beslut om till exempel sänkta drivmedelsskatter eller 
reducerade reduktionspliktsnivåer innebär att det måste fram andra styrmedel eller åtgärder 
för att kompensera för utebliven utsläppsminskning. Vi har dock inte identifierat några sådana 
styrmedel inom ramen för detta uppdrag.  

För att vi ska klara målet till 2030 är det därför viktigt att beslutet om att pausa höjningen av 
reduktionsplikten för bensin och diesel 2023, som beslutades 22 juni 2022 (Riksdagen, 
2022a), inte öppnar upp för sänkta ambitioner med systemet. Det är också viktigt att den 
tillfälligt sänkta energiskatten på bensin och diesel, beslutat 27 april 2022 (Riksdagen, 2022b), 
inte blir permanent. Detta givet att det inte fattas andra beslut som på motsvarande sätt bidrar 
till att målet nås. 

2.6 Hur vi ser på styrmedel och åtgärder 
I uppdraget till Trafikanalys används begreppen styrmedel och åtgärd synonymt. Det kan dock 
vara analytiskt relevant att skilja begreppen åt. Figur 2.4 visar en förenklad bild av hur vi ser 
att styrmedel och åtgärder förhåller sig till varandra i en politisk interventionskedja.  

 

Figur 2.4 Förenklad interventionskedja. 
Källa: Baserad på Trafikanalys (2018). 

Baserat på Trafikanalys (2018) definierar vi styrmedel i detta sammanhang som de verktyg 
regeringen och riksdagen kan ta i anspråk för att påverka olika aktörers agerande i en riktning 
som är gynnsam för uppfyllande av specifika politiska mål, i det här fallet klimatmålen.  

De aktörer som nämns i definitionen kan vara privatpersoner, kommuner, regioner, företag 
och andra organisationer. Styrmedlen används för att få aktörer att agera på ett sätt som de 
annars inte skulle ha gjort. Staten/regeringen kan också vidta ”offentliga åtgärder” om det 
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saknas andra aktörer som kan styras och vidta åtgärder (till exempel som fallet kan vara med 
förorenad mark). 

Styrmedel kan delas in i olika kategorier. Trafikanalys har sedan tidigare valt att använda 
följande indelning (Trafikanalys, 2018): 

• Administrativa styrmedel 

• Ekonomiska styrmedel  

• Informativa styrmedel  

• Nudging 

• Samhälls-, infrastruktur- och trafikplanering 

• Förhandlingar och överenskommelser 

• Offentlig upphandling 

• Forskning och innovation 

I vårt arbete använder vi ofta begreppet styrmedel för de insatser vi föreslår men vi är 
medvetna om att andra skulle välja att kalla det åtgärder. Mot bakgrund av uppdraget att ta 
fram underlag till regeringens klimatpolitiska handlingsplan blir det viktiga att fokusera på 
insatser regeringen och riksdagen har rådighet över. Huruvida, om de ska kallas styrmedel 
eller åtgärder blir i sammanhanget mindre relevant.  

2.7 Avgränsningar 
För att hantera en komplex materia som detta uppdrag omfattar så krävs avgränsningar. Vissa 
avgränsningar följer direkt av direktivet, andra utgör tolkningar av direktiven eller har praktiska 
utgångspunkter – avgränsningar som krävs för att hantera uppdraget inom givna tids- och 
resursramar. Dessa avgränsningar redovisar vi i det följande.  

Hantering av skatter 
I uppdraget ingår inte att lägga förslag inom skatteområdet. I vårt arbete har vi dock valt att 
resonera om generella styrmedel och skatters roll i omställningen, se vidare kapitel 11. 

Hantering av forskning och innovation 
Forskning och innovation har en viktig roll att spela i klimatomställningen. Nya tekniker och 
sätt att se på samhällsbyggande kan resultera i lösningar som påverkar hur vi lever och verkar 
och vilka växthusgasutsläpp det ger upphov till. Vi kan se att forskning och innovation behövs 
inom alla tre åtgärdsområden och i vissa underlagspromemorior lyfter vi identifierade behov. 
Men i uppdraget har vi avgränsat oss från att analysera var de största behoven finns, om 
pågående insatser är tillräckliga eller hur forskning och innovation bör bedrivas. Sådana 
analyser bör i stället genomföras inom ramen för ordinarie strategiska processer där 
forskningsområden och -program samt deras omfattning prioriteras. 
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Hantering av EU-lagstiftning och internationella regelverk  
EU-lagstiftning och internationella regelverk som berör transportområdet ska enligt uppdraget 
analyseras i den mån de påverkar måluppfyllelsen för klimatmålen. Vid behov bör förändringar 
föreslås och motiveras. Förslagen ska vara förenliga med svensk rätt, EU-rätt och 
internationell rätt. 

EU-lagstiftningen och internationella regelverk är omfattande materia. Inom ramen för 
uppdraget har vi valt att analysera dem i den mån vi stött på brister som vi anser påverkar 
måluppfyllelsen för klimatmålen. Vi har således inte genomfört en fullständig, strukturerad 
analys av all europeisk transportlagstiftning i syfte att identifiera behov av förändringar i 
förhållande till klimatmålen och föreslå förändringar. En sådan analys pågår också till viss del 
inom ramen för EU:s gröna giv och specifikt Fit for 55. 

Hantering av infrastrukturplanering 
Vi har avgränsat oss från att föreslå styrmedel och åtgärder som faller inom ramen för den 
ordinarie infrastrukturplaneringsprocessen, till exempel ombyggnation av befintlig infrastruktur 
eller byggande av ny infrastruktur och utveckling av farleder.14 Det är förslag som vi anser bör 
hanteras inom ramen för ordinarie process.  

I förekommande fall har vi dock analyserat de förordningar och instruktioner som styr 
processen i syfte att undersöka möjligheten att styra den i en mer hållbar riktning. Vi lägger 
också förslag inom detta område. Klimaträttsutredningen (2022) har också i sin 
slutredovisning kommit med förslag inom området vilka kan vara relevanta att ingå i en 
klimatpolitisk handlingsplan. 

Hantering av parallella processer och uppdrag 
Parallellt med vårt uppdrag har det nyligen avslutats eller pågår många initiativ, processer, 
regeringsuppdrag och utredningar som syftar till att hitta lösningar som bidrar till transport-
sektorns klimatomställning. Även om vi haft avstämningar och dialoger med flera av de 
berörda aktörerna har det inte varit praktiskt möjligt att ta hänsyn till allt.  

Den viktigaste process som pågår är de förslag EU-kommissionen ger och har givit inom 
ramen för den Fit for 55 och de förhandlingar som sker med anledning av dessa. Vad dessa 
förhandlingar landar i för beslut kommer att vara avgörande för vilka styrmedel som ska, bör 
och kan implementeras i Sverige och när. De kommer således att påverka innehållet i nästa 
klimatpolitiska handlingsplan.  

När vi i kapitel 4 till 7 beskriver våra förslag förklarar vi i de fall de har kopplingar till 
kommissionens förslag och om det är något särskilt regeringen behöver ta hänsyn till i detta 
avseende. 

Vi vill också poängtera att det pågår uppdrag och utredningar som ska slutrapporteras efter 
redovisningen av detta uppdrag, med resultat och förslag som kan vara relevanta att ingå i 
den kommande klimatpolitiska handlingsplanen. Några exempel är:  

• Trafikanalys ska analysera förutsättningarna för en ökad användning av helt eller 
delvis eldrivna fartyg i Sverige. Uppdraget ska redovisas senast 15 december 2022 
(Regeringen, 2021a). 

• Trafikanalys ska med stöd av Transportstyrelsen och Statens energimyndighet 
analysera möjliga incitament för att åstadkomma en ökad användning av land- och 
laddström i hamnar. Uppdraget ska redovisas senast 15 december 2022 
(Regeringen, 2021a).  

 
14 Infrastrukturplaneringsprocessen omfattar dock inte åtgärder i luftfartens infrastruktur.  
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• Trafikverket ska redovisa typer av åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och 
val av transportsätt (steg 1-åtgärder) eller som innebär att befintlig infrastruktur 
används mer effektivt (steg 2-åtgärder). Uppdraget ska redovisas senast 
den 21 januari 2023 (Regeringen, 2021b).  

• Statskontoret har i uppdrag att utreda Sjöfartsverkets verksamhets- och 
finansieringsform. Statskontoret ska lämna förslag på en ändamålsenlig 
myndighetsorganisation och finansiering som möjliggör en effektiv styrning mot 
transportpolitiska och klimatpolitiska mål. Uppdraget ska redovisas senast 
den 15 februari 2023 (Regeringen, 2022a).  

• Statskontoret har i uppdrag att analysera styrningen av myndigheter på klimat-
området. I uppdraget ingår att analysera myndigheternas roller, ansvar och 
förutsättningar inom klimatpolitiken. Statskontoret ska också vid behov lämna förslag 
på en mer ändamålsenlig styrning, inklusive organisering och inriktning av 
myndigheternas klimatarbete. Uppdraget ska slutredovisas senast 
den 16 december 2022 (Regeringen, 2022b). 

• Naturvårdsverket ska analysera förslag på åtgärder på EU-nivå från Europeiska 
kommissionen samt andra relevanta förslag som möjliggör att EU når nettonollutsläpp 
av växthusgaser senast 2050 och minst 55 procent utsläppsminskning jämfört med 
1990 till 2030. Delredovisningar sker löpande efter avstämning med 
Regeringskansliet (Miljödepartementet). Uppdraget ska slutredovisas senast 
den 31 december 2023 (Regeringen, 2021c).  

• Statens energimyndighet har i uppdrag att i fråga om det system för reduktionsplikt 
som regleras i lagen (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa 
fossila drivmedel (reduktionspliktslagen) utreda 

o om reduktionsnivåerna för bensin, diesel och flygfotogen för åren 2024 till 
2030 bör ändras med hänsyn till faktorer som anges i uppdraget, samt 

o om det bör ske några förändringar av reduktionsplikten på flygfotogen.  

De delar av uppdraget som rör frågan om reduktionsnivåerna för bensin och diesel för 
åren 2024 till 2030 ska redovisas senast den 15 september 2022. Övriga delar ska 
redovisas 15 december 2022 (Regeringen, 2022c). 

• Statens energimyndighet ska analysera och föreslå hur klimatpremierna kan utformas 
för att också stimulera marknadsintroduktionen av elflygplan i syfte att snabba på 
omställningen av flygsektorn till fossilfrihet och därigenom nå målen i det klimat-
politiska ramverket. Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2023 
(Regeringen, 2021d).  

• Transportstyrelsen ska redovisa hur myndigheten, inom ramen för sina ansvars-
områden, arbetar för att förbereda myndigheten inför att Sverige väntas bli 
tillverkarland för elflygplan (Regeringen, 2021e).  

• Boverket ska redovisa sin bedömning av hur utbyggnaden av laddinfrastruktur för 
väg- och sjötransporter kan komma att påverka myndighetens verksamhetsområde, 
till exempel i form av behov av regeländringar och förändrad vägledning rörande 
fysisk planering och byggnader (Regeringen, 2021f).  

• VTI har i uppdrag att bidra till ökad kunskap om elektrifieringen av transporter. 
Uppdraget består av olika delar med olika redovisningsdatum. Sista delen ska 
redovisas 31 december 2022 (Regeringen, 2021g). 

• Energimyndigheten och Trafikverket har i uppdrag att ta fram ett nationellt 
handlingsprogram för en snabb, samordnad och samhällsekonomiskt effektiv 
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utbyggnad av ändamålsenlig publik och icke-publik laddinfrastruktur samt 
tankinfrastruktur för vätgas för lätta och tunga fordon. Uppdraget ska redovisas 
senast 1 november 2023 (Regeringen, 2022d). 

• Energimarknadsinspektionen har i uppdrag att analysera och sammanställa ledtider 
och kostnader för anslutningar av laddningspunkter till elnätet utifrån erfarenheter från 
olika delar av landet. I uppdraget ingår att analysera hur ledtider kan kortas. 
Uppdraget ska redovisas senast 1 december 2022 (Regeringen, 2022e). 

Vidare pågår det aktiv beredning av förslag i Regeringskansliet; förslag som bland annat har 
tagits fram inom ramen för olika strategier, uppdrag och utredningar. De kan också ligga hos 
riksdagen. Vi har generellt valt att inte fördjupa oss i dessa förslag men vi vill poängtera att det 
bland dem finns förslag som bör ingå i en klimatpolitisk handlingsplan i händelse av att 
regering eller riksdag inte fattar beslut om dem innan en plan är fastställd. Exempel på sådana 
förslag är: 

• Åtgärder som rör transportsektorn inom den nationella strategin för elektrifiering 
(Regeringskansliet, 2022a).  

• Utfasningsutredningen (2021) förslog bland annat riksdagsbundna mål om att 
användningen av fossila drivmedel i inrikes transporter ska vara utfasad senast 2040 
och att nya personbilar från 2030 ska vara nollutsläppsfordon.15  

• Miljömålsberedningens betänkande om att inkludera bunkring till internationell luft- 
och sjöfart i Sveriges långsiktiga territoriella klimatmål (Miljömålsberedningen, 2022). 

• Att inkludera rena och höginblandade biodrivmedel i reduktionsplikten om en 
skattebefrielse inte är möjlig (Regeringen, 2021h). 

• Klimatdeklaration för långväga resor, inledningsvis för flyg (Regeringen, 2021i). 

• Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk (Prop. 
2021/22:228). 

• Förlängd och breddad ekobonus (Trafikverket, 2022a).  

Den nationella strategin för elektrifiering ser vi som särskilt viktig bland dessa förslag. Sverige 
behöver bygga upp en ändamålsenlig laddinfrastruktur för framför allt vägfordon. Tillgång till 
laddning är en förutsättning för att kunna ställa om fordonsflottan till eldrift och för 
klimatomställningen. Att genomföra strategin är därför centralt. 

Det har inte varit möjligt för oss att fullt ut ta hänsyn till arbeten som redovisats efter den sista 
april 2022. Exempel på uppdrag som redovisats och betänkanden som lämnats efter detta 
datum ger vi nedan. Vi vill uppmärksamma dem eftersom deras resultat och förslag kan vara 
intressanta som inslag i den kommande klimatpolitiska handlingsplanen.  

• Klimaträttsutredningen (2022) redovisade sitt slutbetänkande 18 maj 2022 och 
omfattar bland annat förslag som rör ett transporteffektivt samhälle. Vi har haft 
avstämningar med utredningen för att i möjligaste mån undvika dubbelarbete. 

• Statens energimyndighet har analyserat möjligheten att förbättra vägledningen till 
konsumenter om lätta fordons energianvändning och koldioxidutsläpp vid försäljning 
och marknadsföring. Uppdraget redovisades 31 maj 2022 (Energimyndigheten, 
2022b). 

 
15 Med nollutsläppsfordon menas nollutsläpp enligt EU:s definition, det vill säga inga koldioxidutsläpp vid körning 
(”från avgasröret”). Det innebär i praktiken batterielektriska fordon, bränslecellsfordon samt förbränningsmotorer 
drivna med bränsle som inte innehåller kol. Nollutsläppsfordon ska därför inte ses som helt fria från utsläpp av 
koldioxid då utsläpp kan ske från andra delar av ett fordons livscykeln, exempelvis från tillverkningsskedet. 
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• Trafikanalys har föreslagit åtgärder som kan stödja konsumenter till mer hållbara 
leveransval vid e-handelsköp. Uppdraget redovisades den 3 juni 2022 (Trafikanalys, 
2022b). 

• Trafikverket har analyserat och lämnat förslag på hur det statliga stödet till forskning 
och innovation på elflygsområdet kan utvecklas, samordnas och organiseras för att 
påskynda införandet av elflyg i Sverige, där elflyg avser samtliga relevanta tekniker 
för eldrift av luftfarkoster, inklusive vätgasteknik. Uppdraget redovisades 
den 15 juni 2022 (Trafikverket, 2022b).  

Det pågår också diskussioner och förhandlingar i EU med anledning av EU-kommissionens 
förslag Fit for 55, se vidare kapitel 3. 

Hantering av tre parallella uppdrag att lämna underlag till kommande 
klimatpolitiska handlingsplan 
Regeringen gav samtidigt ytterligare två uppdrag om att ta fram förslag till styrmedel och 
åtgärder till nästa klimatpolitiska handlingsplan. Förutom Trafikanalys uppdrag att ta fram 
förslag inom transportområdet har Tillväxtanalys i uppdrag att ta fram förslag som rör 
näringslivets klimatomställning (Regeringen, 2021j) och Länsstyrelsen i Uppsala att ta fram 
förslag som rör lokal och regional klimatomställning (Regeringen, 2021k). Det finns vissa 
beröringspunkter dessa uppdrag emellan, som att transporter ofta sker lokalt eller regionalt.  

Länsstyrelsen i Uppsala har i sitt arbete identifierat främst organisatoriska och strukturella 
hinder för klimatomställningen och deras förslag fokuserar på att öka genomförandekraften i 
kommuner och regioner. Trafikanalys har mer fokuserat på förslag som ger kommuner och 
regioner fler verktyg att använda i arbetet med transportsektorns klimatomställning.  

Produktion av hållbara förnybara drivmedel kan sägas vara en näringslivsfråga men eftersom 
det berör energitillförseln i transportsektorn är det något vi berör i vårt uppdrag.  

2.8 Att landa i rangordnade förslag 
Regeringen önskar se våra förslag rangordnade. I uppdragets direktiv skriver regeringen 
följande: 

”Förslagen bör rangordnas och motiveras utifrån deras betydelse för klimatomställningen, 
inklusive direkta och indirekta effekter på utsläppen av växthusgaser på lång och kort sikt. Vid 
rangordningen bör även konsekvenser för uppfyllelsen av andra samhällsmål, såsom övriga 
delar i de transportpolitiska målen, miljökvalitetsmålen och målen i Agenda 2030 beskrivas 
och vägas in. Effekter för samhällsekonomi, fördelningspolitik, sysselsättning, jämställdhet och 
regional utveckling ska också beskrivas och vägas in i rangordningen. Synergier bör 
eftersträvas och målkonflikter ska redovisas där så är relevant.” 

Vidare anger regeringen att rangordningen ska motiveras och redovisas på ett transparent 
sätt. 

Vi kan konstatera att det är många aspekter regeringen anger även om några av dem 
överlappar, såsom att samhällsekonomi och miljökvalitetsmålen ingår i de transportpolitiska 
målen.  

Den mall för att belysa ett styrmedels effekter som vi har tagit fram för uppdraget omfattar ett 
drygt 30-tal olika perspektiv för att belysa de aspekter regeringen anger. Det är förknippat med 
stora utmaningar att såväl beskriva som att väga in dem alla. Vi kan till exempel inte enbart 
rangordna efter kostnadseffektivitet. När det dessutom många gånger handlar om kvalitativa 
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bedömningar är det svårt att rangordna på ett entydigt och transparent sätt. Ytterligare en 
svårighet i sammanhanget är att många styrmedel inte berör alla perspektiv. 

En aspekt vi till viss del dessutom saknar i regeringens direktiv är tidsperspektivet. Vissa 
insatser kan vara mer angelägna att genomföra i närtid medan andra kan låta vänta på sig av 
olika skäl. Det tidsperspektiv vi har att förhålla oss till enligt direktiven är, förutom klimat-
effekter på kort och lång sikt, att föreslå styrmedel och åtgärder som bör genomföras under 
perioden 2023 till 2026. Men det kan finnas anledning att genomföra insatser tidigare eller 
senare under denna period. 

Mot bakgrund av våra utgångspunkter har vi landat i följande sätt att gruppera och rangordna 
förslagen: 

• Vi anser att det är angeläget att arbeta med flera trafikslags klimatomställning 
samtidigt. Vi har därför grupperat och presenterar förslagen utifrån vilket trafikslag det 
främst är tänkt att minska utsläppen från. Vissa förslag är dock trafikslags-
övergripande och presenteras därför i ett separat kapitel. 

• Inom respektive trafikslag har vi sorterat in förslagen under de tre åtgärdsområdena; 
Transporteffektivt samhälle, Hållbara förnybara drivmedel och Energieffektiva fordon, 
farkoster och fartyg.  

• Eftersom alla åtgärdsområden är nödvändiga för klimatomställningen anser vi att man 
bör arbeta med dem parallellt. Men inom varje åtgärdsområde har vi rangordnat 
förslagen för att signalera vilka av dem vi anser är viktigast. Vi har främst rangordnat 
dem efter deras betydelse, eller potentiella betydelse, för klimatomställningen. Men vi 
har även resonerat om och vägt in andra aspekter, såsom betydelse för näringslivet, 
fördelningseffekter och lämplig tid för genomförande, när så har varit möjligt och 
motiverat. Inom vissa trafikslag är dock antalet förslag få, vilket gör att det i vissa fall 
bara har blivit en gruppering och ingen rangordning. Finns det bara ett förslag går det 
inte att rangordna.  

• Vi vill poängtera att rangordningen gäller inom det aktuella trafikslaget och 
åtgärdsområdet. Ett förslag som har högst rang inom ett trafikslag och åtgärdsområde 
är alltså inte jämförbart med ett förslag som högst rang inom ett annat trafikslag eller 
åtgärdsområde. Inom vissa grupper har förslag fått samma rang, till exempel när vi 
anser att de bör införas som ett paket. 

• Sättet att gruppera och strukturera förslagen syftar till att ge en vägledning för 
prioritering i arbetet med att ta fram en klimatpolitisk handlingsplan. Vi vill dock ge 
följande ytterligare kommentarer. 

Våra förslag rör främst nationella styrmedel. En vägledande princip för ytterligare prioritering 
kan vara se till hur stora växthusgasutsläpp respektive trafikslag står för idag avseende inrikes 
transporter.16  

• Förslag som rör minskning av växthusgasutsläpp från vägtrafiken är viktigast 
eftersom vägtrafiken står för den absoluta merparten av växthusgasutsläppen från 
inrikes transporter.  

• Därefter följer förslag som rör minskning av växthusgasutsläpp från sjöfarten eftersom 
sjöfarten står för den näst största utsläppsposten avseende inrikes transporter. Det är 
dessutom ett trafikslag man generellt arbetar för att få en överflyttning till. För att en 

 
16 Ett annat sätt skulle kunna vara att se till kostnadseffektivitet och marginalnytta. Då skulle möjligen förslag 
inom sjöfart och luftfart prioriteras högre eftersom dessa trafikslag generellt sett är mindre reglerade avseende 
växthusgasutsläpp jämfört med vägtrafiken. 
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överflyttning ska vara positiv ur klimathänsyn är det viktigt att sjöfartens växthusgas-
utsläpp bidrar till att utsläppen från det samlade transportupplägget är lägre än 
alternativet.  

• Förslag som rör minskning av utsläpp från luftfarten är viktiga men inte lika viktiga 
som de som rör vägtrafiken och sjöfarten i enlighet med argumentationen ovan. 
Växthusgasutsläppen från luftfarten ingår heller inte i 2030-målet. 

• Järnvägen står för en marginell andel av växthusgasutsläppen från inrikes 
transporter. Insatser som syftar till att minska utsläpp från järnvägstrafiken är därför 
minst viktigt.  

• Våra trafikslagsövergripande förslag bedömer vi kan ha stor påverkan på vägtrafikens 
växthusgasutsläpp och är därför högt prioriterade. 
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3 EU-lagstiftning och 
internationella regleringar 

I juli 2021 presenterade EU-kommissionen ett omfattande lagstiftningspaket på klimatområdet 
– Fit for 55 – som i hög grad även berör transporterna. Paketet ska säkra att målen i EU:s 
klimatlag nås, att unionen uppnår klimatneutralitet senast 2050, därefter ”negativa utsläpp”, 
och att nettoutsläppen (utsläpp minus inlagring) 2030 är minst 55 procent lägre än 1990. Mot 
slutet av 2022 eller början av 2023 väntas ministerrådet och Europaparlamentet gemensamt 
ta slutlig ställning till förslagen. Utfallet avgör på många sätt förutsättningarna för arbetet med 
de svenska klimatmålen, inte minst på transportområdet. 

Luft- och sjöfart, med sin starka internationella prägel, omfattas parallellt även av de globala 
åtaganden och regleringar som antagits inom FN:s luft- respektive sjöfartsorganisationer; 
Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO) och Internationella sjöfartsorganisationen 
(IMO). Nedan beskrivs översiktligt de förslag från kommissionen som har störst betydelse för 
transportsektorn. En fördjupad redovisning finns i bilaga 4. 

Trafikslagsövergripande 
Kommissionen föreslår en skärpning av det befintliga utsläppshandelssystemet (ETS1)17 som 
bland annat innebär att den årliga utgivningen av nya utsläppsrätter minskar snabbare än 
hittills. I förlängningen leder förslaget till att utgivningen av utsläppsrätter helt upphör cirka 
2040. Inom transportområdet påverkar förändringarna främst flyget och sjöfarten, men de 
innebär också att klimatpåverkan från transportsektorns elanvändning minskar. 

En ny reduktionsplikt föreslås, som innebär att det genomsnittliga livscykelutsläppet per 
energienhet från transportsektorns energianvändning (inklusive el) i varje enskilt medlemsland 
2030 ska vara minst 13 procent lägre än motsvarande standardvärdet för fossila drivmedel 
(94 g CO2eq/MJ).18 

Vägtrafik 
Från 2026 föreslår kommissionen att ett nytt utsläppshandelssystem för vägtrafik och 
byggnader (ETS2) införs. Utgivningen av utsläppsrätter i systemet föreslås successivt minska 
i en takt som innebär att utgivningen helt upphör cirka 2043, vilket sannolikt skulle betyda 
stopp för fossila drivmedel. 

Parallellt vill kommissionen behålla och skärpa Ansvarsfördelningsförordningen, som reglerar 
utsläppen utanför nuvarande utsläppshandel (ETS1). För Sveriges del innebär förslaget att 
dessa utsläpp (varav knappt hälften kommer från vägtrafiken) 2030 måste vara minst 50 
procent lägre än 2005. 

Kommissionen föreslår skärpta regler för koldioxidutsläpp från nya personbilar och lätta 
lastbilar/bussar; från 2035 i praktiken stopp för fordon med förbränningsmotor.19 
Medlemsstaterna föreslås dessutom bli skyldiga att säkra att ny, publik laddinfrastruktur 
etableras, i första hand längs huvudvägnätet, och i viss mån även för vätgas. Vid 
nybyggnation och större ombyggnationer av såväl bostäder som andra lokaler föreslås krav 
om installation eller förberedelse för installation av laddningsutrustning. 

 
17 ETS står för Emissions Trading System. 
18 Annex V, punkt C 19, Europaparlamentets och Rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 om 
främjande av användningen av energi från förnybara energikällor. 
19 Förslag beträffande tunga fordon väntas under slutet av 2022. 
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Luftfart 
Flygets utsläpp omfattas dels av det globala systemet för utsläppskompensation CORSIA, 
dels EU:s utsläppshandel. 

CORSIA omfattar enbart internationell flygtrafik. Utsläppen 2019–2020 utgör systemets 
baslinje.20 Om de samlade utsläppen från trafik mellan länder som anslutit sig till CORSIA 
stiger över baslinjen, måste flygbolagen köpa in och annullera utsläppskrediter (som 
genererats genom klimatåtgärder inom andra sektorer) motsvarande utsläppsökningen. 
Kommissionen föreslår att enbart flygtrafik mellan EES och resten av världen ska regleras 
genom CORSIA. Flygtrafik inom EES föreslås (även fortsättningsvis) enbart inkluderas i 
nuvarande utsläppshandel, det vill säga utsläpp från flyg mellan EES-länderna föreslås 
undantas från CORSIA. Gratistilldelningen av utsläppsrätter till flyget inom utsläppshandeln 
föreslås fasas ut och helt upphöra 2027. 

Parallellt föreslås från 2025 krav om en successivt ökad volymandel förnybart i det flygbränsle 
som tankas vid större flygplatser inom EES, varav en växande andel syntetiska bränslen. 
Nationella lösningar (till exempel den svenska reduktionsplikten för flygfotogen) förutsätts 
avvecklas. 

Förbudet mot att beskatta flygbränsle föreslås avskaffas. I stället föreslås länderna bli skyldiga 
att införa en (låg) minimiskatt på sådant flygbränsle som används vid passagerarflygningar 
inom EES. För fraktflyg föreslås nuvarande förbud behållas. 

Sjöfart 
FN:s sjöfartsorganisation IMO (International Maritime Organization) antog 2018 en så kallad 
initial klimatstrategi, med bland annat mål om att de årliga utsläppen av växthusgaser från 
internationell sjöfart ska kulminera så snart som möjligt, och till 2050 minska med minst 50 
procent jämfört med 2008. Kommissionen föreslår att utsläpp från flertalet fartyg med en 
bruttodräktighet över 5 000 stegvis, under fyra år, ska inkluderas i den befintliga utsläpps-
handeln (ETS1), och omfatta alla utsläpp från trafik mellan hamnar inom EES, utsläpp i 
hamnlägen, samt hälften av utsläppen från trafik mellan hamnar inom respektive utanför EES. 

Parallellt föreslås en typ av reduktionsplikt med krav om minskade livscykelutsläpp per 
energienhet från den energi som används ombord på flertalet av de fartyg med en 
bruttodräktighet över 5 000 som trafikerar EES-hamnar. Från 2025 måste den årliga, 
genomsnittliga växthusgasintensiteten hos det bränsle ett fartyg (eller en grupp av fartyg) som 
trafikerar dessa hamnar använder vara minst 2 procent lägre än ett referensvärde.21 Kraven 
föreslås skärpas vart femte år. Till 2050 ska växthusgasintensiteten ha minskat med minst 75 
procent. 

Från 2030 införs krav att såväl vissa hamnar som vissa fartyg måste erbjuda respektive 
använda landström vid hamnlägen. 

Liksom för luftfarten föreslås det generella förbudet mot beskattning av sjöfartsbränslen i 
internationell trafik slopas. För sjöfart inom EU föreslås en obligatorisk minimiskatt som 
medlemsstaterna tillåts tillämpa även för fartyg med destination utanför EES. 

Bantrafik 
Nuvarande möjlighet att helt undanta spårtrafik från energiskatt föreslås slopas.  

 
20 Vid beräkning av kompensationskraven för perioden 2021–2023 gäller utsläppen 2019 som baslinje. 
21 Bilaga VI, Kommissionens förordning (EU) nr 601/2012 av den 21 juni 2012 om övervakning och rapportering 
av växthusgasutsläpp i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG. 
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4 Trafikslagsövergripande 
förslag 

I detta kapitel presenterar vi de förslag som är trafikslagsövergripande och som vi bedömer 
inte har särskild tonvikt på ett specifikt trafikslag. Men eftersom växthusgasutsläppen är störst 
från vägtrafiken när det gäller inrikes transporter blir också effekterna störst där. I Tabell 4.1 
ses en sammanställning av förslagen. 

I den mån de myndigheter som bistått oss har invändningar mot förslagen redovisar vi detta i 
anslutning till förslagen med vidare hänvisning till det fullständiga yttrandet i respektive bilaga, 
bilaga 2 till 5. 

Tabell 4.1. Trafikslagsövergripande förslag – Sammanställning 

Förslag per åtgärdsområde – Trafikslagsövergripande  

Förslag inom hållbara förnybara drivmedel  

En bred utredning om reduktionsplikt och/eller utsläppshandelssystem  

Förslag inom ett transporteffektivt samhälle  

Inför ett transporteffektivt samhälle som en transportpolitisk princip  

4.1 Förslag inom hållbara förnybara 
drivmedel 

För att växthusgasutsläppen från transportsektorn ska kunna vara i princip noll år 2045 
behövs grundläggande styrmedel som säkerställer en utfasning av de fossila drivmedlen. Idag 
har vi reduktionsplikt för bensin, diesel och flygfotogen vars nivåer är beslutade fram till 2030. 
Luftfarten ingår också i det europeiska utsläppshandelssystemet. 

Det förslag som lämnas nedan syftar till att se över och utveckla dagens reduktionsplikt så att 
en utvecklad modell i kombination med EU-styrmedel säkerställer en utfasning av fossila 
drivmedel senast 2045.  

En bred utredning om reduktionsplikt och/eller utsläppshandelssystem 
Förslag: Vi föreslår att regeringen under nästa mandatperiod tar ett brett grepp kring 
reduktionsplikten och ger Energimyndigheten i uppdrag att utreda vilka ytterligare bränslen 
och trafikslag som kan ingå i reduktionsplikten fram till år 2030. Här bör även ingå att utreda 
ett införande av en gemensam reduktionsplikt för bensin och diesel och hänsyn behöver tas till 
om rena och höginblandade drivmedel fortsatt blir skattebefriade eller om de bör inkluderas i 
reduktionsplikten.  

Utredningen bör utmynna i konkreta förslag som bland annat inkluderar vad som ska föras in i 
systemet och när. De förslag som kommer ut ur utredningen kan sedan beredas mer i detalj 
och införas i samband med kommande kontrollstationer för reduktionsplikten.  
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I arbetet är det viktigt att beakta de begränsningar som dagens och framtidens bränsle-
standarder kan medföra.  

Det ska också utredas hur reduktionsplikten bör utformas efter 2030 eller om det är lämpligt 
att omvandla reduktionsplikten till ett nationellt utsläppshandelssystem. Om det visar sig vara 
lämpligt och möjligt ur ett legalt perspektiv, ska utredningen också föreslå hur detta bör 
genomföras och hur ett utsläppshandelssystem bör utformas.  

Flera av de förslag som nu förhandlas inom Fit for 55 kommer att påverka förutsättningarna 
för en utredning men det finns dock delar som kan påbörjas innan dessa rättsakter är 
beslutade. Det gäller till exempel vilka bränslen som bör ingå i reduktionsplikten. För andra 
delar behöver förutsättningarna som ges av EU-regleringen inom berörda områden vara 
klarlagd. Därför behöver direktiven till utredningen anpassas så att de inledningsvis tar upp de 
delar som inte är avhängiga Fit for 55 och därefter kompletteras när besluten om de rättsakter 
som nu förhandlas inom ramen för Fit for 55 är fattade. Det handlar till exempel om vilka 
klimatambitioner som uttrycks i respektive rättsakt och till vilka tidpunkter, rättsakternas 
täckning av trafik, fordon och farkoster och eventuella restriktioner för medlemsstaterna som 
uttrycks i dem. 

Utredningens direktiv behöver också ta hänsyn till behandlingen av förslagen i Miljömåls-
beredningens betänkande om att inkludera bunkring till internationell luft- och sjöfart i Sveriges 
långsiktiga territoriella klimatmål (Miljömålsberedningen, 2022). Vidare är det viktigt att 
direktiven klargör hur utredningen ska förhålla sig till Utfasningsutredningens förslag att fossila 
drivmedel ska vara utfasade senast år 2040 (Utfasningsutredningen, 2021). 

Utredningen har två tydliga delar där en avser reduktionsplikten fram till 2030 och den andra 
utvecklingen därefter. Ett alternativ som diskuterats under föreliggande uppdrag är därför att 
genomföra detta som två separata uppdrag. Den kompetens som krävs i de bägge delarna är 
likartad och tidsmässigt torde de överlappa varandra, givet att besluten inom Fit for 55 går i 
stort sett som EU-kommissionen avsett. Därför bedömer Trafikanalys att det är resurseffektivt 
att genomföra det som ett uppdrag med olika delredovisningar. 

Bakgrund: Reduktionsplikten är ett av de viktigaste styrmedlen vi har för att nå det klimat-
politiska etappmålet för transportsektorn samt för att skapa långsiktiga och stabila spelregler 
för produktion och användning av biodrivmedel. Även om systemet redan är infört kan vissa 
tillägg och justeringar i systemet innebära ytterligare utsläppsminskningar och ett mer 
kostnadseffektivt system. Branschen flaggar själva för att det kan bli problem att uppfylla de 
högre reduktionsnivåerna framöver på grund av de bränslestandarder som idag finns. En 
inkludering av fler drivmedel och trafikslag i reduktionsplikten kan därför också bidra till att 
säkerställa en fortsatt utveckling mot etappmålet till 2030 och det långsiktiga målet.22 

Reduktionsplikten är ett komplext system och varje förändring som görs riskerar att påverka 
resten av systemet och drivmedelsmarknaden i stort. De långsiktiga förutsättningarna är 
viktiga och dessa säkerställs bäst genom att ha en fastställd plan för vad som ska fasas in i 
systemet och när. 

Exempel på vad som bör utredas är en inkludering av drivmedel för sjöfart, järnväg samt en 
eventuell inkludering av elektricitet och andra drivmedel. I uppdraget bör det även ingå att 
utreda en eventuell inkludering av drivmedel för fiskefartyg och Försvarsmaktens drivmedels-
användning samt om man bör införa en gemensam reduktionsplikt för bensin och diesel. En 
gemensam reduktionsplikt med full möjlighet till handel av över- och underprestationer skulle 
teoretiskt innebära att marginalkostnaden för att minska utsläppen från förbränning av bensin 
och diesel utjämnas. Reduktionsplikten blir då mer kostnadseffektiv i sin utformning. För en 
fördjupning av idén om en gemensam reduktionsplikt, se Energimyndigheten (2022a).  

 
22 Bränslekvalitetskravens eventuella konsekvenser för att uppfylla reduktionsplikten analyseras ytterligare inom 
Kontrollstationen för reduktionsplikten 2022. 
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Utfasningsutredningen (2021) föreslog att förutsättningarna för att omforma reduktionsplikten 
till ett utsläppshandelssystem bör utredas i samspel med pågående utveckling inom EU. I en 
utredning ska för- och nackdelar med olika utformningar och kombinationer av reduktionsplikt 
och utsläppshandel utredas och jämföras med varandra.  

Effekter i korthet: Att utreda effekterna av olika förslag till justeringar av reduktionsplikten, 
eller att omvandla den till ett utsläppshandelssystem, för att helt fasa ut fossila drivmedel till ett 
målår, föreslås ingå som en del av utredningen och har därför inte analyserats djupare inom 
föreliggande uppdrag. Utredningen skulle dock syfta till att föreslå system som ger en så säker 
måluppfyllnad som möjligt till så låga samhällsekonomiska kostnader som möjligt. En tydlig 
plan ger också långsiktiga förutsättningar för marknaden. Nedan för vi några övergripande 
resonemang om effekter, bland annat avseende kostnadseffektivitet. 

Systemet för reduktionsplikt är redan infört och bidrar till en kraftig minskning av koldioxid-
utsläppen. Däremot finns idag vissa delar av transportsektorn där drivmedlen inte inkluderas 
och där reduktionsplikten kan bidra till ytterligare utsläppsminskningar. Det gäller bland annat 
förslag att inkludera drivmedel för sjöfart respektive järnväg i reduktionsplikten. Som sagt kan 
en inkludering av ytterligare drivmedel i reduktionsplikten också säkerställa fortsatta utsläpps-
minskningar i det fall dagens bränslestandarder är ett hinder för att uppfylla reduktions-
nivåerna fram till 2030. Vi vill dock framhålla att justeringar av systemet fram till 2030 inte 
bidrar till lika stora effekter på koldioxidutsläppen som det redan införda systemet. Men 
justeringar i reduktionsnivåerna som utreds i kontrollstationerna kan få märkbara effekter. 

I princip är vinsterna av att omvandla reduktionsplikten till ett handelssystem med utsläpps-
rätter framför allt 1) en säkrare måluppfyllnad till 2) lägsta möjliga samhällsekonomiska 
kostnader. Målet nås till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad eftersom incitamenten till 
elektrifiering, transporteffektivisering och ökad inblandning av biodrivmedel likställs när 
utsläppen prissätts genom utsläppsrätter. Nackdelarna är framför allt att ändra på ett väl 
inarbetat system och att det blir än större osäkerhet kring pumppriserna. Det finns dock 
många verktyg i den praktiska utformningen av ett handelssystem för att hålla pumppriserna 
nere.  

Generellt kan sägas att reduktionsplikten liksom en eventuell utsläppshandel tenderar att öka 
priset för reglerade drivmedel. Men i takt med att fossila drivmedel fasas ut som ett led i 
omställningen minskar samtidigt betydelsen av detta för transportsystemet. 

Principiellt ökar kostnadseffektiviteten för reduktionsplikt såväl som för utsläppshandel ju fler 
drivmedel och energibärare som inkluderas, men möjligheten och konsekvenserna behöver 
utredas djupare. Även ett förslag om en gemensam reduktionsplikt för bensin och diesel 
bedöms bidra till att öka styrmedlets kostnadseffektivitet. Detta till följd av att drivmedels-
leverantörerna i huvudsak ges större flexibilitet att uppfylla reduktionsplikten där kostnaden för 
att göra så är som lägst. 

För vidare resonemang om detta förslag se Energimyndigheten (2022a) och Trafikanalys 
(2022c). 

Motiv till plats i rangordningen: Eftersom detta är det enda trafikslagsövergripande förslag 
vi lägger inom åtgärdsområdet Hållbara förnybara drivmedel rangordnas det inte utifrån den 
metod vi valt. Vi anser dock att det har hög prioritet, se metodbeskrivningen i avsnitt 2.8. 

Yttranden: Naturvårdsverket anser att förslaget bör ha en hög rang, se bilaga 3.  
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4.2 Förslag inom ett transporteffektivt 
samhälle 

Inför ett transporteffektivt samhälle som en transportpolitisk princip  
Förslag: Regeringen föreslår riksdagen att införa transporteffektivt samhälle som en 
grundläggande transportpolitisk princip med formuleringen 

”Transportpolitiken ska bidra till att det svenska samhället blir mer 
transporteffektivt.” 

De transportpolitiska målen har en överordnad roll och beskriver det tillstånd som ska efter-
strävas. Principerna är underställda målen och ger vägledning om hur måluppfyllelse ska ske. 
På samma sätt som exempelvis principen om att kunder själva ska få bestämma hur de vill 
resa tillämpas med beaktande av den samlade målbilden, gäller också den förslagna 
principen om transporteffektivitet. Ett transporteffektivt samhälle ska skapas inom de 
transportpolitiska målens ramar. 

De transportpolitiska principerna är inte rangordnade och har ingen inbördes prioritet, men 
den här föreslagna principen har en sådan central och övergripande karaktär att det är 
lämpligt att presentera den först i listan av transportpolitiska principer. 

Bakgrund: Transportpolitikens mål och principer är de viktigaste utgångspunkterna för 
regeringens åtgärder och val av styrmedel inom transportområdet (Prop. 2008/09:93 s. 59). 
Denna utformning av den transportpolitiska grunden, där målen anger vad som ska 
åstadkommas och principerna ger en bild av hur det ska ske, har sin historia från 1980-talet 
(Prop. 1987/88:50). Mål och principer har sedan dess, i olika sammanhang, justerats 
(Prop. 2005/06:160 och Prop. 2008/09:93). De nuvarande fem vägledande transportpolitiska 
principerna är:  

• kunderna ska ges stor valfrihet att bestämma hur de vill resa och hur en transport ska 
utföras,  

• beslut om transportproduktion bör ske i decentraliserade former,  

• samverkan inom och mellan olika trafikslag ska främjas,  

• konkurrensen mellan olika trafikutövare och transportalternativ ska främjas,  

• trafikens samhällsekonomiska kostnader ska vara en utgångspunkt när 
transportpolitiska styrmedel utformas. 

Trafikanalys ser ett behov av att en transportpolitisk princip om att samhället bör utvecklas 
mot ett mer transporteffektivt samhälle adderas till övriga transportpolitiska principer för att 
tydliggöra inriktningen på transportpolitiken. 

Transportpolitiken kan i väsentlig utsträckning bidra till ett transporteffektivt samhälle, men 
åtgärder inom angränsande politikområden är samtidigt viktiga. Det gäller inte minst 
samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande och energianvändning. Då styrmedel införs 
med utgångspunkt att skapa ett transporteffektivt samhälle, tydliggörs incitament för att arbeta 
mer med att en transportsnål samhällsplanering även inom andra politikområden. Den 
politiska inriktning som speglas i föreslagen princip om ett transporteffektivt samhälle, bör på 
lämpligt sätt också tillämpas inom relevanta, angränsade områden. 

Liksom för andra centrala begrepp i den transportpolitiska överbyggnaden av mål och 
principer, såsom ”hållbarhet”, ”tillgänglighet” och ”samverkan” är det en uppgift för regeringen 
att närmare beskriva begreppet ”transporteffektivt samhälle” vid implementering av principen. 
Det är ett arbete där berörda expertmyndigheter inom området sannolikt ges en central roll. 
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Det vore däremot inte lämpligt om riksdagen vid beslut om principen fattade ett beslut som 
definierar ett ”transporteffektivt samhälle”. Ett skäl till det är att omvärlden förändras och att 
andra potentiellt bärande begrepp, såsom ”trafikslag” och ”bil”, inte nödvändigtvis har samma 
innebörd i framtiden som idag. 

Trafikanalys ser stora vinster med ett mer transporteffektivt samhälle och bedömer att det 
finns en stor potential i att det fastslås som en grundläggande transportpolitisk princip. 
Samtidigt har vi noterat de invändningar mot förslaget som har kommit från Trafikverket och 
Transportstyrelsen.23 Vi noterar särskilt att Transportstyrelsen anser att förslaget behöver 
utvecklas i ett genomgripande transportpolitiskt sammanhang, vilket Trafikanalys instämmer i. 
Innan riksdagen föreslås en ny princip bör således denna diskussion föras av regeringen. 

Effekter i korthet: Om politiska beslut även utgår från principen om ett mer transporteffektivt 
samhälle ökar sannolikheten att politiken bidrar till bland annat en långsiktig hållbar 
utsläppsminskning av växthusgaser men också till god resurshushållning i ett bredare 
perspektiv. 

Motiv till plats i rangordningen: Eftersom detta är det enda trafikslagsövergripande förslag 
vi lägger inom åtgärdsområdet Ett transporteffektivt samhälle rangordnas det inte utifrån den 
metod vi valt. 

Yttranden: Trafikverket och Transportstyrelsen har som nämnts ovan invändningar mot detta 
förslag, se vidare bilaga 4 och 5. Naturvårdsverket anser att förslaget bör ha en hög rang, se 
bilaga 3.  

  

 
23 Trafikverket och Transportstyrelsen har skrivit sina yttranden baserat på en tidigare version av denna rapport. 
Trafikanalys har utvecklat skrivningarna sedan dess. 
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5 Förslag som rör vägtrafiken 

Inom vägtrafiken finns flera styrmedel på plats som bidrar till klimatomställningen. Till de 
viktigaste hör reduktionsplikten, drivmedelsbeskattningen och EU:s krav på koldioxidutsläpp 
från nya lätta respektive tunga fordon. Reduktionsplikten är särskilt viktig för att nå 2030-
målet. Vi har inte identifierat några styrmedel som på kort sikt kan ersätta detta system så att 
målet kan nås. De förslag vi lägger handlar om att justera några av dagens styrmedel för att 
göra dem mer effektiva men vi lägger även fram förslag på helt nya styrmedel som ett sätt att 
göra omställningen mer robust och minska samhällets kostnader för den. 

Då detta uppdrag har varit brett och omfattat hela den transportpolitiska åtgärdsarsenalen 
inom klimatområdet förutom skatter, har många förslag inte hunnit utredas grundligt utan 
vidare utredning krävs, till exempel utvecklade konsekvensutredningar av författnings-
förslag. Många förslag är också beroende av vilka beslut som kommer att fattas inom EU 
kopplat till EU-kommissionens förslag inom Fit for 55. 

Förslagen är grupperade och rangordnade inom respektive åtgärdsområde, se avsnitt 2.8 för 
mer information om metoden. 

I den mån de myndigheter som bistått oss har invändningar mot förslagen eller rangordningen 
redovisar vi detta i anslutning till förslagen med vidare hänvisning till det fullständiga yttrandet i 
respektive bilaga, bilaga 2 till 5. 

I Tabell 5.1 ses en sammanställning av förslagen. Därefter följer en beskrivning av respektive 
förslag och deras effekter i korthet. För utförligare beskrivningar och analyser hänvisar vi till 
underlagspromemorior.  

Tabell 5.1. Förslag som rör vägtrafiken – Sammanställning 

Förslag per åtgärdsområde – Vägtrafik Rang-
ordning 

Förslag inom hållbara förnybara drivmedel  

Främja den inhemska biodrivmedelsproduktionen genom att  

• införa en riktad kvot för avancerade biodrivmedel i reduktionsplikten  

• förstärka Industriklivet 

 

Förslag inom ett transporteffektivt samhälle  

Paket för effektivitet – Förhandlingsöverenskommelser där kommuner, regioner 
och staten gemensamt vidtar åtgärder för att bidra till ett transporteffektivt samhälle 

1 

Sänk hastigheten i tättbebyggt område 1 

Utöka möjligheterna för statlig medfinansiering av steg 1- och steg 2-åtgärder 3 

Gör stadsmiljöförordningen tillämplig för hållbara godstransporter 4 

Genomför en regelöversyn för att eliminera hinder och underlätta för distansarbete 5 
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Förslag inom energieffektiva vägfordon  

Underlätta hemmaladdning – Utred Tillträde till laddning  1 

Förläng klimatpremien för tunga lastbilar och utred ökad stödnivå 2 

Dela upp miljözon klass 3 i en för lastbilar och bussar och en för personbilar 3 

Inför en tillfällig skrotningspremie riktad till privatpersoner 4 

 

5.1 Förslag inom hållbara förnybara 
drivmedel 

Främja den inhemska biodrivmedelsproduktionen genom att införa en 
riktad kvot för avancerade biodrivmedel i reduktionsplikten och förstärka 
Industriklivet 
Förslag: Vi föreslår att en riktad kvot införs för avancerade biodrivmedel i reduktionsplikten av 
råvaror som främst består av lignocellulosa från i huvudsak restprodukter från skogsbruket. 
Det bör även utredas om elektrobränslen kan ingå i den riktade kvoten. Förslaget innebär att 
den som säljer drivmedel ska bli skyldig att blanda in en viss mängd biodrivmedel från 
utpekade råvaror som restprodukter från jord- och skogsbruk. Kvoten föreslås gälla lika för 
bensin och diesel och öka från 0,7 procent 2024 till 15,9 procent 2030 (Energimyndigheten, 
2021d). 

Vi föreslår även att Industriklivet förstärks årligen under perioden 2024 till 2026 för att främja 
produktionen av avancerade biodrivmedel. Energimyndigheten bedömer i rapporten 
”Styrmedel för nya biodrivmedel” (Energimyndigheten, 2021d) att en rimlig summa kan vara 
1,2 miljarder årligen. 

Bakgrund: De svenska styrmedlen för att främja flytande biodrivmedel har hittills främst 
riktats mot användarsidan och reduktionsplikten väntas driva fram en kraftigt ökad 
biodrivmedelsanvändning till 2030. De befintliga, i huvudsak fossilbaserade, raffinaderierna 
planerar att möta reduktionsplikten genom att i motsvarande grad öka sin förmåga att 
producera biodrivmedel. Dessa biodrivmedel väntas framför allt utgöras av HVO, från till 
exempel animaliska fetter och använda frityroljor. Idag är den stora majoriteten av råvarorna i 
de biodrivmedel som används i Sverige importerade. Medan reduktionsplikten säkerställer en 
ökad efterfrågan på biodrivmedel, styr den inte till att ökad produktionskapacitet placeras i 
Sverige, och därför behövs kompletterande styrmedel om vi vill säkerställa en ökad nationell 
produktionskapacitet. 

En anledning till att nya tekniker inte utvecklas, även om de skulle kunna vara lönsamma på 
sikt, är att det finns innovationsrelaterade marknadsmisslyckanden som bromsar. Det är 
kopplat till att kunskap, när den väl är känd eller används, är svår att skydda från att andra 
använder den. Det kan leda till att företag investerar för lite i forskning och utveckling jämfört 
med vad som är önskvärt utifrån ett samhällsperspektiv, då vinsten för samhället är större än 
vinsten för det enskilda företaget. På samma sätt kan ny kunskap ofta ha en lång inlärnings-
period innan den kan användas och ge önskad nytta. Kostnaderna är högst för de aktörer som 
först använder och sprider kunskapen och företag har därför låga incitament att börja tillämpa 
och sprida ny kunskap, trots att det skulle ge samhället höga vinster. Tillsammans med 
förekomsten av negativa externa effekter vid framställning av de råvaror som idag dominerar 
biodrivmedelsproduktionen utgör dessa marknadsmisslyckanden samhällsekonomiska motiv 
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för styrmedel med syfte att leda till en marknadsintroduktion av nya tekniker och som 
möjliggör en breddad råvarubas. 

Energimyndigheten har i en tidigare rapport (Energimyndigheten, 2021d), utrett behovet av 
ytterligare styrmedel för biodrivmedelsproduktion med nya tekniker. Myndigheten kom fram till 
att det sannolikt krävs någon typ av styrmedel som minskar investeringens risker och mer-
kostnader för att samhällsekonomiskt effektiva investeringar i nya biodrivmedelstekniker ska 
komma till stånd. För att realisera potentialen föreslås en kombination av dels ett 
investeringsstöd i form av utökade medel till Industriklivet, dels en riktad kvot i reduktions-
plikten för råvaror som främst består av lignocellulosa som inte kan omvandlas till biodriv-
medel med etablerade tekniker. Målgruppen för Industriklivet har redan utvidgats så att även 
nya biodrivmedelstekniker ska kunna få stöd, men däremot har resurserna till stödet inte 
anpassats för att kunna rymma de stora investeringar som det kan vara fråga om. 
Industriklivet har hittills endast fått ökade anslag för att täcka utvidgningen till och med 2022. 

Energimyndighetens bedömning är att dessa styrmedel bör införas som ett paket. Det bedöms 
både behövas ett stöd för att få i gång produktion med dessa tekniker och en avsättning för 
drivmedlen i ett inledande skede. Investeringsstödet främjar framför allt inhemsk produktion av 
avancerade biodrivmedel medan den riktade kvoten även främjar en inhemsk användning. 
Styrmedlen är redan utredda, i ovan nämnda studie, och är därmed förslag som bedöms 
kunna införas i kommande mandatperiod. Eftersom en viss tid gått sedan förslagen 
ursprungligen lades kan tidpunkt för införande och vilka exakta nivåer som ska sättas behöva 
ses över innan införande. Hänsyn behöver också tas till de eventuella förslag till justerade 
reduktionsnivåer som läggs inom Kontrollstation för reduktionsplikten 2022.  

Effekter i korthet: De enskilda styrmedelsförslagen är tänkta att verka som ett paket för att 
främja en ökad inhemsk produktion och användning av avancerade biodrivmedel. Förslaget 
som helhet kan både främja en ökad försörjningstrygghet och skapa jobb och bidra till regional 
utveckling.  

Förslaget bedöms inte kunna minska Sveriges territoriella utsläpp från transportsektorn i 
någon stor omfattning men har ett signalvärde. En omställning som bygger på att Sverige 
köper upp stora delar av världsmarknaden för biodrivmedel, trots goda biomassatillgångar 
jämfört med många andra länder, är en omställning som är svår att exportera. Kan Sverige 
däremot bidra till att utveckla tekniker som möjliggör användning av nya, hållbart framställda 
biomassaresurser är det också ett sätt att med större trovärdighet visa på en omställningsväg 
som fler kan inspireras att följa. 

Styrmedel som minskar behovet av konventionella biodrivmedel från livsmedels- och foder-
grödor (med risk för direkt eller indirekt ändrad markanvändning) har en potential att minska 
miljöpåverkan från biodrivmedelsproduktionen och skulle innebära att konventionella råvaror 
(och mest troligt importerade råvaror i form av oljor och fetter) till viss del skulle ersättas av 
inhemska råvaror i form av främst skogliga restprodukter.  

Vi bedömer att den riktade kvoten inte kommer att ha någon märkbar effekt på drivmedels-
priserna vid pump eftersom det handlar om så pass små mängder. Drivmedelsmarknaden är 
komplex, men när andra råvaror ökar i pris ökar incitamenten att utveckla nya råvaror såsom 
av lignocellulosa. Att utvidga råvarubasen torde därför sänka priset snarare än tvärtom. 

Motiv till plats i rangordningen: Att skapa bättre förutsättningar för inhemsk biodrivmedels-
produktion är viktigt av flera skäl som vi beskrivit ovan. Vi föreslår att de båda förslagen införs 
tillsammans som ett paket och har därför inte rangordnat dem sinsemellan. Vi förespråkar ett 
paket eftersom statsstödsreglerna inte tillåter att medel inom Industriklivet riktas direkt till 
biodrivmedelsproduktion. Om förslagen separeras skulle det innebära en allmän förstärkning 
av Industriklivet utan specificerat ändamål. Syftet med kvoten i kombination med utökning av 
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Industriklivet är att de kan samverka för att bidra till ett ökat utbud. Det kan också bidra till en 
ökad försörjningstrygghet.  

Eftersom detta är det enda förslag vi lägger inom vägtrafik och åtgärdsområdet Hållbara 
förnybara drivmedel rangordnas det inte utifrån den metod vi valt. 

Yttranden: Naturvårdsverket anser att det är ett trafikslagsövergripande förslag och bör ha en 
hög rang, se bilaga 3.  

5.2 Förslag inom ett transporteffektivt 
samhälle  

I det här avsnittet föreslår vi en rad statliga styrmedel som tillsammans stödjer en samhälls-
utveckling mot ett mer transporteffektivt samhälle med fokus på vägtrafiken, se Tabell 5.2.  

De styrmedel vi föreslår rör främst förutsättningsskapande insatser för kommuners och 
regioners arbete mot ett mer transporteffektivt samhälle, men i någon omfattning också direkt 
styrande insatser. Våra förslag täcker in olika delar, eller områden, av ett transporteffektivt 
samhälle (se Tabell 5.2) och syftar i stor utsträckning till att förstärka befintliga insatser. De 
styrmedel vi föreslår är en viktig del, tillsammans med bland annat åtgärder på kommunal och 
regional nivå, för att nå ett mer transporteffektivt samhälle. Statliga styrmedel och åtgärder på 
kommunal och regional nivå ska tillsammans ge tydliga signaler till medborgare och näringsliv 
för hur vi bör agera för att på sikt nå ett transporteffektivt samhälle.  

Förslagen baseras i huvudsak på ett arbete utfört av WSP (WSP, 2022a) samt på omvärlds-
analys som genomförts under uppdragstiden. Juridiska utredningar av flera av styrmedels-
förslagen har även genomförts.  

Tabell 5.2 nedan ger en översikt över de föreslagna styrmedlen, deras inbördes rangordning, 
vilket område inom transporteffektivt samhälle de berör liksom vilken typ av styrmedel som 
föreslås.  

Tabell 5.2. Förslag inom transporteffektivt samhälle med fokus på vägtrafik 

Rang-
ordning 

Förslag Område Typ 

1 

Paket för effektivitet - Förhandlingsöverens-
kommelser där kommuner, regioner och 
staten gemensamt vidtar åtgärder för att 

bidra till ett transporteffektivt samhälle 

Tätort 
Förhandlings-

person 

1 Sänk hastigheten i tättbebyggt område  Tätort 
Förordnings-

förändring 

3 
Utöka möjligheterna för statlig 

medfinansiering av steg 1- och steg 2-
åtgärder 

Övergripande 
Förordnings-

förändring 

4 
Gör stadsmiljöförordningen tillämplig för 

hållbara godstransporter 
Gods 

Förordnings-
förändring 

5 
Genomför en regelöversyn för att eliminera 

hinder och underlätta för distansarbete 
Resande  Utredning 
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Paket för effektivitet – förhandlingsöverenskommelser där kommuner, 
regioner och staten gemensamt vidtar åtgärder för att bidra till ett 
transporteffektivt samhälle 
Förslag: På regioners och kommuners initiativ bör staten tillsätta en förhandlingsperson för att 
ta fram lokala eller regionala trafikpaket för ett transporteffektivt samhälle.  

Sådana paket ska omfatta åtgärder för att påverka transportmönster och optimera 
användningen av befintlig infrastruktur (steg 1- och steg 2-åtgärder) för bägge transportslag. 
Beträffande infrastruktur för gång, cykel och kollektivtrafik kan också reinvesteringar (steg 3-
åtgärder) och investeringar (steg 4-åtgärder) komma i fråga. Namngivna infrastrukturobjekt 
inom nationell plan bör inte kunna omfattas av dessa förhandlingar, däremot ska 
förhandlingarna förhålla sig till eventuella sådana projekt som beslutats i den gängse 
planeringen. 

Som en del i förhandlingsöverenskommelser bör staten, på lokala och regionala myndigheters 
initiativ, kunna överväga att bidra med finansiering via lokala trängselskatter. Det bör också 
övervägas om det i sammanhanget är lämpligt att ge aktuella kommuner möjligheter att ta ut 
för ändamålet utformade parkeringsavgifter, se vidare avsnitt 11.1. Regioner kan främst bidra 
genom insatser inom kollektivtrafikområdet och kommuner inom trafik- och stadsplanering 
inklusive upprättande av miljözoner. Eventuella paket som omfattar trängselskatter och 
särskilt utformade parkeringsavgifter behöver prövas av riksdagen, så länge riksdagen inte 
gjort några generella bemyndiganden för kommuner inom dessa områden. 

Intäkter från eventuella lokala trängselskatter bör i dessa sammanhang också kunna 
användas för drift av regional kollektivtrafik. Om sådant stöd endast ges till infrastruktur skulle 
det riskera att premiera infrastrukturtunga lösningar som inte nödvändigtvis ger bäst 
klimatomställning. I direktiven till en förhandlingsperson bör det ingå krav på att den 
kollektivtrafik som omfattas ska vara samhällsekonomiskt lönsam. Det senare genom att 
kollektivtrafiken, tillsammans med andra insatser inom avtalet och andra styrmedel, har 
förutsättningar att bli välbelagd och att antalet resor med bil minskar till förmån för 
kollektivtrafiken.  

Paketen bör utformas så att de har en kontrollstation minst var femte år för att utvärdera 
insatserna och vid behov anpassa dem. 

Bakgrund: Den statliga transportpolitiken har lång erfarenhet av att tillsätta förhandlings-
personer för att söka samlade paketlösningar på trafikutmaningar i våra storstadsområden. 
Det är ett angreppssätt som återkommande prövats och givit önskade resultat. I Stockholm 
har det bland annat handlat om Hörjelöverenskommelsen 1961, Dennisöverenskommelsen 
1992 och Stockholmsöverenskommelsen enligt 2013 års Stockholmsförhandling. Göteborg 
har på liknande sätt haft Adelsohnöverenskommelsen i början av 1990-talet och det 
Västsvenska paketet 2010 och Malmö den så kallade Hulterström-överenskommelsen 1991. 
Sådana paket har historiskt haft stort fokus på att förverkliga infrastrukturprojekt.  

Direktiven till de förhandlingspersoner som tillsätts bör vara att åstadkomma klimatomställning 
genom ett transporteffektivt samhälle med stora inslag av åtgärder som påverkar efterfrågan, 
utvecklar utbudet av kollektivtrafik, hållbara godstransporter, skapar bättre förutsättningar för 
gång och cykel samt bidrar till att befintlig transportinfrastruktur används mer effektivt.  

Förhandlingsarbetet ska resultera i paket som bidrar till att transportpolitikens mål om att nå 
ett samhällsekonomiskt effektivt och långsiktigt hållbart transportsystem kan nås. Det är därför 
viktigt att regeringen säkerställer att dessa förhandlingar ges direktiv och tillräckliga 
förutsättningar för att kunna baseras på gedigna underlag. Statskontoret har utvärderat 
förhandlingslösningar som metod för att lösa stora samhällsutmaningar med utgångspunkt 
bland annat i nämnda infrastrukturpaket (Regeringen, 2021l). Vårt förslag skiljer sig i sin 
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inriktning och rör sannolikt mindre trafikpaket och omfattar inte investeringar i bil- och 
järnvägsinfrastruktur.  

Även Klimaträttsutredningen (2022) föreslår en form av förhandlingslösningar där dock 
Trafikverket föreslås ges en ledande roll och förslaget har en närmare koppling till 
(förhandlingsbaserade) stadsmiljöavtal med kommuner och regioner. Det förslag vi lägger 
ligger längre bort från nuvarande stadsmiljöavtal genom att vi föreslår en statlig förhandlings-
person som är fristående från Trafikverket och har ett mandat av regeringen. Trafikverket kan 
delta som en part som bistår förhandlaren. Direktivet öppnar också för en bredare åtgärds-
arsenal där även trängselskatter och styrande parkeringsavgifter kan ingå. Föreliggande 
förslag och Klimaträttsutredningens förslag till förhandlingslösningar kan med fördel hanteras 
parallellt i den fortsatta beredningen. 

Klimaträttsutredningen (2022) föreslår vidare att regeringen ska tillsätta en utredning för att 
klargöra om statligt stöd får och bör kunna ges till drift av lokal och regional kollektivtrafik.24  

Effekten i korthet: Förhandlingar innebär att skilda parter bidrar med sin kunskap och med 
sina redskap så att ett brett spektrum av åtgärder kan prövas. Det öppnar också för synergier 
mellan insatser som normalt inte nås om parterna agerar var för sig, vilket skapar 
förutsättningar för högre kostnadseffektivitet såväl som för bättre hållbarhet. 

Motiv till plats i rangordningen: I föreliggande redovisning föreslås ett antal nya insatser 
som kan bidra i utvecklingen av ett transporteffektivt samhälle. Genom att öppna upp för 
förhandlingslösningar skapas också en arena där nya och befintliga styrmedel och åtgärder 
kan kombineras i syfte att nå större effekt – höja värdet av de skilda insatserna. De synergier 
som kan åstadkommas är väsentliga och innebär ett mervärde för befintliga styrmedel och de 
andra styrmedel som föreslås. Det finns erfarenhet av att tidigare förhandlingar, som haft 
fokus på infrastrukturinvesteringar, har medfört att vissa mindre lönsamma objekt lagts in i 
paket och bidragit till effektivitetsbrister. Dessa förhandlingar, med syfte att bidra till ett 
transporteffektivt samhälle, har en annan karaktär i att de inte innehåller stora investeringar 
som binder utvecklingen, utan i stor utsträckning rör åtgärder som kan justeras över tid. 
Effektivitetsfrågor ska ges tyngd i förhandlingspersonens direktiv. 

Förhandlingar kan sammantaget bidra till utsläppsreduktioner. Hållbarhet och effektivitet ska 
vara ledande för förhandlingspersonen och det är rimligt att tro att även andra parter har 
samma strävan. Det tillsammans med möjligheter till synergier talar för att förhandlingar kan 
åstadkomma förändringar till förhållandevis låga samhällsekonomiska kostnader. Konceptet är 
väl beprövat inom angränsande områden och bör inte föranleda några problem avseende 
genomförande. Förhandlingar av dessa slag har goda förutsättningar att bidra till långsiktigt 
hållbar samhällsutveckling i ett bredare perspektiv. Mot denna bakgrund ges Paket för 
effektivitet högsta rang. 

Yttranden: Trafikverket och Transportstyrelsen har invändningar mot detta förslag, se bilaga 
4 och 5. Naturvårdsverket anser att förslaget bör ha en lägre rang, se bilaga 3.  

Sänk hastigheten i tättbebyggt område 
Förslag: Den generella hastigheten inom tättbebyggt område sänks från dagens 50 km/h till 
40 km/h främst i syfte att skapa attraktivare tätortsmiljöer med bättre förutsättningar för gång- 
och cykeltrafik. Detta kommer i sin tur att medföra positiva klimateffekter. I samband med 
denna reform skulle kommuner kunna uppmuntras att överväga på vilka vägar och gator det 
är lämpligt att gå ytterligare ett steg och sänka hastigheten till 30 km/h i syfte att skapa 
attraktivare tätortsmiljöer med bättre förutsättningar för gång- och cykeltrafik.  

 
24 För mer information, se (Klimaträttsutredningen, 2022) s. 448. 
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Förslaget har tidigare lagts fram av Trafikanalys i rapporten "Sänkt bashastighet i tätort”, 
Rapport 2017:16. För utförlig redovisning av analys och vidare referenser hänvisas till den 
rapporten. Förslag till författningsförändring redovisas i en separat promemoria (SALC 
Advokatbyrå, 2022a). 

Bakgrund: På uppdrag av regeringen har Trafikanalys utrett förutsättningarna för och 
effekterna på de nationella transportpolitiska målen av en generell hastighetssänkning inom 
tättbebyggt område från 50 till 40 kilometer per timme (Trafikanalys, 2017). Trafikanalys 
förordade då en sådan förändring. 

Styrmedlet innebär att ändring görs i Trafikförordning (1998:1276) vilket talar för att beslut kan 
fattas under mandatperioden 2023 till 2026. Trafikanalys rekommenderar en genomförande-
period på fem år. Det ger också kommunerna tid att ta ställning till i vilken utsträckning 
ytterligare hastighetssänkning är motiverad och att i viss utsträckning genomföra eventuella 
följdförändringar av gaturummets utformning. Genomförandeperioden innebär att styrmedlet 
skulle kunna börja ge effekt under perioden 2028 till 2031. En successiv implementering av 
den nya generella hastigheten innebär att olika generella hastigheter, under en övergångstid, 
kan gälla i skilda tätorter. Vi ser inget problem i det utan gör bedömningen att trafikanter, 
bland annat med vägskyltars hjälp kan hantera detta. 

Effekter i korthet: Sänkt hastighet i tättbebyggt område kan bidra till att skapa attraktivare 
miljöer i tätorter genom att ge bättre förutsättningar för gång- och cykeltrafik, vilket är en viktig 
del i ett transporteffektivt samhälle. Det skapar också utrymme, trafikrytm och bättre 
förutsättningar för innovativ hållbar distribution. 

Tillsammans med andra styrmedel som stimulerar gång- och cykeltrafik går det att skapa 
samhällen med lägre växthusgasutsläpp och bidra till paradigmskiftet från bilorienterad 
samhällsplanering till en trafik- och stadsplanering med människan mer i fokus. Vidare ger 
sänkt hastighet i tättbebyggt område vinster för samhället i termer av högre trafiksäkerhet, 
minskad mängd slitagepartiklar och lägre bullernivåer samt generellt tryggare tätortsmiljöer. 
När gång och cykel blir mer attraktiva färdmedelsval kan det bidra till att fler väljer att resa 
med gång och cykel, vilket i sin tur också ger positiva effekter på folkhälsan. Sänkt hastighet 
leder till något längre restider för motordriven vägtrafik. Hur stora effekter på utsläppen av 
koldioxid en sänkning av hastigheten till 40 km/h skulle bidra med är svåra att kvantifiera och 
skulle skilja sig åt mellan olika kommuner och tättbebyggda områden. Då utsläppen av 
koldioxid i tättbebyggda områden i stor utsträckning beror av körsätt25, är det viktigt att minska 
hastighetsvariationen. Det är sannolikt att en sänkning av hastighetsgränsen i tättbebyggda 
områden minskar hastighetsvariationen då accelerationssträckorna i samband med korsningar 
och övergångsställen etcetera minskas och därmed bidrar till minskad drivmedelsförbrukning 
och för bränsledrivna fordon minskade utsläpp av koldioxid. I Trafikanalys utredning 
genomfördes analyser av hastighetsförändringen i tättbebyggda områden med den nationella 
persontransportmodellen Sampers kombinerat med enkät- och litteraturstudier. (Trafikanalys, 
2017). Det finns dock studier (se till exempel VTI, 2022) som visar att efterlevnaden av 
hastighetsgränser är som sämst vid hastighetsgränser på 40 km/h, vilket pekar på vikten av 
att i samband med införandet av styrmedlet fortsatt säkerställa efterlevnaden av 
hastighetsgränsen.  

En sänkning av hastigheten i tätorter till 30 km/h skulle ytterligare driva på en omvandling av 
tätortsmiljöer mot att i större utsträckning prioritera gång- och cykeltrafik. Trafikanalys har 
emellertid inte gjort en fullödig analys av det alternativet. Klart är att en större hastighets-
sänkning leder till ett större behov av att se över utformningen av tätortsmiljön vilket talar för 
att det kan vara rimligt att kommunerna utifrån sina utgångspunkter fortsatt tar ställning till var 
det är lämpligt att införa en hastighetsgräns på 30 km/h.  

 
25 Se mer utförligt resonemang i Trafikanalys (2017), s. 71–72. 
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Motiv till plats i rangordningen: Insatsen är en viktig del för att skapa goda förutsättningar 
för att utveckla ett mer transporteffektivt samhälle genom att signalera till kommuner och 
trafikanter att den motordrivna vägtrafiken i tättbebyggda områden behöver ske med hänsyn 
tagen till gång- och cykeltrafik. Genom att det påverkar alla landets kommuner bidrar det till en 
bred implementering av ett transporteffektivt samhälle. Samtidigt är den direkta klimateffekten, 
enligt tidigare analyser, måttlig (Trafikanalys, 2017). 

De direkta effekterna av hastighetssänkning i tätorter bedöms således som måttliga, men 
förändringens indirekta och mer långsiktiga klimateffekter bedöms däremot förhållandevis 
stora genom att den bidrar till andra förändringar i trafikmiljöns utformning. Det är också ett 
styrmedel som mer direkt påverkar hur transportsystemet används och utvecklas. 
Kostnaderna för staten är små, medan de blir större för kommuner som dels behöver skylta 
om, dels på sikt kan behöva anpassa gatumiljön för sänkt hastighet. Det senare bedöms 
emellertid samtidigt ha positiva effekter ur ett bredare stadsbyggnadsperspektiv och inte vara 
en specifik kostnad för detta styrmedel. Genomförandet av förändringen är lagtekniskt 
okomplicerat för staten såväl som för kommuner. De förändringar som styrmedlet skapar är 
väl i linje med en långsiktigt hållbar utveckling. Liksom föregående förslag får även detta 
förslag positivt utfall för de mest väsentliga utvärderingskriterierna. Tillsammans skapar dessa 
två förslag momentum och stärker varandra. Styrmedlet bedöms lika viktigt som det tidigare 
och ges också det högsta rang. 

Yttranden: Transportstyrelsen har invändningar mot detta förslag, se bilaga 5. 
Naturvårdsverket anser att förslaget bör ha en längre rang, se bilaga 3. Ur klimatsynpunkt kan 
vi se att det kan ha en lägre rang men med fler aspekter att ta hänsyn till anser vi att rang ett 
är rimlig, se ovan.  

Utöka möjligheterna för statlig medfinansiering av steg 1- och steg 2-
åtgärder  
Förslag: Förstärk förutsättningarna och förtydliga villkoren för statlig medfinansiering av steg 
1- och steg 2-åtgärder i infrastrukturplaneringen (Trafikverket, 2021a) och följ systematiskt 
upp effekterna av sådana insatser. Det föreslås ske genom förändringar av följande 
förordningar: 

• Förordningen om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar 
m.m. ändras i syfte att ge förutsättningar för stöd till en bredare palett av steg 1- och 
steg 2-åtgärder till kommuner, regioner och regionala kollektivtrafikmyndigheter för att 
därigenom även bidra till minskat behov av statliga steg 3- och steg 4-åtgärder. 

• Förordningen om en nationell plan för transportinfrastruktur ändras för att klargöra att 
medel från planen också kan användas för steg 1- och steg 2-insatser som ger 
effektivare användning också av regional och kommunal infrastruktur.  

• Förordningen om länsplaner för regional transportinfrastruktur ändras för att tydligt 
tillåta ett bredare tillämpningsområde som även omfattar steg 1- och steg 2-åtgärder 
med direkt koppling till befintlig regional och kommunal infrastruktur. 

• Förordningen med instruktion för Trafikverket ändras för att säkerställa uppföljning av 
i vilken utsträckning verkets insatser för steg 1- och steg 2-åtgärder leder till minskat 
behov av större infrastrukturinvesteringar. 

Förslagen innebär ingen förändring i process eller ändrade kvalitetskrav på beslutsunderlag 
för att bevilja statlig medfinansiering för steg 1- och steg 2-åtgärder. Utkast till författnings-
förändringar presenteras i en separat promemoria (SALC Advokatbyrå, 2022b).  

Bakgrund: Regeringen har i gällande klimatpolitiska handlingsplan angett avsikten att i större 
utsträckning prioritera kostnadseffektiva åtgärder som påverkar transportefterfrågan och val 
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av transportsätt (steg 1) samt åtgärder som medför ett mer effektivt nyttjande av befintlig 
infrastruktur (steg 2). Ett sätt att göra det är att i större utsträckning än idag tillåta statlig 
medfinansiering av steg 1- och steg 2-åtgäder. Dagens förordningar som rör området är 
tvetydiga och Trafikverket tolkar, enligt Trafikanalys uppfattning, sitt mandat restriktivt. Mot 
bakgrund av dagens oklarhet i styrningen finns inte anledning att kritisera verkets hållning 
principiellt. För att verksamheten ska utvecklas i den riktning som riksdag och regering har 
gett uttryck för och stimulera en utveckling av ett transporteffektivt samhälle och möjligheter 
att nå klimatmålen är föreslagna författningsförändringar viktiga. 

Effekter i korthet: Steg 1- och steg 2-åtgärder minskar behovet av trafik och transporter 
genom åtgärder som marknadsföring, information, omprioritering av ytor, samordnad 
distribution, signalprioritering och införande av busskörfält.26 Fyrstegsprincipen är utvecklad 
för att spara resurser och begränsa behov av byggande av transportinfrastruktur. Generellt 
sett förväntas steg 1- och 2-åtgärder därmed också bidra till minskade växthusgasutsläpp då 
åtgärderna bland annat syftar till att bidra till ett minskat trafikarbete. Av det följer att 
fyrstegsprincipen, väl tillämpad, bidrar till utvecklingen av ett samhällsekonomiskt effektivt och 
hållbart transportsystem. Att söka kvantifiera klimateffekterna av sådana insatser är emellertid 
vanskligt. Som Trafikanalys i annat sammanhang har konstaterat saknas, med få undantag, 
publicerade effekt-samband och modellredskap för sådana beräkningar (Trafikanalys, 2022d).  

På marginalen skulle förslaget innebära att balansen i nationell plan för transport-
infrastrukturen, mellan steg 1- och steg 2-åtgärder å ena sidan och steg 3- och steg 4-
åtgärder å den andra sidan, ändras till förmån för den förra gruppen.  

Motiv till plats i rangordningen: Insatsen har klimatpotential. Samtidigt är det snarare en 
mindre förändring av ett existerande planeringsinstrument. Det gör att vi förväntar oss mer 
begränsade klimateffekter. Genomförandet av förslaget är okomplicerat. Styrmedlet bedöms 
få positiva effekter ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv i den utsträckning det 
implementeras. Jämfört med de tidigare beskrivna styrmedlen, som avser mer genomgripande 
tätortsinsatser, bedöms detta ha mindre genomslag och ges därför en lägre rang, rang tre. 

Yttranden: Trafikverket och Transportstyrelsen har invändningar mot detta förslag, se 
bilaga 4 och 5. Naturvårdsverket anser att förslaget bör ha en högre rang, se bilaga 3.  

Gör stadsmiljöförordningen tillämplig för hållbara godstransporter  
Förslag: Stadsmiljöförordningens tillämpningsområde avseende hållbara godstransporter 
förtydligas och utformas så att det inte kan bli fråga om statsstöd i EU-rättslig mening. Stöd 
ska fortsatt kunna ges till kommuner och regioner och bland annat avse väg, gata eller 
spåranläggning som skapar förutsättningar för effektiv logistik och terminalverksamhet. Syftet 
föreslås samtidigt vidgas så att åtgärder även kan ges stöd om de vidtas utanför städer 
(exempelvis vid terminaler) förutsatt att de bedöms främja hållbara stadsmiljöer. 

Utkast till författningsförändring redovisas i en separat promemoria (SALC Advokatbyrå, 
2022c). 

Bakgrund: Trots att aktuell förordning sökt öppna upp för stöd till investeringar inom hållbara 
godstransporter har sådant stöd, till följd av juridiska hinder, inte kunnat betalas ut. En del i 
problematiken är att godstransporterna verkar på en konkurrensutsatt marknad och att EU:s 
regler om statligt stöd till enskilda företag är restriktiva, till skillnad från stöd till kommuner och 
regioner. 

 
26 För fler exempel hänvisar vi till Trafikverkets uppdrag att redovisa typer av åtgärder som kan påverka 
transportefterfrågan och val av transportsätt (steg 1-åtgärder) eller som innebär att befintlig infrastruktur 
används mer effektivt (steg 2-åtgärder). Uppdraget ska redovisas senast den 21 januari 2023 (Regeringen, 
2021b). 
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Erfarenheten visar att det blir svårhanterligt att ha offentliga och privata aktörer i samma 
stödsystem eftersom ramarna då blir snäva och det komplicerar EU-kommissionens 
godkännandeförfarande.  

En kritik som riktats mot nuvarande regelverk är att det i praktiken kommit att utesluta stöd till 
privata aktörer. Den ordningen kommer enligt detta förslag fortsatt att gälla och vara ett 
avsiktligt förhållningssätt som också tydliggörs. Genom att stödet bara ges till offentliga 
aktörer berörs det inte av EU-kommissionens statsstödsregelverk och godkännande-
förfarande.  

Med de föreslagna justeringarna i stadsmiljöförordningen innebär det att de typer av åtgärder 
som kan beviljas stöd handlar om investeringar i infrastruktur som förvaltas av offentliga 
aktörer. Det handlar då typiskt om infrastruktur som ansluter till terminalerna. Exempelvis kan 
det vara att uppgradera en allmän bro/väg för att tillåta högre axellast och därigenom genare 
väg till terminal, förutsatt att det har positiva effekter på stadsmiljön – oavsett om åtgärder sker 
i staden eller utanför den. Andra åtgärder som kan komma i fråga är stöd för terminal-
anslutning med cykelväg för att möjliggöra cykeldistribution, att anpassa signalreglering för att 
ge prioritet åt viss trafik till och från terminal och att bygga säkrare väg- och spårpassager 
(vilket kan bidra till att minska störningskänsligheten och öka trafiksäkerheten).  

Privata aktörer, inklusive kommunala bolag, kan vara behjälpta av att terminalnära 
infrastruktur utvecklas, liksom av den efterfrågebild som uppstår som en del av en allmän 
utveckling mot ett transporteffektivt samhälle. Därutöver får de i den utsträckning de finner 
lämpligt, vid behov pröva andra innovations- eller implementeringsstöd som erbjuds, som 
exempelvis Klimatklivet. 

Effekter i korthet: Genom att renodla stadsmiljöförordningens tillämpningsområde avseende 
hållbara godstransporter underlättas för potentiella sökanden såväl som för handläggande 
myndighet. Från att tidigare inte ha tillämpats för godstransporter gör justeringen i förordnings-
texten det möjligt. Nya kostnadseffektiva klimatåtgärder i anslutning till terminaler som bidrar 
till ett transporteffektivt samhälle bör därigenom kunna komma till stånd.  

Motiv till plats i rangordningen: Insatsen tydliggör och hjälper kommuner och regioner att i 
större utsträckning hitta lämpligt utvecklingsstöd för åtgärder som skapar bättre förutsättningar 
för effektiv logistik och terminalverksamhet. Genom att möjligheten att söka investeringsstöd 
för åtgärder i anslutning till terminaler vidgas och förtydligas, bör den föreslagna insatsen leda 
till fler investeringar som bidrar till att minska klimatpåverkan från transporter i och i anslutning 
till terminaler. Utan förtydligandet av stadsmiljöförordningen skulle det råda fortsatt osäkerhet 
kring möjligheten till stöd för investeringar som rör hållbara godstransporter.  

Genom förändringen bedöms det befintliga styrmedlets klimatpotential kunna komma till sin 
rätt. Förändringen innebär att en brist i dagens regelsystem tas bort. Dess effekter i termer av 
klimatreduktion bedöms totalt sett som måttlig, men samtidigt inte som obetydlig. Styrmedels-
kostnaden är låg. Sannolikt är den samhällsekonomiska lönsamheten lägre än föregående 
förslag om steg 1- och 2-åtgärder. Även för det här styrmedlet är det okomplicerat att 
implementera förändringen.  

Styrmedlet bedöms få positiva effekter ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv i den 
utsträckning de implementeras. Det bedöms också, i kombination med andra föreslagna 
insatser, vara viktigt som en del i det samlade åtgärdspaketet för ett transporteffektivt 
samhälle. Jämfört med steg 1- och steg 2-förslaget bedöms styrmedlet få ett mindre 
genomslag och ha en lägre (men inte låg) kostnadseffektivitet. Förslaget ges därför en lägre 
rang, rang fyra. 
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Genomför en regelöversyn för att eliminera hinder och underlätta för 
distansarbete  
Förslag: Ett uppdrag ges till Arbetsgivarverket eller annan lämplig myndighet att göra en 
övergripande genomlysning av lagstiftningen för distansarbete och vid behov föreslå åtgärder 
för att undanröja hinder för detta. I uppdraget ska ingå att följa de initiativ som pågår inom 
utredningen av arbetsskadeförsäkringen och att föreslå åtgärder för att underlätta för distans-
arbete. I översynen ska särskild hänsyn tas till effekter på jämställdheten, ekonomisk 
tillgänglighet för olika grupper i samhället samt förutsättningar och konkurrenskraft i olika delar 
av landet. Vi föreslår dessutom att effekter (till exempel klimateffekter) av distansarbete ingår i 
utredningen. 

Bakgrund: Coronapandemin har bidragit till att anställda, framför allt tjänstemän, i större 
utsträckning har arbetat på distans då arbetet varit möjligt att utföra hemifrån. Efter att 
restriktionerna att röra sig i samhället hävts har många anställda fortsatt att i betydande 
omfattning arbeta hemifrån. Vi har identifierat ett antal olika hinder och incitament för 
distansarbete och konstaterar att dessa i första hand inte finns inom det transportpolitiska 
området utan inom andra områden. Exempelvis rör det arbetsgivares och arbetstagares 
kostnader, ersättningar och avdrag för arbetsplats i bostaden.  

Det har på sina håll uppstått oklarheter och missförstånd kring hur regler för möjlighet till 
hemarbete ser ut. Skatteverket har därför förtydligat tolkningen av begreppet arbetsställe. En 
anställd som har tillgång till en arbetsplats i arbetsgivarens lokaler har sitt tjänsteställe där. 
Detta gäller även om den anställda har möjlighet att arbeta på andra platser mer än 50 
procent av arbetstiden.  

Vilken utrustning en arbetstagare ska erbjudas avgörs av arbetsuppgifternas art och baseras i 
grunden på en arbetsmiljöbedömning. Pågående och framtida forskning om arbetsmiljö och 
hälsa vid distansarbete kan komma att påverka framtida rekommendationer och även 
lagstiftning inom området, vilket kan upplevas som en osäkerhet. En annan fråga rör 
arbetsskadeförsäkring.27 För närvarande ser en särskild utredare över arbetsskade-
försäkringen, delvis med anledning av att frågan om distansarbete har aktualiserats med 
coronapandemin och regeringen ser ett behov av att se över det generella arbetsskade-
begreppet (Regeringen, 2021m).  

Ytterligare en aspekt som bör belysas är möjligheterna för arbetstagare att minska den egna 
kostnaden för att upplåta bostadsyta för stadigvarande distansarbete. I en dom från 1975 
fastslog Högsta förvaltningsdomstolen att mycket särskilda omständigheter ska råda för att 
avdrag ska medges för användande av bostadsyta som arbetsplats (Skatteverket, 2022). Om 
arbetsgivaren väljer att kompensera arbetstagaren ekonomiskt för att denne använder 
bostadsyta som arbetsplats måste arbetsgivaren antingen räkna in denna ersättning i lönen 
och därmed riskera att få högre kostnader jämfört med hyreskostnaden för vilken inga 
ytterligare avgifter tillkommer, eller betala ut en särskild ersättning som då blir en skattepliktig 
hyresintäkt för arbetstagaren.28 Även av privatekonomiska skäl kan det vara mindre lönsamt 
för arbetstagare att med nuvarande regler flytta arbetsplatsen till hemmet i större utsträckning. 
Detta gäller särskilt i storstäder där boendekostnaderna är relativt höga och ytterligare krav på 
funktion kan innebära högre kostnader för enskilda. 

Styrmedlet är inspirerat av en av de åtgärder som IEA identifierat för att minska oljeberoendet, 
vilket gör samhället bättre rustat för en framtida energikris (IEA, 2022). 

Effekter i korthet: Genom att undanröja hinder i lagstiftningen möjliggörs en utveckling i 
riktning mot färre arbetsresor. En minskning av dessa resor är särskilt betydelsefull då 

 
27 Arbetsskadeförsäkringen är ett komplement till sjukförsäkringen för den som drabbas av en arbetsskada.  
28 Hyresintäkter är skattepliktiga. Är det fråga om en hyresersättning från arbetsgivaren är den skattepliktig som 
intäkt av tjänst. Se Skatteverket (2015).  
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arbetsresor tenderar att sammanfalla med rusningstrafik och trafiktoppar. Minskad belastning i 
kollektivtrafiken och minskad trängsel på vägnätet under dessa tider är viktigt i många 
svenska städer och har särskild betydelse som ett led i utvecklingen av ett transporteffektivt 
samhälle och minskade växthusgasutsläpp från trafiken. Minskat arbetsresande kan i någon 
mån motverkas om anställda väljer att använda den nya flexibiliteten för att bosätta sig längre 
bort från arbetsplatsen, vilket på sikt också kan leda till minskade inkomster till de regionala 
kollektivtrafikmyndigheterna. Samtidigt kan ett minskat arbetsresande också leda till större 
regionala och interregionala arbetsmarknadsområden vilket kan ha en omfördelande effekt av 
skatteinkomster mellan olika orter och regioner. Enligt Klimaträttsutredningen beräknas resfria 
möten, distansarbete och distansutbildning potentiellt kunna minska biltrafikarbetet med 
5 procent (Klimaträttsutredningen, 2022, s. 391). 

Motiv till plats i rangordningen: Insatsen är viktig för att undanröja hinder mot att nå ett mer 
transporteffektivt samhälle och för att signalera till arbetsgivare och arbetstagare att så länge 
arbetet kan utföras på distans så ska i vart fall inte lagstiftningen hindra att arbetet utförs på 
distans.  

Insatsen har på sikt, efter genomförd utredning, potential att ge en klimateffekt, men hur stor 
klimateffekt insatsen ger är svårbedömt då det beror på hur individer väljer att ordna sina 
arbetsdagar och vilken frihet arbetsgivare ger arbetstagarna. Kostnaderna för att utreda 
förslaget är låga i förhållande till potentiella nyttor. Då det handlar om att eliminera hinder för 
en utveckling som i grunden är samhällsekonomiskt lönsam har förslaget ekonomisk potential. 
Den föreslagna utredningen får visa om det är svårt att implementera åtgärden. Vi tror att en 
förändring mot ett ökat distansarbete bidrar till en långsiktig hållbarhet, men hur det ska 
säkerställas är en viktig fråga för utredningen att studera. Då klimateffekten är indirekt 
rangordnar vi insatsen lägst bland våra förslag till styrmedel inom området Ett 
transporteffektivt samhälle. 

Yttranden: Transportstyrelsen har synpunkter på behovet av detta förslag, se bilaga 5. 

5.3 Förslag inom energieffektiva vägfordon 
Detta avsnitt om förslag inom energieffektiva vägfordon fokuserar på personbilar, bussar och 
lastbilar. Cyklar hanteras därmed inte här. Överflyttning av resor från exempelvis bil till cykel 
hanteras inom förslag som rör ett transporteffektivt samhälle.  
 
Vi kan konstatera att många styrmedel redan finns på plats för att gynna energieffektiva 
vägfordon, från EU-nivå ner till nationell och lokal nivå. Från EU-nivå ställs exempelvis 
koldioxidkrav på tillverkare av lätta respektive tunga fordon och inom direktivet om främjande 
av rena och energieffektiva vägtransportfordon (Clean Vehicles Directive) ställs krav på 
offentligt upphandlade fordon (EU, 2019b). På nationell nivå har styrmedel inom drivmedels-
området, till exempel energi- och koldioxidskatten, en betydande påverkan på utvecklingen av 
energieffektiva vägfordon i och med att priser på och tillgång till drivmedel har en naturlig 
koppling till hur fordon används och vilka fordon som köps och säljs i Sverige. Styrmedel som 
bonus malus-systemet, förmånsbeskattningen och den koldioxiddifferentierade fordonskatten 
utgör också viktiga styrmedel. På såväl nationell som på regional och lokal nivå kan 
upphandling användas för att driva omställningen. 
 
En förutsättning för att kunna gå över till eldrift och andra nollutsläppstekniker är att det finns 
ändamålsenlig ladd och tankinfrastruktur. På EU-nivå kommer den så kallade AFIR-
förordningen sätta krav för laddinfrastrukturen i medlemsländerna. Det finns också flera 
åtgärder inom detta område i Elektrifieringsstrategin (Regeringskansliet, 2022c), se 
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exempelvis rubrikerna till åtgärderna 30 till 32 och 34 till 37 från strategin nedan.29 
Trafikanalys anser att det är bra förslag som ingår i strategin och det är angeläget att de 
genomförs. Vi lyfter inte dessa förslag ytterligare utan hänvisar till strategin.  
 

30. Översyn av styrmedel för utbyggnad av laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för 
vätgas. 

31. Utvecklad uppföljning av utbyggnaden av laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för 
vätgas. 

32. Möjligheten för nätbolag att bygga viss laddinfrastruktur analyseras. 
34. Energimyndighetens roll som nationell samordnare för laddinfrastruktur ska utvecklas.  
35. Laddinfrastruktur i samfälligheter underlättas. 
36. Utbyggnad av laddinfrastruktur på gatumark ska främjas. 
37. Enhetliga betalningslösningar kommer på plats så att det blir lätt att ladda.  

 
Våra förslag rör i stället en utredning om tillträde till laddning för boende i bostads- eller 
hyresrätter som en kompletterande åtgärd till Elektrifieringsstrategin, justeringar av dagens 
nationella styrmedel klimatpremien och miljözoner. Vi föreslår även ett nytt styrmedel i form av 
en skrotningspremie som har fördelningsmässiga fördelar. Vi vill poängtera att flera viktiga 
styrmedel ligger på EU-nivå och det är av stor vikt att Sverige driver på för starka krav i 
förhandlingar, se kapitel 3. För att få en kostnadseffektiv styrning är det även viktigt att 
använda skatter som styrmedel. Detta resonerar vi om i kapitel 11 men även i 
underlagspromemorian Styrmedel för energieffektiva vägfordon (Trafikanalys, 2022h). 

Underlätta hemmaladdning – Utred Tillträde till laddning  
Förslag: Ge lämplig myndighet i uppdrag att utreda behov, möjligheter och konsekvenser av 
att införa ett system för Tillträde till laddning i Sverige. Tillträde till laddning30 innebär en 
förstärkt rätt för dem som idag inte har egen rådighet över att installera en laddplats, 
exempelvis boende i bostads- eller hyresrätter, att kunna installera laddinfrastruktur för 
hemmaladdning. 

Det finns en rad komplicerade frågor som behöver belysas och på grund av frågans 
komplexitet bör ansvaret ligga hos en myndighet med juridisk kompetens kring denna typ av 
frågor. Dessutom finns flera val som rör i vilken omfattning rätten till tillträde till laddning bör 
genomföras. Utredningen behöver belysa en rad frågor såsom vilka boende- och parkerings-
former som ska omfattas, hur hänsyn ska tas till föreningsdemokratiskt inflytande, hur 
kostnader ska fördelas, om man ska kunna kräva att få installera egen utrustning etcetera. Det 
behöver också utredas hur förslaget påverkar den grundlagsskyddade äganderätten. 
Utredningen bör även beakta förslagets förutsättningar att bidra till att elfordon blir en 
komponent i framtidens smarta elnät genom att aktivt upplåta batterikapacitet för 
kapacitetsutjämning i elsystemet. 

Utredningen behöver också ta hänsyn till de revideringar i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda (EPBD) som läggs inom Fit for 55 och 
som kan innebära att Sverige blir skyldiga att undanröja hinder för laddning. Det skulle i 
princip kunna innebära att Sverige blir skyldiga att införa något liknande Tillträde till laddning i 
svensk lagstiftning. Utfallet från förhandlingarna kan påverka vilken utformning och vilka frågor 
som behöver utredas och den föreslagna utredningen bör därför invänta utfallet av dessa 
förhandlingar. 

Bakgrund: Tillträde till laddning skulle innebära att ändra i rådande lagstiftning i syfte att 
förenkla processen för vissa boende att få tillgång till laddning och därmed möjliggöra för fler 

 
29 Åtgärd 33 handlar om att behovet av laddinfrastruktur och nätkapacitet för sjö- och luftfart ska tydliggöras. 
30 Kallas för Right to Charge i EU-sammanhang. 
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att köpa ett laddbart fordon. På vilket sätt de boende ska få denna rättighet beror bland annat 
på vilka boende- och parkeringsformer som omfattas av förslaget och det behöver vara en del 
av utredningen att titta närmare på hur detta praktiskt ska gå till och kunna införas i svensk 
lagstiftning. Vi kan konstatera att Norge, Spanien och Frankrike, som redan infört 
bestämmelser kring Tillträde till laddning, har valt olika vägar. I dessa länder, liksom i andra 
länder som implementerat liknande styrmedel, skiljer det sig åt vilka boende- och parkerings-
former som omfattas, vem som ansvarar för installationen, vem som bär kostnaden etcetera. 
Det finns alltså ingen färdig lösning att implementera utan det måste utredas hur man på 
bästa sätt inför Tillträde till laddning utifrån svenska förhållanden och svensk lagstiftning.  

Energimyndigheten har gjort en första bedömning av lämplighet och möjlighet att införa 
tillträde till laddning inom det så kallade hemmaladdningsuppdraget (Energimyndigheten, 
2021f). En initial bedömning visade att så många som 30 till 50 procent av användare av 
fordon idag kan sakna möjlighet till laddning hemma, detta trots att sannolikt många av dessa 
har förutsättningar i form av en ”egen” parkeringsplats. Med dagens teknik bedöms 
hemmaladdning i de flesta fall som en förutsättning för att äga, eller dagligen använda, en elbil 
och för att en laddhybrid ska köras mycket på el.  

Utvecklingen på marknaden går snabbt och mycket händer redan idag vad gäller utbyggnad 
av laddinfrastruktur. Det finns också redan exempel på införande av liknande system på 
frivillig basis (Regeringskansliet, 2022c). Även om det redan idag finns möjligheter att införa 
detta på en frivillig basis behövs fortfarande en utredning om behovet och de juridiska 
möjligheterna att införa en lagstadgad rätt till laddning, och då särskilt om föreslagna 
revideringar av EPBD blir verklighet.  

En kommande beredning av ett svenskt system med en starkare möjlighet för boende att få 
tillträde till laddning måste hitta en balans för att även värna om dagens processer för 
inflytande som redan existerar för medlemmar i en förening, exempelvis den demokratiska 
beslutsprocessen som genomförs via föreningsstämmor. Vid en bedömning måste hänsyn 
också naturligen tas till den i svensk rätt grundlagsskyddade äganderätten.  

Effekter i korthet: Eftersom förslaget är att genomföra en utredning går det inte att redan nu 
bedöma effekterna av styrmedlet. Det är helt beroende av hur ett eventuellt förslag om 
implementering kommer att se ut. Att få till stånd tillträde till laddning för hushåll där sådana 
möjligheter idag helt saknas skulle dock åtgärda ett hinder som idag bromsar elektrifierings-
takten. Detta styrmedel kan alltså bli ett viktigt bidrag till att snabba på elektrifieringen och kan 
därmed få en större effekt på målet till 2030 än målet till 2045.  

Styrmedlet är tänkt att verka genom att stimulera utbyggnad av infrastruktur för att ladda 
fordon hemma, det är alltså snarare förutsättningsskapande än ger stora klimateffekter i sig. 
Om styrmedlet införs skulle det kunna ge större möjligheter för fler att få tillgång till hemma-
laddning, vilket är av stor vikt för att det ska bli enkelt och ekonomiskt gynnsamt att inneha ett 
elfordon, jämfört med ett konventionellt fordon. Det ger också positiva fördelningseffekter när 
fler får samma möjlighet. 

Styrmedlet riktar sig till privatpersoner, men påverkar även fastighetsägare som hyresbolag 
och bostadsrättsföreningar. Styrmedlet minskar laddkostnaden för konsumenter, men kan å 
andra sidan riskera att öka deras hyror, bostadsrättsavgifter eller parkeringsavgifter eftersom 
någon måste betala för den infrastruktur som byggs. Hur kostnaderna kan fördelas och vilka 
effekter det kan få behöver därför också utredas närmare i utredningen. 

Motiv till plats i rangordningen: Ändamålsenlig laddinfrastruktur är en förutsättning för att 
kunna gå över till eldrivna fordon. Idag bedöms många sakna möjlighet till hemmaladdning 
och det är därför angeläget att utreda förbättrade möjligheter till detta. Att möjligheten till 
laddning skulle underlättas för boende i hyres- eller bostadsrätter har också positiva 
fördelningseffekter. Fler ”fast” uppkopplade elbilar kan också skapa bättre förutsättningar att 
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bidra till smarta elnät, där fordonen kan bidra till att moderera belastningstoppar och 
därigenom skapa samhällsnytta. Vi ger därför utredningen högst rang av förslagen inom 
Energieffektiva vägfordon.  

För en utförligare beskrivning av förslaget se Energimyndigheten (2022a). 

Förläng klimatpremien för tunga lastbilar och utred ökad stödnivå 
Förslag: Vi föreslår att dagens klimatpremie till miljölastbilar förlängs till att även gälla 2025 till 
2026. Vi föreslår vidare att regeringen ger Energimyndigheten i uppdrag att utreda om en 
ökning av dagens stödnivå i linje med flera andra EU-länder, skulle vara motiverad för att 
ytterligare öka takten i omställningen. Våra översiktliga analyser tyder på att dagens stödnivå 
per fordon är otillräcklig för att ge någon större effekt i nyförsäljningen.  

Bakgrund: Under 2020 införde regeringen en klimatpremie till den som köper en eldriven 
arbetsmaskin eller en miljölastbil. Det huvudsakliga syftet med klimatpremien är marknads-
introduktionsstöd. Tillsammans med utbyggnad av laddinfrastruktur för tunga fordon bedömer 
regeringen att introduktionsstödet kan leda till en snabbare elektrifiering av lastbilar, bussar 
och arbetsmaskiner och därmed väsentliga utsläppsminskningar till 2030 och 2045. Klimat-
premien är indelad i två potter, en för miljölastbilar och arbetsmaskiner och en för elbussar. 
Förslaget här gäller specifikt miljölastbilar. Arbetsmaskiner hanteras inom ramen för 
Tillväxtanalys regeringsuppdrag (Regeringen, 2021j). För elbussar föreslås ingen förändring 
av nuvarande styrning, vilket framför allt beror på att andelen elbussar i bussförsäljningen 
redan är påtaglig och uppgick till 24 procent år 2021. Motsvarande uppgift för tunga lastbilar 
var under 1 procent (Trafikanalys, 2022e). Behovet av marknadsintroduktionsstöd bör därmed 
vara betydligt lägre för elbussar.  

I nuläget sträcker sig klimatpremien fram till och med 2024. Utifrån en analys av total-
kostnader som vi låtit ta fram bedöms det som sannolikt att ett introduktionsstöd kommer 
behövas även efter 2024 för att få till stånd en betydande omställning av fordonsflottan (WSP, 
2022b). Enligt kostnadskalkylerna kan eldrivna tunga lastbilar komma att vara dyrare ur ett 
totalkostnadsperspektiv31 än diesellastbilar i samtliga studerade viktsegment under hela 
perioden fram till 2030. I kostnadskalkylerna har endast batterielektriska lastbilar ingått, men 
studien inkluderar även en litteratursammanställning som indikerar att bränslecellslastbilar 
ligger något högre kostnadsmässigt än batterielektriska lastbilar. 

Hur länge ett introduktionsstöd behövs är svårt att bedöma i nuläget och behöver följas upp 
löpande. Förslaget är att stödet förlängs åtminstone under 2025 till 2026 som ett första steg, 
men eventuellt kan det finnas behov även efter 2026.  

Bedömningen är vidare att det kommer att krävas en anslagshöjning för att möta den 
förväntade utvecklingen av nya fordon. I Tabell 5.3 nedan redovisas en bedömning av anslag 
utifrån de antaganden som gjorts i delprojektet. Det bör poängteras att bedömningarna av 
utvecklingen av kostnader och nyförsäljning är mycket osäkra. Det krävs därmed 
återkommande uppföljningar av styrmedlet för att bedöma behovet av stöd samt anslags-
nivåer. Även hur styrmedlet interagerar med närliggande och kompletterande styrning som 
exempelvis EU-krav för tunga fordon, avgasreglering, AFIR, och nationella styrmedel för 
laddinfrastruktur behöver följas noga.  

  

 
31 Med totalkostnadsperspektiv menas att samtliga kostnader förknippade med inköp och drift av fordonet har 
tagits hänsyn till. 
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Tabell 5.3. Beslutade, aviserade och bedömda anslagsnivåer för 
klimatpremien för tunga lastbilar, miljoner kr 

 2022  2023  2024  2025  2026  

Nu beslutade anslag (lastbilar och arbetsmaskiner)  345  345*  345*      

Bedömt behov av anslag enligt förslag där dagens 
stödnivå fortsätter 2025 till 2026 (endast lastbilar)    400  500  900  1 100  

*Aviserade nivåer. 

Om och hur klimatpremien bör utvecklas är svårbedömt då utbudet är begränsat och det ännu 
finns få eldrivna tunga lastbilar i flottan. Andra länder har infört stödsystem med högre 
stödnivå än Sveriges. Det kan finnas skäl att överväga att under en begränsad tidsperiod 
införa högre stödnivåer än dagens. Vi har tittat närmare på två alternativa nivåer; 60 procent 
respektive 80 procent av merkostnaden (Trafikanalys, 2022). Att höja stödnivån är motiverat 
om dagens nivå inte i tillräcklig takt ger den infasning som är önskvärd. Det kräver dock ett 
godkännande från EU-kommissionen och behöver därmed utredas vidare. I en fortsatt 
utredning bör även kompletterande styrning för att minska gapet i kostnader mellan 
miljölastbilar och konventionella lastbilar ingå, exempelvis skulle differentierade vägskatter 
eller trängselskatt kunna utgöra alternativ eller komplement till ökad subventionsgrad. 

Inom arbetet har vi även låtit göra en översiktlig analys om stöd för fordon och infrastruktur bör 
slås ihop (WSP, 2022b). Rekommendationen är att behovet av denna förändring sannolikt är 
relativt litet och att det snarare är stöden för laddinfrastruktur som behöver samordnas.  

Effekter i korthet: En förlängd klimatpremie bedömer vi skulle snabba på elektrifieringen av 
tunga fordon jämfört med om premien inte förlängs. Förändringen skulle utöver minskade 
koldioxidutsläpp även skapa andra nyttor i termer av minskade avgasutsläpp och minskat 
buller i vissa miljöer. Vidare bedöms höjd klimatpremie för tunga lastbilar förbättra transport-
branschens förutsättningar för en övergång till elektrifierade transporter samt vara gynnsam 
utifrån ett näringslivspolitiskt perspektiv. Stödet adresserar problem med lär-, kunskaps- och 
nätverkseffekter (kollektiva nyttor) och kan därmed anses vara ett effektivt styrmedel.  

Motiv till plats i rangordningen: Av de fyra förslag vi lägger inom åtgärdsområdet Energi-
effektiva vägfordon, ger vi detta styrmedel rang två, placerat efter förslaget om att utreda 
Tillträde till laddning. Även om det medför relativt stora kostnader för staten bedöms stödet 
fylla en viktig funktion för att vi ska nå våra klimatmål. Den tunga lastbilstrafiken stod 2019 för 
cirka 20 procent av växthusgasutsläppen från inrikes transporter och är ett segment som 
släpar efter i klimatomställningen jämfört med lätta fordon. Det är också ett stöd som har 
potential att gynna svenskt näringsliv vilket väger tungt och det är förhållandevis enkelt att 
förlänga stödet.  

För ytterligare underlag och resonemang om förslaget, se underlagspromemorian Styrmedel 
för energieffektiva vägfordon (Trafikanalys, 2022f)  

Dela upp miljözon klass 3 i en för lastbilar och bussar och en för 
personbilar 
Förslag: Dagens miljözon klass 3 delas upp i en för lastbilar och bussar och en för 
personbilar. En uppdelning underlättar för kommuner som vill införa miljözon klass 3. 
Införandet av miljözon klass 3 minskar framför allt luftkvalitets- och bullerproblem i svenska 
städer. Det bidrar även till minskade växthusgasutsläpp men storleken på dessa är svåra att 
kvantifiera, bland annat då det är svårt att veta i vilken utsträckning miljözon klass 3 skulle 
användas. Ett utkast till författningsförslag finns framtaget inom ramen för föreliggande 
uppdrag, se SALC Advokatbyrå (2022d). 
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Bakgrund: Miljözon klass 1 innebär att en tung lastbil eller tung buss får köra i en miljözon 
klass 1 i sex år från första registrering, innevarande år oräknat. Fordon som uppfyller 
utsläppskrav enligt Euro VI får köras i denna miljözon. Miljözon klass 2 omfattar personbilar, 
lätta bussar och lätta lastbilar. För att få köra i miljözon klass 2 måste fordonen med såväl 
bensinmotorer som dieselmotorer uppfylla Euroklass Euro 5 eller Euro 6. Från och med 
den 1 juli 2022 skärptes kraven för bilar med dieselmotorer till att de ska uppfylla Euro 6. I 
miljözon klass 3 ställs högst krav. Där får endast elfordon, bränslecellsfordon och gasfordon 
köra, lätta som tunga fordon med tillägget att för gasfordon gäller utsläppskrav Euro 6. När det 
gäller tunga fordon får även laddhybrider köra om fordonet uppfyller utsläppskraven för 
Euro VI. 

Styrmedlet som analyserats och effektbedömts innebär att miljözon klass 3 delas upp i två; en 
för personbilar och en för lätta lastbilar, bussar och tunga lastbilar. Precis som att det idag 
finns miljözon 1 för tunga fordon och miljözon 2 för lätta fordon så delas miljözon klass 3 upp, 
men med en något annan indelning, där alla bussar och lastbilar ingår i den ena och person-
bilar i den andra.  

Dagens miljözon klass 3 bedöms svår att tillämpa i praktiken då elektrifieringen av olika 
fordonssegment befinner sig i olika faser. Ingen kommun har idag infört zonen. Vidare riskerar 
miljözon klass 3 för personbilar att stänga ute delar av befolkningen som inte har råd med 
elbil. Samma problematik finns inte för bussar och lastbilar då ett fåtal av dem ägs av 
privatpersoner. Det kan därmed finnas anledning till att kommuner skulle kunna vilja införa 
miljözon klass 3 endast för bussar och lastbilar. En uppdelning av miljözon klass 3 blir ett mer 
finjusterat verktyg för den lokala nivån att ställa om fordonsflottan och kan kompletteras med 
upphandlingskrav. Huruvida det används är sedan upp till kommunerna (det är också därför 
det är svårt att bedöma effekten). 

Miljözon klass 3 skulle även kunna användas som motprestation i avtal och överens-
kommelser (inklusive Paket för effektivitet). I Nederländerna används motsvarande miljözon 3 
för nyttofordon i kombination med avtal mellan stat och kommun samt ett styrmedel liknande 
klimatpremie för att skynda på omställningen av lastbilsflottan (Government of the 
Netherlands, 2019). I maj 2022 hade 14 städer skrivit under dessa överenskommelser.  

Effekter i korthet: Införande av miljözon klass 3 för lastbilar och bussar bedöms ha potential 
att öka takten i elektrifieringen något (under förutsättning att kommuner inför zonen). 
Elektrifiering av bussar och lastbilar ger utöver minskade koldioxidutsläpp även flera andra 
nyttor, så som minskade avgasutsläpp och minskat buller i vissa miljöer. Styrmedlet skulle 
kunna få större genomslag bland kommuner om det kombineras med den typ av avtal som 
tecknats i Nederländerna där många städer inför motsvarande miljözon klass 3 vid ungefär 
samma tidpunkt.32 Detta skickar en tydlig och synkroniserad signal till transportbranschen. 
Miljözon klass 3 kan dock ge negativa effekter för transportköpare i form av dyrare transporter 
då totalkostnaden för eldrivna lastbilar bedöms vara högre än för konventionella lastbilar 
under relativt lång tid framöver. I kombination med stöd för fordon och laddinfrastruktur 
mildras dock denna effekt. Om en miljözon är samhällsekonomiskt lönsam behöver utredas i 
varje enskilt fall. 

Motiv till plats i rangordningen: Av de fyra förslag vi ger inom Energieffektiva vägfordon, ger 
vi detta förslag rang tre. Om styrmedlet införs av kommuner på ett bra sätt har det potential att 
bidra till många miljömål men också till viss del till klimatmålen. Vi bedömer att det är ett 
relativt enkelt sätt på vilket ett befintligt styrmedel justeras så att det blir mer tillämpbart. Vi ser 
också att detta styrmedel skulle gynnas av att hanteras i kombination med frivilliga avtal. 
Klimatnyttan är dock osäker men vi bedömer att kostnaden för ett införande skulle vara relativt 
låg för både stat och kommun till skillnad från förslaget om en skrotningspremie nedan. 
 

 
32 En mer ingående beskrivning av avtalen ges i Trafikanalys (2022f). 
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För ytterligare underlag och resonemang om förslaget, se Trafikanalys (2022f). 
 
Yttranden: Transportstyrelsen anser att förslaget är svårt att ta ställning till, se bilaga 5. 

Inför en tillfällig skrotningspremie riktad till privatpersoner 
Förslag: Trafikanalys föreslår att Sverige inför en tillfällig skrotningspremie riktad till privat-
personer som äger och nyttjar en äldre personbil. Skrotningspremien föreslås inte vara 
villkorad på något sätt utan kunna användas fritt av mottagaren av premien. Styrmedlet 
gynnar dem som har äldre bilar och som inte har råd att köpa en fabriksny bil, det vill säga en 
annan grupp än de som gynnas av inköpssubventioner. Vi har låtit ta fram ett utkast till 
författningsförslag, se SALC Advokatbyrå (2022e), men exakt ersättningsnivå och ålderskrav, 
samt när i tid ett införande skulle vara lämpligt, behöver analyseras närmare. I de vidare 
analyserna är det relevant att studera utvärderingar av liknande system som genomförts i 
andra länder, exempelvis Finland.  

Bakgrund: Skrotningspremier, eller olika former av utbytesprogram, har förekommit både i 
Sverige och andra länder. Sverige hade fram till 2007 en skrotningspremie som innebar att 
den som skrotade en personbil kunde erhålla en skrotningspremie från skrotningsfonden. 
Syftet var att minska antalet övergivna skrotbilar som inte avregistrerades på ett korrekt sätt. 
Systemet avskaffades 2007 och ersattes i stället med ett större fokus på producentansvar för 
biltillverkarna, då dessa blev skyldiga att ta hand om skrotbilar kostnadsfritt. 

Den typ av skrotningspremie som diskuteras här handlar om att skrota ut äldre bilar som 
fortfarande används och är i trafik som ett sätt att fasa ut de äldsta bilarna ur flottan. I utkastet 
till författningsförslag är premien satt till 10 000 kronor.33 För att erhålla premien måste den bil 
som skrotas vara av en viss ålder (i utkastet 15 år eller äldre) och även ha varit i trafik under 
den senaste 12-månadersperioden. 15 år motiveras av att bilar som är i trafik som är så pass 
gamla som 15 år, generellt har en betydande körsträcka. Analyser av data från vägtrafik-
registret visar att av de cirka 1,3 miljoner privatägda personbilar i trafik som är äldre än 15 år 
så var körsträckan i genomsnitt 676 mil under 2021. Detta kan jämföras med genomsnittet för 
samtliga privatägda personbilar i trafik som var 1 085 mil under 2021. 

Det finns i princip tre varianter på utformning; att premien ges utan villkor, att premien villkoras 
köp av utbytesbil med en viss klimatprestanda eller att premien villkoras köp av andra 
transportalternativ (till exempel elcykel, kollektivtrafikbiljetter). Ett system där premien villkoras 
köp av utbytesbil med viss klimatprestanda infördes nyligen i Finland.34 Trafikanalys förordar 
dock att premien ges utan villkor för att få ett så enkelt och effektivt system som möjligt.35 Den 
översiktliga effektbedömningen som gjorts av förslaget indikerar också att detta bör ge en 
högre klimatnytta än att villkora premien med köp av utbytesbil.  

För att bedöma vilka effekter en skrotningspremie kan tänkas få behöver vissa antaganden 
göras om hur privatpersoner reagerar på premien. En relativt stor andel av de som skrotar ut 
sin bil kommer sannolikt köpa en ersättningsbil, antingen en fabriksny bil eller en begagnad. 
Om valet blir en begagnad bil kommer en byteskedja starta som i slutändan resulterar i ett köp 
av en fabriksny bil. Eftersom de begagnade bilar som byter ägare redan finns i fordonsflottan 
(under antagande om att ersättningsbilarna inte importeras) är klimatnyttan avhängig 
relationen i utsläpp mellan 1) den bil som skrotas ut 2) den nytillverkade bil som tidigareläggs 
på marknaden (i och med skrotningspremien) och 3) den bil som ändå hade satts på 
marknaden ett par år senare utan skrotningspremie. Detta gör det relativt svårt att bedöma när 
i tid premien bör införas för att få en så stor klimatnytta som möjligt. I vårt utkast till 
författningsförslag införs den under perioden 1 januari 2024 till 31 januari 2025, men detta 

 
33 I ett liknande system i Finland var den lägsta premien satt till 1 000 Euro (Traficom, 2021).  
34 En utvärdering av detta system har inte funnits tillgänglig vid tidpunkten för vår analys. 
35 Den som tar emot premien har mest nytta av den om den kommer i obunden form. 
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behöver utredas djupare bland annat med hänsyn till Transportstyrelsens möjligheter att 
implementera och administrera premien. Det är dock viktigt att premien inte görs permanent, 
det skulle minska dess styrkraft högst påtagligt. 

Effekter i korthet: En tillfällig skrotningspremie skulle kunna skynda på omställningen av 
personbilsflottan om det resulterar i att de nya bilarna som sätts på marknaden har låga 
utsläpp. Detta kan dock inte styras genom skrotningspremien vilket innebär att bedömningen 
är att klimatnyttan är mycket osäker. Vidare skulle statens kostnader för styrmedlet bli relativt 
höga i och med att premien kommer betalas ut till samtliga som skrotar sin bil under perioden 
(och som uppfyller kraven för premien), även de som ändå skulle skrotat sin bil. Men det finns 
samtidigt andra positiva effekter med att skrota ut bilar i förtid, framför allt i form av trafik-
säkerhetsvinster.  

Vidare gynnar styrmedlet grupper som idag inte har råd att köpa en fabriksny bil och som äger 
äldre bilar. Premien riktar sig till en annan grupp i befolkningen än de som träffas av 
inköpssubventioner vilket innebär att fler ges möjlighet att vara en del av omställningen av 
fordonsflottan. Även om premien innebär en betydande kostnad för staten är den 
samhällsekonomiska kostnaden något mer begränsad. Premien i sig är ingen 
samhällsekonomisk kostnad utan en transferering. Den samhällsekonomiska kostnaden 
utgörs närmast av värdet på de fordon som skrotas plus den samhällsekonomiska kostnaden 
för den beskattning som krävs (beaktat budgetpostens storlek och skattefaktorn36). De 
positiva samhällsekonomiska effekterna består främst i minskade utsläpp av koldioxid och 
luftföroreningar samt sannolikt minskade olyckskostnader, främst till följd av att nya bilar är 
säkrare än äldre. 

Motiv till plats i rangordningen: Av de fyra förslag vi ger inom Energieffektiva vägfordon, 
rangordnar vi detta förslag som lägst inom åtgärdsområdet, eftersom klimatnyttan är 
begränsad och kostnaderna för staten är relativt höga. Det finns dock positiva bieffekter i form 
av trafiksäkerhetsnytta samt minskade avgasutsläpp och potentiella fördelningseffekter, vilket 
kan tala för ett införande av en tillfällig premie. Inom uppdraget har det diskuterats om detta 
styrmedel skulle rangordnas högre än uppdelning av miljözon 3, men vi rangordnar förslaget 
om uppdelning av miljözon 3 högre eftersom det förslaget bedöms vara lättare att genomföra, 
kostnaderna är lägre och med tanke på att en skrotningspremie endast har effekt under en 
begränsad period. Däremot kanske kommuner inte väljer att införa miljözoner enligt detta 
förslag och det är därför inte säkert att klimateffekter uppstår. Det är ett argument som lyfts 
fram för att rangordna förslaget om en skrotningspremie högre. 

För vidare analyser och resonemang om en skrotningspremie se Trafikanalys (2022f). 

  

 
36 De flesta skatteutgifter medför en samhällsekonomisk kostnad som är större än själva utgiften. Det skapas så 
kallade skattekilar eftersom direkta skatter påverkar arbetsutbudet och indirekta skatter leder till höjda priser. 
Skattefaktorn är enligt Trafikverket (2020b) 1,3 vilket innebär en samhällskostnad om 30 procent av 
skatteutgiften. 
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6 Förslag som rör sjöfarten 

Utsläppen av växthusgaser från inrikes sjöfart uppgick år 2019 till 0,7 miljoner ton 
koldioxidekvivalenter. Inrikes sjöfart definieras här som sjöfart mellan svenska hamnar. 
Statistiken omfattar både fritidsbåtar och yrkestrafik, men inte fiskebåtar eller Försvars-
maktens fartyg. Utsläppen från fritidsbåtar svarar för cirka 25 procent av de sammanlagda 
utsläppen inom inrikes sjöfart. Utsläppen från utrikes sjöfart, som definieras som sjöfart mellan 
en svensk och en utländsk hamn, uppgick år 2019 till nära 7 miljoner ton (SCB, 2022). 

Det finns i nuläget inte tillräckligt med regleringar av utsläpp som syftar till att begränsa 
växthusgaser på den kommersiella sjöfartens område. IMO har dock infört flera regelverk för 
att öka fartygs energieffektivitet vid drift och sett till konstruktion. Dessa omfattar som regel 
fartyg som går internationellt, men eftersom de fartygen kan göra både internationella och 
inrikes resor så innebär det i praktiken att även delar av inrikes resor omfattas av kraven. 
Bränslet till fritidsbåtar omfattas av energiskatt, koldioxidskatt och mervärdesskatt samt av 
reduktionsplikten. Inom ramen för Fit for 55 har EU-kommissionen föreslagit flera styrmedel 
som berör sjöfarten, bland annat att stora delar av sjöfarten ska omfattas av det befintliga 
handelssystemet för växthusgaser, att infasning ska ske av bränslen med lågt kolinnehåll och 
förnybara bränslen samt att bränsle till sjöfart ska beskattas med en minimiskatt. Hur 
förhandlingsutfallet blir för dessa förslag har mycket stor betydelse för hur de svenska 
styrmedlen bör utformas och således också för flera av våra förslag. 

En viktig fråga att beakta vid införande av ytterligare styrmedel är skapandet av incitaments-
strukturer som stödjer sjöfartssektorns omställning och ger förutsättningar till finansiering av 
grön teknik. Rederier bär till skillnad från operatörer inom andra trafikslag en större del av den 
ekonomiska risken för utvecklingsarbete och grön omställning (Transportstyrelsen, 2021). 
Denna fråga lyftes även specifikt i sjöfartssektorns färdplan inom Fossilfritt Sverige (Fossilfritt 
Sverige, 2019). En synpunkt som har lyfts under arbetet med den här utredningen är dock att 
stöd till viss del finns men inte kommer till användning där de bäst behövs. Tanken med flera 
av de förslag som läggs fram här är att de tillsammans ska bidra till att de investeringsstöd 
som redan finns ska få bättre spridning, bättre kunna anpassas och nå ut dit de bäst behövs 
för att användas i klimatomställningen. 

I Tabell 6.1 ser vi en sammanställning av de styrmedel vi föreslår. Därefter följer en 
beskrivning av respektive förslag och dess effekter i korthet. För utförligare beskrivningar 
hänvisar vi till underlagspromemorian Styrmedel för sjöfartens klimatomställning (Trafikanalys, 
2022g). I promemorian finns tankar om ett klimatdifferentierat sjöfartsstöd. Naturvårdsverket 
anser att detta styrmedel borde ha ingått som ett förslag i föreliggande redovisning, se 
bilaga 3. 

Förslagen är grupperade och rangordnade, se avsnitt 2.8 för mer information om metoden. I 
den mån de myndigheter som bistått oss har invändningar mot förslagen eller rangordningen 
redovisar vi detta i anslutning till förslagen med vidare hänvisning till det fullständiga yttrandet i 
respektive bilaga, bilaga 2 till 5. Naturvårdsverket anser att det är svårt att dela in förslagen 
under respektive åtgärdsområde. Deras synpunkter på rangordningen utgår i stället från att 
alla rangordnas gemensamt.  

Då detta uppdrag har varit brett och omfattat hela den transportpolitiska åtgärdsarsenalen 
inom klimatområdet förutom skatter, har många förslag inte hunnit utredas grundligt utan 
vidare utredning krävs.  
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Tabell 6.1. Förslag som rör sjöfarten – Sammanställning 

Förslag per åtgärdsområde – Sjöfart Rang-
ordning 

Förslag inom hållbara förnybara drivmedel  

Utveckla kraven på myndigheternas fartygsflotta 1 

Utred nationella krav på drivmedel för mindre fartyg 2 

Förslag inom ett transporteffektivt samhälle  

Utvidga och förläng uppdraget till sjöfartens nationella samordnare till att inkludera 
arbete för sjöfartens klimatomställning 

1 

Inför ett omställningsprogram enligt norsk modell  2 

Inför ett konsultstöd för en grönare sjöfart enligt norsk modell (Servicekontor) 3 

Förslag inom energieffektiva fartyg  

Utveckla klimatkraven i den upphandlade Gotlandstrafiken  

6.1 Förslag inom hållbara förnybara 
drivmedel  

Utveckla kraven på myndigheternas fartygsflotta 
Förslag: Krav ställs på statligt ägda fartyg37 så att utsläppen av växthusgaser ligger i linje 
med den utsläppskurva som gäller för inrikes transporter, det vill säga minst 70 procent 
minskning av utsläppen 2030 jämfört med 2010 och nära nollutsläpp år 2045. För att detta ska 
vara möjligt bör regeringen säkerställa att myndigheterna har tillräckliga resurser och 
finansiering för att kunna realisera omställningen.  

Bakgrund: Det är viktigt att staten signalerar att klimatarbetet är angeläget och att klimat-
målen är styrande. I gällande klimathandlingsplan (Prop. 2019/2020:65) betonas vikten av att 
staten är en föregångare i omställningen till fossilfria transporter. På sjöfartens område skriver 
regeringen att dess ambition är att alla fartyg som staten äger ska bli fossilfria, såsom 
Trafikverkets vägfärjor samt Sjöfartsverkets och Kustbevakningens fartyg.  

Några myndigheter har särskilt fått i uppdrag att utreda och ta fram handlingsplaner för hur 
man kan få en mer klimateffektiv fartygsflotta, till exempel Kustbevakningen och Sjöfarts-
verket.  

I januari 2021 kom Sjöfartsverket med sin rapport som beskriver myndighetens arbete för 
minskade utsläpp (Sjöfartsverket, 2021). I dagsläget bedömer Sjöfartsverket att det, utöver 
användandet av biodiesel, saknas färdiga lösningar för fossilfri drift för flertalet av verkets 
fartyg. En genomgripande konvertering, med större tekniska åtgärder för Sjöfartsverkets flotta, 
anses därför inte vara möjlig i nuläget. Inledningsvis kommer därför omställningen att i 
huvudsak bestå av en ökad användning av hållbara förnybara drivmedel. 

 
37 Särskild hänsyn behöver dock tas till Försvarsmaktens behov för egna och andra länders fartyg. Statligt ägda 
museifartyg bör inte omfattas. 
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De uppdrag som givits till några myndigheter kan tjäna som förlaga även för andra 
myndigheter. I dessa fall har myndigheterna fått i uppdrag att ta fram en plan för hur man kan 
arbeta för att göra sina fartyg mindre klimatpåverkande för att bidra till klimatmålen, se till 
exempel Regeringen (2020). Kraven bör ställas så att de statliga fartygen minskar sina 
växthusgasutsläpp med 70 procent till 2030 jämfört med 2010 och nära nollutsläpp år 2045. 
För statliga fartyg som färdas internationellt kan kraven vara de som Miljömålsberedningen 
(2022) föreslagit, det vill säga att utsläppen från halva resan ska ingå i 70-procentsmålet.  

För att genomföra omställningen behöver myndigheterna ges förutsättningar. Regeringen bör 
därför säkerställa att myndigheterna har resurser och tillräcklig finansiering för att kunna 
realisera sina handlingsplaner. De myndigheter som tagit fram planer har gjort egna 
uppskattningar av vilken finansiering som krävs. 

Tillgången till förnybara drivmedel alternativt till laddinfrastruktur i relevanta hamnar och 
färjelägen kan också vara av betydelse för förutsättningarna för att ställa om den statliga 
fartygsflottan. Här kan också nämnas att kommissionens förslag till förordning om utbyggnad 
av infrastruktur för alternativa bränslen (AFIR) endast innehåller krav på tillhandahållande av 
landström vid kaj, vilket normalt sett inte är tillräckligt för att tillgodose behov av laddning för 
fartyg. Regeringen kan därför i framtida förhandlingsarbete behöva bevaka att kravet på 
laddinfrastruktur kommer till uttryck och förtydligas i förordningen. Beroende på utvecklingen 
bör det även övervägas om det finns behov av nationella incitament. 

Styrmedlet förväntas inte kräva några komplexa överväganden, eftersom krav och uppdrag 
redan har utgått till vissa myndigheter. Det handlar om en komplettering av uppdragsgivande 
som innebär att alla berörda myndigheter behandlas symmetriskt, samt att ta ställning till 
behov av särskild finansiering för genomförandet. Styrmedlet bedöms därför successivt kunna 
införas vilket i viss utsträckning redan påbörjats.  

Effekter i korthet: Eftersom flertalet av myndigheternas flottor huvudsakligen opererar i 
kustnära farvatten och vanligen går mellan svenska hamnar bedöms växthusgasutsläppen 
från berörda fartyg till stor del ske i inrikes sjöfart. I exempelvis skärgårdsmiljöer som 
trafikeras av Trafikverkets vägfärjor kan effekten bli tydlig. För Färjerederiet har utsläppen, 
räknat i koldioxidekvivalenter, hållits på en ganska jämn nivå trots ett ökat antal passagerare. I 
synnerhet sedan 2017. Detta beror främst på byte till HVO och satsningar på eco-driving 
(Trafikverket u.å.). 

Trafikverket har själva föreslagit att staten på sikt bör bli ägare till de färjor som används i 
Gotlandstrafiken (Trafikverket, 2021b). Om förslaget genomförs kan det, enligt Trafikverket, 
förväntas leda till en mer kostnadseffektiv upphandling av trafiken.  

I viss utsträckning kan styrmedlet även ge effekter på andra länders utsläpp. Exempelvis 
Sjöfartsverkets isbrytare med bas i Luleå trafikerar frekvent finska farvatten när isbrytning sker 
i Bottenviken. Det är dock svårt att kvantifiera i vilken utsträckning det påverkar utsläppen i 
Finland.  

För att belysa klimateffekterna har Trafikanalys sammanställt de uppgifter om myndighets-
ägda fartyg och deras utsläpp som vi kunnat hitta. Sammanställningen visar att utsläppen från 
Sjöfartsverket, Kustbevakningen och Trafikverket varierar mycket mellan åren. År 2010 var de 
samlade utsläppen från de tre myndigheterna med flest fartyg 78 000 ton koldioxid. Om 
myndigheterna får i uppdrag att följa utsläppskurvan för klimatmålet och därmed krav på att 
minska utsläppen med minst 70 procent jämfört med utsläppen år 2010 betyder det en 
minskning till 23 000 ton år 2030.  

År 2019 var utsläppen 87 000 ton koldioxid och till 2030 måste utsläppen alltså minska till 
23 000 ton. Till 2045 är målet ”nära noll” vilket betyder en minskning från 2019 års utsläpp 
med omkring 87 000 ton. År 2045 betyder det en kostnadsökning för förnybart bränsle (HVO) 
med omkring 450 miljoner kronor per år, räknat på dagens bränslepriser (augusti 2022). Om 
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omställningen till 100 procent förnybart bränsle sker linjärt över 25 år mellan 2020 och 2045 
blir den genomsnittliga kostnadsökningen cirka 225 miljoner kronor per år.38 Med en successiv 
energieffektivisering kan kostnaderna bli lägre. Kostnader för andra åtgärder i samband med 
omställningen kan å andra sidan leda till ökade kostnader.  

Styrmedlet påverkar statsbudgeten genom att klimatomställningen av statliga fartyg kan 
komma att kräva finansiering av merkostnader i samband med klimatinvesteringar. 
Trafikanalys förslag är således att även Sjöfartsverkets kostnader för dessa insatser ska 
budgetfinansieras och därmed inte belasta lots- och farledsavgifterna. Närmare 
uppskattningar av omställningskostnader är svåra att göra, i synnerhet innan underlag från 
samtliga berörda myndigheter finns tillgängliga. Styrmedlet ger inga direkta konsekvenser för 
näringslivets klimatomställning. Det kan bidra till teknikutveckling och tekniktest som kan 
komma sjöfartsnäringen till gagn och även fungera som symboliskt föredöme.  

Motiv till plats i rangordningen: Regeringen betonar i gällande klimathandlingsplan vikten 
av att trovärdigheten i omställningen ökar om staten går före. Behovet av goda exempel är 
stort inom sektorn. Flera myndigheter har redan uppdrag som ligger i linje med förslaget och 
att komplettera med övriga myndigheter som äger fartyg är något som kan ske, i 
sammanhanget, på ett enkelt vis. Det finns vidare en reell potential för minskade utsläpp på 
kort sikt vilket också motiverar att ge styrmedlet högsta rang inom detta åtgärdsområde. 

För ytterligare underlag och resonemang om förslaget, se underlagspromemorian Styrmedel för 
sjöfartens klimatomställning (Trafikanalys, 2022g). 

Utred nationella krav på drivmedel för mindre fartyg 
Förslag: Vi föreslår en utredning beträffande utformning av en nationell reglering av reduktion 
av växthusgasintensitet i drivmedel för fartyg upp till och med 5 000 brutto som angör svenska 
hamnar. EU-kommissionen har föreslagit krav på reduktion av växthusgasintensitet i 
drivmedel inom sjöfarten, vilket nu är under förhandling. Förslaget från kommissionen omfattar 
fartyg över 5 000 brutto och inte statliga fartyg. Sverige har varit pådrivande i förhandlingarna 
för att EU-rättsakten även ska omfatta fartyg med en bruttodräktighet under 5 000.  

Föreliggande förslag är att utreda en nationell reglering som kompletterar kommissionens 
förslag. En nationell reglering bör endast gälla fartyg under EU:s gräns, förslagsvis fartyg från 
400 brutto upp till och med 5 000 brutto, och endast sådana som angör svenska hamnar. Den 
undre gränsen 400 brutto har bedömts vara lämplig eftersom det är en vanlig gräns i de flesta 
internationella regler för sjöfarten.  

Det är dock viktigt att avvakta utgången av den pågående EU-förhandlingen, vilken väntas 
vara klar i slutet av 2022, samt den effektbedömning som kommer att genomföras inom ramen 
för klimatrapporteringsförordningen. Det är möjligt att den EU-reglering som slutligen antas 
även kommer att omfatta mindre fartyg och då är detta förslag inte längre relevant.  

Förutom att förbereda för ett möjligt införande av ett svenskt styrmedel kan en utredning 
ytterligare klargöra sakförhållanden och användas som ett påtryckningsmedel i framtida 
förhandlingar. Detta kan Sverige dra nytta av om regeringen vill fortsätta att vara pådrivande 
för en sänkt tonnagegräns i EU-regleringen.  

Bakgrund: För närvarande saknas liknande reglering på sjöfartens område. Enligt det förslag 
till förordning (FuelEU Maritime) som EU-kommissionen presenterade sommaren 2021 

 
38 Med en emissionsfaktor för MK1 på 2,681 kg CO2e per liter är dagens bränsleförbrukning alltså cirka 
87 000 ton / 2,681=32 000 m3 bränsle. HVO kostar idag (22 aug 2022) 30,77 kr per liter vilket är cirka 14 kr mer 
än oskattad diesel MK1 som kostar 25,21–8,4=16,81 kr. Att ersätta dagens fartygsdiesel (MK1) helt med 
förnybart bränsle (HVO) ökar därför kostnaderna med 14 kr per liter (83 procent) vilket innebär en merkostnad 
2045 på 32 miljoner liter * 14 kr/l = 448 miljoner kr. Om omställningen till 100 procent förnybart bränsle sker 
successivt genom en linjär årlig minskning till 2045 blir den genomsnittliga merkostnaden per år cirka 
225 miljoner kronor per år.  
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föreslås att ett procentuellt tak för växthusgasintensiteten i drivmedlet bestäms där taket ska 
sänkas stegvis var femte år med början 2025 (–2 procent) till 2050 (–75 procent) (EU, 2021c). 
Förordningen föreslås omfatta koldioxid, metan och dikväveoxid sett till drivmedlets hela 
livscykel. En högre ambitionsnivå finns för vissa passagerarfartyg och containerfartyg som ska 
använda landström eller nollutsläppsteknologier, då de ligger vid kaj. 

För att minska den administrativa bördan, särskilt för mindre rederier, gäller enligt 
kommissionens förslag, kraven inte för mindre fartyg (upp till och med 5 000 brutto).39 Som 
främsta skäl för att endast större fartyg omfattas hänvisar kommissionen dock till att förslaget 
ska utformas proportionellt gentemot behovet. Kommissionen konstaterar att de större 
fartygen över 5 000 brutto visserligen endast representerar omkring 55 procent av de fartyg 
som trafikerar EU:s hamnar, men de står för omkring 90 procent av sjöfartens koldioxidutsläpp 
i området (EU, 2021c).  

Effekter i korthet: En motsvarande reglering på sjöfartens område har inte funnits tidigare. 
Det försvårar möjligheterna att utvärdera effekterna av en sådan reglering. En sådan uppgift 
hade varit svår också med tanke på osäkerhet om hur förhandlingar rörande denna och andra 
rättsakter utvecklas. I avsaknad av närmare beräkningsunderlag är det således svårt att 
bedöma klimateffekterna av förslaget. Att växthusgasintensiteten i använt drivmedel minskar 
till en viss nivå i enlighet med kraven, innebär inte att utsläppen nödvändigtvis minskar till 
samma nivå. Det är därför svårt att bedöma styrmedlets klimateffekter. Sannolikt kommer 
dock regleringen att, om den genomförs och i huvudsak i enlighet med förslaget, medföra 
vissa utsläppsminskningar både i EU och på svenskt territorialvatten.  

Ett räkneexempel visar att utsläppsminskningen i inrikes trafik inledningsvis blir liten. År 2025 
beräknas den bli cirka 1 500 ton koldioxid och år 2030 cirka 5 000 ton koldioxid 
(Trafikanalys, 2022g).  

Oaktat eventuella klimateffekter på svenskt territorium skulle dock en nationell reglering med 
motsvarande krav för mindre fartyg upp till och med 5 000 brutto vara ett sätt att stärka 
effekterna av EU:s förslag till utsläppsreglering. Genom att tillämpa kraven på mindre fartyg 
minskar dessutom risken att transporter flyttar till fartyg under 5 000 brutto. 

Styrmedlet ger vidare konsekvenser även på näringslivets klimatomställning genom att också 
redare som äger mindre och medelstora fartyg som trafikerar svenska hamnar, får ökade 
incitament att ställa om till mer klimateffektiva transporter. Vi saknar underlag för att uppskatta 
kostnader av styrmedlet för företagen, men åtminstone på kort sikt leder det till ökade 
investeringskostnader och driftskostnader för fartygsägare. Dessa kostnader kommer troligtvis 
på sikt att lyftas över till transportköpare. 

En nationell reglering av utsläppsgränser för fartyg upp till och med 5 000 brutto innebär att 
även förhållandevis små företag kan komma att belastas med kostnader för administrationen 
av regleringen såsom datainsamling, inlämning och verifiering av överensstämmelseplaner 
med mera. Ökade kostnader till följd av kraven innebär vidare en risk för att den nationella 
regleringen kan bli konkurrenssnedvridande för berörda fartyg som konkurrerar på den 
internationella marknaden där motsvarande utsläppsreglering inte finns.  

Styrmedlet ger däremot inga direkta effekter på statsbudgeten. De offentliga myndigheternas 
kostnader för efterlevnadskontroll förväntas bli begränsade och främst avse tillhandahållande 
av nödvändiga it-rapporteringsverktyg. Det senare dock med reservation för merkostnader om 
uppbyggnad och administration av ett svenskt rapporteringssystem blir nödvändig.  

Motiv till plats i rangordningen: Styrmedlet förutsätter att besluten om rättsakter inom Fit for 
55 som påverkar detta förslag är fattade. De beräknade effekterna i form av minskade 
koldioxidutsläpp är åtminstone inledningsvis lägre än för styrmedlen riktade mot 

 
39 Enligt förslaget gäller kraven heller inte för träfartyg och fartyg som inte drivs av mekanisk propellerkraft, eller 
för fartyg i statlig ägo som inte används för kommersiella syften.  
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myndigheternas egna fartyg. Av dessa två skäl får detta förslag en lägre rang än förslaget om 
utvecklade krav på myndigheternas fartygsflotta. 

För ytterligare underlag och resonemang om förslaget, se Trafikanalys (2022g). 

6.2 Förslag inom ett transporteffektivt 
samhälle 

Föreliggande förslag har sorterats in under åtgärdsområdet Transporteffektivt samhälle men 
de har även kopplingar till Energieffektiva fartyg och Hållbara förnybara drivmedel.  

Utvidga och förläng uppdraget till sjöfartens nationella samordnare till att 
inkludera arbete för sjöfartens klimatomställning 
Förslag: Vi föreslår att regeringen beslutar, i ett tilläggsuppdrag till Trafikverket, att uppdraget 
till den nationella samordnaren för inrikes sjöfart och närsjöfart särskilt ska omfatta att arbeta 
för sjöfartens klimatomställning. I dag är uppdraget främst inriktat på att åstadkomma 
överflyttning från vägtransporter, utan närmare fokus på klimat- eller miljöfrågor. Uppdraget 
skulle därmed komma att utvidgas till att förbereda, samordna och införa nya styrmedel och 
satsningar som främjar sjöfartens omställning. En förutsättning för detta är att samordnarens 
uppdrag förlängs, förslagsvis till 2030. 

Ett breddat uppdrag till den nationella samordnaren att se till sjöfartens omställning bör ses i 
kombination med andra här analyserade styrmedel, såsom införandet av ett partnerskaps-
baserat omställningsprogram och ett servicekontor (se nedan). Ansvar för att samordna ett 
genomförande av dessa bör kunna passa in i ett utvecklat uppdrag till den nationella 
samordnaren för sjöfartens omställning. 

Bakgrund: Regeringen gav hösten 2018 Trafikverket i uppdrag att tillsätta en nationell 
samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart. Uppdraget är en del i regeringens godstransport-
strategi och löper på sex år med slutredovisning senast den 30 juni 2024. Ett övergripande 
syfte med uppdraget är att förbättra förutsättningarna för överflyttning av godstransporter från 
väg. Samordnaren ska enligt uppdraget ha en främjande och kunskapsspridande funktion, 
initiera samverkan mellan parterna och göra sjöfarten synlig och inspirerande för andra. I 
uppdraget ingår också att ta fram en handlingsplan som främjar sjöfarten och som bidrar till 
energieffektiva lösningar med låga utsläpp.  

I januari 2022 beslutade regeringen om den andra av två ändringar som hittills tillförts 
uppdraget. Samordnaren ska nu bland annat också föra en dialog med berörda parter kring 
införandet av Gröna korridorer40 och kring miljöincitamenten i hamnarnas och Sjöfartsverkets 
avgifter. Tilläggsuppdraget skulle ursprungligen redovisas senast den 14 oktober 2022, men 
förlängdes i augusti 2022 till den 30 juni 2024. Klimatstyrningen i uppdraget som helhet är 
emellertid fortsatt relativt låg.  

Under uppdragets gång har det blivit allt tydligare att överflyttningen av godstransporter från 
väg till sjöfart måste gå hand i hand med sjöfartens omställning till fossilfria och hållbara 
drivmedel. Varuägare eftersträvar i allt större utsträckning gröna varuförsörjningskedjor och 
sjöfarten har svårt att erbjuda fossilfria alternativ här och nu.  

 
40 Sverige undertecknade under FN:s klimatmöte COP26 Clydebank-deklarationen som innebär att länderna 
ska främja för sjöfartens klimatomställning genom att identifiera och verka för gröna sjöfartskorridorer. En grön 
korridor innebär här en sträcka mellan två hamnar som, åtminstone delvis, trafikeras av utsläppsfria 
sjötransporter. 
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Samordnaren skulle genom förslaget kunna fungera inte bara som en samordnande kraft för 
överflyttning utan också för sjöfartens omställning som helhet. De positiva effekterna av en 
sådan åtgärd skulle förstärkas om den kombinerades med andra klimatstyrmedel, som 
exempelvis att verka för införandet av ett omställningsprogram samt ett servicekontor, bägge 
enligt norsk förebild, se nedan.  

Effekter i korthet: Samordnarens uppdrag fokuserar idag på inrikes sjöfart och närsjöfart, 
trafik som huvudsakligen sker inom Sveriges territorialvatten. I den mån uppdraget resulterar i 
insatser som bidrar till att denna flotta och dessa transporter kan effektiviseras ger styrmedlet 
upphov till positiva klimateffekter. Det är dock inte möjligt att bedöma specifika klimateffekter 
av ett så pass brett och ospecifikt styrmedel som en utvecklad roll för den nationella 
samordnaren innebär.  

Eftersom tilläggsuppdraget i huvudsak bedöms rymmas inom givna ramar ger styrmedlet inga 
effekter på statsbudgeten. Beroende på vilka insatser som det utvecklade samordnings-
uppdraget leder till kan styrmedlet komma att bidra till den regionala eller lokala 
klimatomställningen, exempelvis i form av utvecklade möjligheter att ta emot grön sjöfart i 
hamnarna. 

Styrmedlet kan också påskynda näringslivets klimatomställning genom att sjöfarten får ökade 
incitament att ställa om till mer klimateffektiva transporter, men också detta beror på vilka 
insatser uppdraget leder till. Vi saknar underlag för att uppskatta kostnader av styrmedlet för 
företagen, men åtminstone på kort sikt orsakar sannolikt omställningen ökade investerings-
kostnader för fartygsägare i olika utsträckning. I det samordningsuppdrag som här föreslås 
ligger inget tvång för företag att delta. Av det följer att de åtgärder de vidtar i princip bör vara 
marknadsmässigt motiverade. I det ligger att dessa kostnadsökningar på längre sikt bedöms 
kompenseras genom exempelvis minskade driftkostnader för effektivare, klimatomställda 
fartyg.  

Motiv till plats i rangordningen: Det främsta motivet för styrmedlet är att en på detta vis 
utvecklad roll för den nationella samordnaren ger en viktig signal om det politiska stödet och 
ambitionerna för sjöfartens omställning. Eftersom det finns en generell ambition att flytta över 
gods från lastbil till sjöfart och järnväg är det viktigt att minska sjöfartens klimatavtryck. Att 
införa styrmedlet är okomplicerat, uppdraget till samordnaren har utökats tidigare och 
kostnaderna får i sammanhanget betraktas som små. Det vidgade uppdraget föreslås 
dessutom att få en samordningsroll för styrmedlen Omställningsprogram och Konsultstöd för 
en grönare sjöfart och har därför fått en högre rang än dessa och rangordnas högst i 
åtgärdsområdet. 

För ytterligare underlag och resonemang om förslaget se Trafikanalys (2022g). 

Yttranden: Naturvårdsverket anser att förslaget bör ha en lägre rang bland alla förslag inom 
sjöfarten, rang tre, se bilaga 3.  

Inför ett omställningsprogram enligt norsk modell 
Beskrivning: Vi föreslår att ett program för sjöfartens klimatomställning inrättas på initiativ av 
staten och under en offentlig myndighets administration. Omställningsprogrammet är ett 
offentligt privat partnerskap och ett forum för en bred samling av sjöfartens aktörer från såväl 
säljar- som köparsidan liksom från berörda myndigheter och akademi. Programmet syftar till 
att driva på och påskynda teknikutvecklingen för en miljö- och klimatomställning av flottan. 
Genom att deltagare i programmet initierar och gemensamt finansierar satsningar på 
pilotprojekt i tidiga utvecklingsfaser minskar den finansiella risken för nya transportlösningar 
och för oprövad teknik.  

Bakgrund: Det finns i dag en rad aktörer på sjöfartsområdet, bland annat flera forsknings- 
och samverkansorgan, som syftar till initiering av forskning och utbyte av erfarenheter. 
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Exempelvis bedriver samverkans- och forskningsplattformen Lighthouse flera program (bland 
annat programmet Hållbar sjöfart på uppdrag av Trafikverket) samt samordnar fokusgrupper 
för smarta hamnar, smarta fartyg, klimatsjöfart etcetera. Men det saknas forum för mer 
praktiskt kunskaps- och idéutbyte som syftar till genomförande och riskdelad finansiering av 
konkreta pilotprojekt. Till skillnad från existerande samverkansplattformar riktar sig 
omställningsprogrammet till en bredare krets och såväl företag på utbudssidan (rederier, 
energiföretag, finansiärer med flera) som på efterfrågesidan är välkomna att delta. 

Green Shipping Program (GSP) är ett sedan 2015 i Norge inrättat partnerskapsprogram 
mellan privata och offentliga aktörer för sjöfartens miljö- och klimatomställning (grön sjöfart) 
och för att ge möjligheter till olika former av stöd till utveckling av klimateffektiva transporter till 
sjöss. Ett mål för programmet är att bidra till genomförbara lösningar som säkerställer effektiv 
och miljövänlig sjöfart.41  

GSP består av två huvuddelar; ett Servicekontor och ett Omställningsprogram. Omställnings-
programmet syftar till att skala upp miljö- och klimateffektiva (gröna) lösningar i Norge och 
internationellt. Detta nås genom att organisera pilotprojekt med ny teknologi, ordna 
seminarier, organisera partnermöten, föra dialog med myndigheter med mera. Ett stort antal 
pilotprojekt har på så sätt genomförts där programmets roll har varit att underlätta och 
möjliggöra genomförandet av piloterna och att dokumentera genomförandet.  

Erfarenheter visar att det finns behov av en tydligt utpekad aktör eller funktion på sjöfarts-
området för att samla sektorn kring utveckling och finansiering av lösningar för den framtida 
sjöfarten. Programmet avser att vara ett forum för att identifiera, enas om och fatta beslut om 
satsningar på och finansiering av klimateffektiva investeringar i tidiga utvecklingsstadier.  

Godkännande enligt EU:s statsstödsregler kan komma att krävas och behöver utredas 
närmare. Anmälan till kommissionen bör dock utformas med hänvisning till det norska stödet. I 
Norge har den statliga finansieringen av programmet och samarbetet inte bedömts vara 
statsstöd enligt EU:s regler eftersom det är ett offentligt privat samarbete.  

Uppskattningsvis bör start av programmet kunna vara på plats inom ett par år efter 
Trafikanalys avrapportering av detta uppdrag. Ett uppdrag till lämplig myndighet bör kunna 
ges i regleringsbrev eller som ett separat uppdrag. Förutom att initiera programmet bör 
myndigheten få i uppdrag att utveckla en handlingsplan för programmet, med utgångspunkt i 
tidigare program, såsom exempelvis regeringens sjöfartsstrategi, sedermera den maritima 
strategin (Regeringskansliet, 2015). Budgetprocess samt utformning av och eventuell 
notifierings- och godkännandeprocess hos kommissionen bedöms kunna vara klar till senast 
året därpå.  

Effekter i korthet: För att kunna bedöma specifika klimateffekter av ett omställningsprogram 
och informativ samverkan krävs i princip att enskilda satsningar inom programmet kan 
specificeras. Eftersom detta överlåts till själva programmet är detta inte möjligt att bedöma i 
förväg. Enligt uppgift har inte det norska programmet utvärderats. Vi kan därför inte använda 
det som ett underlag för bedömning av effekter. De svenska och norska insatserna skulle 
heller inte vara direkt jämförbara. 

Det går heller inte att bedöma i vilken mån resultat av programmet kommer att riktas mot 
sjötransporter och transportlösningar i inrikes trafik, eller med en bredare ansats. Det är dock 
mindre sannolikt att teknikutvecklingen i en internationell bransch som sjöfarten enbart skulle 
sikta på inrikes transporter, varför klimateffekter av programmet högst troligen också ger 
effekter även i andra länder. 

 
41 GSP (2015). Programmet är inrättat som ett verktyg för att genomföra regeringens strategier och planer om 
att Norge ska ha världens mest effektiva och miljövänliga sjöfart. Målen för programmet är att uppnå kostnads-
effektiva utsläppsminskningar, ekonomisk tillväxt, hållbara logistiklösningar samt ökad konkurrenskraft och nya 
jobb i Norge. 
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Med ledning av det norska programmet, där staten genom en myndighet står ansvarig för en 
programfunktion, medför styrmedlet en årlig kostnad för staten på i storleksordningen 
sju miljoner svenska kronor.  

Vi saknar underlag för att uppskatta kostnader av styrmedlet för företagen, men åtminstone på 
kort sikt orsakar sannolikt initiativ i syfte att ställa om flottan ökade investeringskostnader för 
fartygsägare i olika utsträckning. Dessa kostnadsökningar kan dock på längre sikt komma att 
kompenseras genom minskade kostnader för drift med effektivare och klimatomställda fartyg.  

Motiv till plats i rangordningen: Likt ett konsultstöd för grön sjöfart, se nedan, och en 
nationell samordnare ger ett omställningsprogram en viktig signal om det politiska stödet för 
sjöfartens omställning. Det utvecklade och förlängda uppdraget till den nationella 
samordnaren är enligt vårt förslag en förutsättning för Omställningsprogrammet. Därför 
rangordnar vi detta styrmedel lägre än förslaget att förlänga uppdraget till den nationella 
samordnaren men högre än konsultstödet då detta förslag bedöms vara mindre kostsamt för 
staten och enklare att införa då det inte bedöms finnas några konflikter med 
konkurrensbestämmelser och statsstödsregler. 

För ytterligare underlag och resonemang om förslaget se Trafikanalys (2022g). 

Yttranden: Naturvårdsverket anser att förslaget bör ha en lägre rang bland alla förslag inom 
sjöfarten, rang tre, se bilaga 3.  

Inför ett konsultstöd för en grönare sjöfart enligt norsk modell 
(Servicekontor) 
Förslag: Förslaget består i att staten upphandlar och subventionerar ett konsultstöd, i form av 
ett så kallat Servicekontor, som riktas till företag inom sjöfarten. Konsultstödet, som har tagit 
inspiration från det norska Servicekontoret, får i uppdrag att hjälpa såväl fartygsägare att ställa 
om sin flotta som fraktköpare och andra berörda att ställa om till mer klimateffektiva 
transporter. Genom inrättandet av ett servicekontor ges tillgång till teknik- och logistikkonsult-
hjälp till lägre kostnader. Dessa möjliggör för mindre företag med begränsade resurser att 
identifiera och pröva genomförbarhet och kommersiell lönsamhet i nya miljö- och klimat-
effektiva (gröna) lösningar i fartygsutveckling och transportupplägg.  

Tjänsterna ska vända sig till främst kustnära (inrikes) sjöfart och syftar till att hjälpa mindre 
rederier att kunna erbjuda nya gröna tekniklösningar och transportupplägg till befintliga och 
nya transportköpare. Servicekontorets tjänster bör kunna utnyttjas av intressenter i 
sjötransporter till och från svensk hamn och kan således omfatta aktörer i inrikes sjöfart och 
internationell sjöfart med trafikering i kustsjöfart och eller i närsjöfart. Detta torde öka stödets 
träffsäkerhet när det gäller att attrahera varuägare som efterfrågar transporter i svenskt 
territorialvatten.  

Bakgrund: Det norska Servicekontoret för förnyelse av den gröna flottan av lastfartyg (GSP 
Servicekontor) inrättades år 2020, på uppdrag av och med finansiering från den norska 
regeringen. För 2021 har den norska staten anslagit 25 miljoner norska kronor till 
Servicekontoret (GSP, 2020). Bakgrunden var att den norska kustflottan är gammal och i 
behov av omställning men saknade finansieringsmöjligheter till följd av låg efterfrågan och 
betalningsvilja för gröna fartyg med reducerade utsläpp. Kontoret har i uppgift att etablera 
partners, anlita experter och utarbeta planer i nära samarbete med Klimat- och miljö-
departementet, Norges rederiförbund och Kustrederierna. Servicekontoret är inriktat på både 
köpare och leverantörer av transporttjänster och arbetar i två olika spår; ett för lastägare och 
ett för rederier. Lastägarspåret inriktas på att skapa sektorsspecifika marknader för 
användning av grön teknologi och gröna lösningar. Rederispåret avser att hjälpa redare att 
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lägga gröna anbud som svar på lastägares förfrågningar, samt att etablera grön privat och 
offentlig finansiering.42 

Tjänsten införs genom att staten via lämplig myndighet upphandlar och tecknar ett 
tidsbegränsat netto/koncessionsavtal om att på marknadsmässiga villkor erbjuda vissa i 
avtalet specifika servicekontorstjänster till marknaden till förmånliga villkor. Alternativt kan 
tjänsten upphandlas som ett bruttoavtal, det vill säga där tjänster enligt avtalet subventioneras 
med viss andel av kostnader för angivna tjänster.43  

Tilldelningen av avtalet ska ske i enlighet med EU:s konkurrensbestämmelser, upphandlings-
regler samt regler för statligt stöd. Tjänsten har i Norge bedömts vara en tjänst av allmänt 
ekonomiskt intresse (Services of General Economic Interest, SGEI).44 En analys av 
konkurrenssituationen på den svenska berörda marknaden bör genomföras till grund för ett 
eventuellt genomförande och upphandling av tjänsten. 

Uppskattningsvis bör Servicekontoret kunna finnas på plats inom några år från Trafikanalys 
avrapportering av detta uppdrag. Ett uppdrag till lämplig myndighet att förbereda för och 
upphandla tjänsten bör kunna ges i regleringsbrev, alternativt kan det utformas som ett särskilt 
uppdrag. Budgetprocess samt utformning av och eventuell notifierings- och godkännande-
process hos kommissionen bedöms kunna vara klar till senast året därpå. 

Effekter i korthet: För att kunna bedöma klimateffekterna av ett servicekontor krävs att de 
uppdrag som kan komma att bli aktuella för servicekontoret specificeras närmare. Eftersom 
detta överlåts till marknaden och servicekontorets kunder är detta inte möjligt att bedöma i 
förväg. Konstruktionen där staten, genom servicekontoret, och deltagande privata parter 
bägge går in med finansiering borgar emellertid för att de insatser som görs bedöms ha 
potential. 

Med villkoret att servicekontorets tjänster ska vända sig till en avgränsad del av sjöfarten 
(kustflottan, fartyg som enbart går i inrikes trafik eller fartyg till eller från svensk hamn) 
kommer dess klimateffekter i andra länder sannolikt vara begränsade. Oavsett om en 
avgränsning görs kan dock klimateffekter i andra länder ändå uppstå eftersom minskade 
utsläpp på svenskt territorialvatten också kan ”läcka ut” över den osynliga gräns som 
territorialgränsen utgör. 

Det går heller inte att fullt ut bedöma i vilken mån resultat av servicekontorets tjänster enbart 
kommer att beröra kustflottan eller fartyg i inrikes trafik. Det är mindre sannolikt att teknik-
utvecklingen i en internationell bransch som sjöfarten enbart skulle komma dessa fartyg till 
del, varför klimateffekter av resultat från servicekontorets tjänster mycket väl också kan ge 
effekter på sjöfart utanför Sverige. 

Om tjänsten utformas och dimensioneras på liknande sätt som i Norge skulle ett servicekontor 
medföra kostnader för staten på i storleksordningen 25 miljoner svenska kronor per år.  

Motiv till plats i rangordningen: Likt ett omställningsprogram och en nationell samordnare 
ger ett konsultstöd en viktig signal om det politiska stödet för sjöfartens omställning. Vi 
rangordnar detta styrmedel lägst bland de tre förslagen inom åtgärdsområdet. Det utvecklade 
och förlängda uppdraget till den nationella samordnaren är enligt vårt förslag en förutsättning 
för konsultstödet. Därför får detta förslag en lägre rang. Vi ger det dessutom lägre rang än 
omställningsprogrammet eftersom kostnaderna för staten är högre med ett konsultstöd och vi 
bedömer det som något svårare att införa. 

 
42 För närvarande har den norska servicekontoret ett tjugotal ”gryteklare nullutslippsprosjekter med 39 skip”. 
Några av dessa har startat som GSP-piloter som efter pilotstudien förts över till servicekontoret för 
genomförande. De flesta av dessa har drivits fram av lastägare, endast två av rederier (GSP, 2022). 
43 I Norge synes tjänsten ha upphandlats med villkor som i ett bruttoavtal. 
44 E-post från Narve Mjös, DNV Norge, 15 nov 2021, Utr 2021/29. 
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För ytterligare underlag och resonemang om förslaget se Trafikanalys (2022g). 

Yttranden: Naturvårdsverket anser att förslaget bör ha en lägre rang bland alla förslag inom 
sjöfarten, rang fyra, se bilaga 3.  

6.3 Förslag inom energieffektiva fartyg 
Förslaget inom Energieffektiva fartyg har även bäring på ett Transporteffektivt samhälle och 
Hållbara förnybara drivmedel. 

Utveckla klimatkraven i den upphandlade Gotlandstrafiken 
Förslag: Styrmedlet innebär att regeringen ger Trafikverket i uppdrag att vid upphandling av 
inrikes sjöfart ställa mer utvecklade krav än idag på att den upphandlade trafikens växthus-
gasutsläpp minskar med 70 procent till 2030 jämfört med 2010 och når i princip nollutsläpp 
2045. Att minska energianvändningen i trafiken är ett effektivt sätt att minska klimatpåverkan 
utan att det behöver kosta mer. Förslaget innebär att regeringen uppmanar Trafikverket att ta 
hänsyn till energianvändningen i Gotlandstrafiken och att överväganden görs i syfte att energi-
effektivisera den upphandlade trafiken så långt det är möjligt inom ramen för fortsatt god 
tillgänglighet. 

Bakgrund: Trafikverket ansvarar för upphandling av inrikes sjötrafik i form av färjetrafik till och 
från Gotland (Gotlandstrafiken). Den upphandlade trafiken går mellan Nynäshamn och Visby 
(norra linjen) respektive Oskarshamn och Visby (södra linjen). Gotlandstrafiken ger upphov till 
cirka 34 procent av de samlade utsläppen av växthusgaser från inrikes yrkestrafik till sjöss. 
Räknas även fritidsbåtarna in så är Gotlandstrafikens andel av växthusgasutsläppen cirka 
25 procent.  

I september 2021 redovisade Trafikverket ett regeringsuppdrag om att analysera alternativa 
modeller för den framtida statligt upphandlade färjetrafiken till och från Gotland (Trafikverket, 
2021b). I uppdraget gjorde Trafikverket analyser av effekter på samhällskostnader och 
miljöeffekter av olika trafikupplägg för Gotlandstrafiken. Enligt Trafikverket skulle vissa 
upplägg kunna leda till sämre servicegrad för resenärerna, vilket kan vara hämmande. Andra 
upplägg skulle kunna leda till mindre utsläpp av växthusgaser tack vare så kallade ”gröna 
avgångar” där fartygen går med lägre fart. En sådan ordning skulle också skapa en möjlighet 
för de resenärer som så vill, att välja ett ”grönt”, mindre klimatpåverkande, res- och transport-
alternativ. 

Det blir således en balansgång mellan å ena sidan minskade utsläpp från trafiken och å andra 
sidan försämrad tillgänglighet för resenärerna. Idag kör Gotlandsfärjorna i hög fart mellan 
fastlandet och Visby, vilket ger god tillgänglighet men höga utsläpp och buller. 

En viktig del av styrmedlet och utvecklingen av upphandlingen består i att regeringen 
förtydligar ramar och riktlinjer för Trafikverkets uppdrag att handla upp Gotlandstrafiken. I dag 
saknas sådan vägledning som ger grund och möjlighet till nödvändiga prioriteringar i 
klimatsyfte.  

Effekter i korthet: År 2018 till 2019 var den upphandlade Gotlandstrafikens utsläpp av 
växthusgaser omkring 180 000 ton koldioxidekvivalenter. Utsläppsminskningar kan ske genom 
olika åtgärder som ändrat trafikupplägg.  

Annorlunda trafikupplägg jämfört med idag skulle kunna minska energiförbrukningen med 
mellan 45 och 65 procent, det vill säga ungefär hälften jämfört med 2019 (Trafikverket, 
2021b). Det skulle uppskattningsvis betyda en utsläppsminskning det år ett sådant upplägg 
införs med omkring 90 000 ton koldioxidekvivalenter jämfört med år 2019. 
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Ökad inblandning jämfört med idag av förnybara drivmedel skulle kunna minska utsläppen av 
växthusgaser ytterligare. 

Alternativa trafikupplägg kan minska utsläpp och driftkostnader och därmed minska 
kostnaderna för upphandlingen. Styrmedlet ger inga synbara konsekvenser för näringslivets 
konkurrenskraft. Vi saknar dock underlag för att uppskatta kostnader av styrmedlet för 
företagen.  

Motiv till plats i rangordningen: Eftersom detta är det enda förslag vi lägger för sjöfarten 
och inom åtgärdsområdet Energieffektiva fartyg behöver det inte rangordnas utifrån den 
metod vi valt. 

För ytterligare underlag och resonemang om förslaget se (Trafikanalys, 2022g). 

Yttranden: Naturvårdsverket anser att förslaget bör ha en högre rang bland alla förslag inom 
sjöfarten, rang ett, se bilaga 3.  
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7 Förslag som rör luftfarten 

Då luftfarten har en tydlig internationell prägel sker en stor del av regleringen också på 
internationell nivå. Ett viktigt exempel på detta är att flyget sedan 2012 ingår i EU:s 
handelssystem med utsläppsrätter. Kommissionens ovan nämnda förslag inom Fit for 55 
innehåller bland annat en betydande skärpning av handelssystemet, men också en europeisk 
kvotplikt för flygfotogen och förslag som skulle möjliggöra beskattning av flygbränsle. På 
internationell nivå finns också det marknadsbaserade styrmedlet CORSIA som genom 
kompensatoriska åtgärder syftar till att frysa flygets utsläpp på 2020 års nivå.45  

Även på den nationella nivån finns flera styrmedel på plats. Viktigast är reduktionsplikten för 
flygfotogen, men det har även införts en skatt på flygresor och klimatdifferentierade start- och 
landningsavgifter.  

Vi föreslår här styrmedel som kompletterar dagens styrning. I förhållande till de befintliga 
styrmedlen och förslagen inom Fit for 55 är klimateffekterna av föreslagna styrmedel små.  

En sammanställning av förslagen ses i Tabell 7.1. Därefter följer en beskrivning av respektive 
förslag och dess effekter i korthet. För utförligare beskrivningar hänvisar vi till underlags-
promemorian Styrmedel för luftfartens klimatomställning (Trafikanalys, 2022h).  

De tre förslagen inom Hållbara förnybara drivmedel har en gemensam nämnare i att staten 
och dess myndigheter går före i klimatomställningen. De två inom Energieffektiva flygplan 
handlar om att understödja en introduktion av elflyg. 

Då detta uppdrag har varit brett och omfattat hela den transportpolitiska åtgärdsarsenalen 
inom klimatområdet förutom skatter, har många förslag inte hunnit utredas grundligt utan 
vidare utredning krävs.  

Förslagen är grupperade och rangordnade, se avsnitt 2.8 för mer information om metoden. I 
den mån de myndigheter som bistått oss har invändningar mot förslagen eller rangordningen 
redovisar vi detta i anslutning till förslagen med vidare hänvisning till det fullständiga yttrandet i 
respektive bilaga, bilaga 2 till 5. 

Tabell 7.1. Förslag som rör luftfarten – Sammanställning 

Förslag per åtgärdsområde – Luftfart Rang-
ordning 

Förslag inom hållbara förnybara drivmedel   

Upphandla hållbart flygbränsle för statens tjänsteresor med flyg 1 

Upphandla hållbart flygbränsle för statens flygtransporter 2 

Ställ krav på minskad klimatpåverkan vid upphandling av flygtrafik  3 

Förslag inom energieffektiva flygplan  

Utred ett investeringsstöd för framdragning av el för elflyg 1 

Utred stöd till inköp av fossilfria flygplanstyper eller möjlighet att hyra 1 

 
45 Gäller för åren 2021 till 2023, från och med 2024 är nivån snittet från 2019 och 2020. 
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7.1 Förslag inom hållbara förnybara 
drivmedel 

Regeringen styr på olika sätt myndigheter att begränsa sitt resande med flyg, till exempel 
genom att de ska arbeta för minskad klimatpåverkan från tjänsteresor. I vissa fall är dock flyg 
det enda realistiska alternativet för verksamheter och dess medarbetare.  

Alla tre förslag inom detta åtgärdsområde innebär att staten i olika delar av sin verksamhet 
bidrar till en additionell inblandning av hållbara förnybara drivmedel utanför reduktionsplikten. 
Dessutom ökar förslagen efterfrågan på biodrivmedel som i sin tur stimulerar ökad produktion. 
Enligt nuvarande flygbränslecertifiering är det möjligt att blanda in upp till 50 procent hållbart 
bränsle i fossilt jetbränsle. Den beslutade nivån i reduktionsplikten för flygfotogen år 2030 är 
27 procent.46 På kort sikt är det konventionella biodrivmedel som är aktuella för inblandning, 
men nedanstående styrmedel utesluter inte användning av avancerade biodrivmedel och 
elektrobränslen när de finns på marknaden i större volymer. 

Ett alternativ till dessa tre styrmedel som diskuterats i uppdraget är att i stället höja reduktions-
nivåerna för flygfotogen. Det kan ses som ett mer effektivt sätt att nå samma effekt och på så 
sätt tillämpa ”förorenaren betalar” genom att de som flyger får betala för högre drivmedelspris. 
I gällande klimathandlingsplan skriver regeringen att för trovärdigheten i arbetet mot en 
fossilfri transportsektor behöver staten föregå med gott exempel och Trafikanalys förslag ska 
ses i ljuset av den uppmaningen. 

Upphandla hållbart flygbränsle för statens tjänsteresor med flyg 
Förslag: Vi föreslår att staten ska köpa in hållbart flygbränsle utöver reduktionsplikten 
motsvarande bränsleåtgången för statens tjänsteresor med flyg. Inköp av hållbart flygbränsle 
kommer att kräva upphandling för att undvika att styrmedlet kan anses utgöra otillåtet statligt 
stöd. Nivåerna för inköp av hållbart flygbränsle kan behöva öka stegvis under ett antal år för 
att slutligen nå 100 procent av bränsleförbrukningen. Vi har identifierat följande två varianter 
för att praktiskt genomföra styrmedlet: 

Alternativ A: Myndigheter som genomför tjänsteresor avropar dessa enligt ramavtal hos 
Kammarkollegiet där hållbart förnybart bränsle motsvarande den beräknade 
bränsleförbrukningen blandas in.  

Alternativ B: Myndigheter klimatkompenserar genom att använda sina medel till att bli 
avtalskund hos en upphandlad leverantör som erbjuder en tjänst som minskar koldioxid-
utsläppen från myndighetens flygresor genom inköp av hållbart flygbränsle. 

I första hand förordas alternativ A som sannolikt är mer kostnadseffektivt eftersom det innebär 
att enbart Kammarkollegiet behöver genomföra en upphandling. Kammarkollegiet har dock 
tidigare i en förstudie angett att bristen på leverantörer av hållbart bränsle medför att det kan 
vara svårt att säkerställa en sund konkurrens (Kammarkollegiet, 2019). Då det införts en 
reduktionsplikt för flygbränsle i Sverige och liknande styrmedel i flera länder är vår bedömning 
att flera möjliga anbudsgivare existerar i nuläget och därmed ska alternativ A vara 
genomförbart. Om det visar sig att konkurrensen vid upphandling blir bristfällig kan styrmedlet 
genomföras i enlighet med alternativ B.  

Bakgrund: I nuvarande klimathandlingsplan (Prop. 2019/20:65) konstaterar regeringen att 
staten behöver föregå med gott exempel för att vara trovärdig i arbetet mot en fossilfri 

 
46 Den beslutade reduktionsnivån avser minskade utsläpp i ett livscykelperspektiv. Om vi antar att ett 
biodrivmedel minskar koldioxidutsläppen med 80 procent motsvarar reduktionsnivån 27 procent en 
volyminblandning på 34 procent. 
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transportsektor. Trafikanalys delar uppfattningen att det är en viktig signal att staten går före 
och tar ansvar för att minska utsläppen från den egna verksamheten och på så sätt 
uppmuntra andra aktörer att ta efter. Genom sitt agerande kan staten förändra 
förutsättningarna för andra aktörer att minska sin påverkan på miljön genom att förändra 
marknaden i positiv riktning.  

Styrmedlet kan vidare samspela med eventuella insatser som syftar till att öka produktionen 
av hållbara flygbränslen. Styrmedlen förstärker varandra avseende klimateffekt eftersom de 
stimulerar en ökande produktion och kan bidra till såväl ökade volymer på marknaden som 
sänkt pris på biobränsle och som en följd ökad efterfrågan. Om EU:s Luftfartsförordning 
ändras så att det är möjligt att ställa miljökrav vid upphandling av flygtrafik öppnar det även för 
andra länder att ställa klimatkrav vid upphandling av flygtrafik, vilket kan bidra till en minskning 
av flygets globala utsläpp av klimatgaser (EU, 2008). 

I årets regleringsbrev ger regeringen myndigheterna i uppdrag att särskilt beskriva vad 
myndigheten kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska 
möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, 
myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas (Regeringen, 2022f). Det 
här undersökta styrmedlet bidrar till myndigheternas miljö- och klimatarbete för de situationer 
där tjänsteresor med flyg anses nödvändiga.  

Förslaget fördes fram i Utredningen om styrmedel för att främja användning av biobränsle för 
flyget, (Biojetutredningen, 2019). I det sammanhanget som ett alternativ eller ett komplement 
till ett införande av en reduktionsplikt för flyget. Styrmedlet förs även fram i flygbranschens 
färdplan för ett fossilfritt flyg. Vi konstaterar att ett bränslebyte är den snabbaste vägen att 
begränsa klimatpåverkan från dessa flygningar och att det har ett viktigt signalvärde att staten 
går före (se även motivering till förslaget om Fossilfri upphandlad flygtrafik nedan).  

Effekter i korthet: Myndigheternas samlade redovisade koldioxidutsläpp år 2019 från 
tjänsteresor uppgick till 140 000 ton koldioxid. Men de av myndigheten rapporterade 
uppgifterna innehåller endast de faktiska koldioxidutsläppen, inte uppgifter om utsläpp av 
andra växthusgaser eller höghöjdseffekten för flyget.47 Den totala klimatpåverkan i 
myndigheternas klimatrapportering är därmed underskattad. Av myndigheternas rese-
relaterade koldioxidutsläpp år 2019 stod flygresorna för cirka 2/3 och bilresorna för 1/3. Buss- 
och tågresor utgjorde mindre än 1 procent av koldioxidutsläppen (Naturvårdsverket, 2020).  

Statens tjänsteresor, såväl inrikes som utrikes48 med flyg, orsakade utsläpp av nära 
95 000 ton koldioxid varav 14 600 ton för flygresor under 50 mil och 86 200 för över 50 mil. 
Som jämförelse kan nämnas att inrikesflygets totala utsläpp det året uppgick till 480 000 ton. 
Det statliga flygresandet har emellertid minskat i kölvattnet av coronapandemin och väsentligt 
ökad tillämpning av digitala möten (Trafikanalys, 2022i).  

Förslaget innebär att kostnaderna för statens tjänsteresor med flyg skulle öka om resandet 
fortsatt var på samma nivå som före pandemin, men i ljuset av minskat resande skulle det 
möjligen kunna finansieras inom befintliga ramar. Detta behöver dock utredas vidare. 
Prisskillnaden mellan en liter biojet och en liter flygfotogen uppskattas i nuläget vara 30 till 
40 kronor.49 Utsläpp på 95 000 ton koldioxid, som under den prepandemiska tiden, motsvarar 
förbränning av 30,6 miljoner liter flygfotogen. Det innebär att kostnaden för att upphandla en 
volym som motsvarar det årets totala utsläpp skulle innebära en merkostnad på mellan 900 
och 1 120 miljoner kronor. Hänsyn har då inte tagits till dagens nivåer i reduktionsplikten. Att 
upphandla en mängd som motsvarar de korta flygresorna 2019 skulle med motsvarande 
beräkningsmetod uppgå till mellan 125 och 160 miljoner kronor. 

 
47 Höghöjdseffekter ingår inte i den officiella statistiken. De ingår inte heller i EU-ETS. 
48 Enligt miljöledningsförordningen ska myndigheter redovisa utsläpp av koldioxid vid flygresor under och över 
50 mil. Det ingår inte att redovisa utsläpp vid inrikes och utrikes resor. 
49 Uppgifter från Flygreenfund. Diariefört på Utr 2021/29.  
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Kravet på inköp av hållbart flygbränsle kan behöva öka stegvis. Kostnaderna för att täcka 
inköp av 100 procent fossilfritt bränsle blir, som ovan översiktligt illustrerats, inledningsvis 
höga. Produktionen av hållbart flygbränsle behöver komma i gång för att inte riskera att de 
statliga inköpen av hållbart flygbränsle konkurrerar med andra kvotplikter och reduktionsplikter 
och därmed driver upp priset. Den svenska reduktionsplikten är uppbyggd så att bränsle-
bolagen i princip kan välja att betala en pliktavgift i stället för att blanda in hållbart flygbränsle. 

Med styrmedlet signalerar staten att ökad användning av hållbara bränslen är prioriterat vilket 
även utgör en signal till producenter av bränsle att ställa om sin produktion och öka utbudet av 
hållbart flygbränsle.  

Motiv till plats i rangordningen: Inom detta åtgärdsområde ges detta styrmedel högst rang 
då den potentiella klimatnyttan är störst bland de undersökta styrmedlen. Styrmedel får tack 
vare bränslebytet omedelbar effekt på de nationella utsläppen när det börjar tillämpas. 

För ytterligare underlag och resonemang om förslaget se underlagspromemorian Styrmedel 
för luftfartens klimatomställning (Trafikanalys, 2022h). 

Yttranden: Trafikverket har invändningar mot detta förslag och vill ge det en lägre rang, se 
bilaga 4. Naturvårdsverket anser att förslaget bör ha en lägre rang, se bilaga 3.  

Upphandling av hållbart flygbränsle för statens flygtransporter 
Förslag: Förslaget innebär att Kammarkollegiet ges i uppdrag att upphandla hållbart bränsle 
utöver reduktionsplikten motsvarande bränslebehovet för de statliga flygtransporterna. De 
myndigheter som ska använda det dyrare bränslet ges genom styrmedlet legala, finansiella 
och andra eventuella förutsättningar att använda det dyrare bränslet.  

Till statens flygtransporter räknas Försvarsmaktens flyg, Polismyndighetens helikoptrar, 
Kustbevakningens flygplan, Sjöfartsverkets helikoptrar, MSB:s inhyrda flyg och det så kallade 
statsflygets två flygplan som har till uppgift att bland annat transportera statschefen. Gällande 
Försvarsmaktens flyg behöver det utredas vilka delar av deras flygflotta som på kort sikt kan 
använda olika typer av hållbart bränsle. Vi kan samtidigt konstatera att långt gångna undantag 
eller särlösningar för Försvarsmakten har baksidor. En civil omställning bort från fossila 
drivmedel men med fortsatt användning i Försvarsmakten innebär mindre volymer av lagrade 
bränslen och drivmedel baserade på fossil olja och fler egna försörjningskedjor för 
Försvarsmakten med lägre totalförsvarsförmåga som följd. 

Bakgrund: I likhet med föregående styrmedel motiveras förslaget utifrån att staten behöver 
föregå med gott exempel för att vara trovärdig i arbetet mot en fossilfri transportsektor och att 
styrmedlet kan samspela med styrmedel som syftar till att öka produktionen av hållbara 
drivmedel (se även bakgrundstext för styrmedlet om upphandling av hållbart flygbränsle för 
statens tjänsteresor med flyg).  

Upphandling av hållbart bränsle för statsflygets två flygplan föreslogs även av Biojet-
utredningen (2019).  

Effekter i korthet: Vi har inte lyckats kartlägga omfattningen av statens flygtransporter, vilket 
är nödvändigt för att få en uppfattning om klimateffekterna av styrmedlet. Antalet flygfarkoster 
kan ge en antydan om omfattningen. Polismyndigheten har 9 luftvärdiga helikoptrar, 
Sjöfartsverket brukar 7 helikoptrar, Kustbevakningen brukar 3 flygplan och MSB förfogar 
genom upphandling och avtal över 4 flygplan och 11 helikoptrar. De allra flesta luftfartygen 
förfogas dock av Försvarsmakten, vilket också inkluderar statsflygets två flygplan.  

Styrmedlet har inga effekter på de kommersiella aktörer inom flygsektorn som bedriver 
linjetrafik då förslaget enbart omfattar flyg som bedrivs inom myndigheter för dess egna 
uppgifter. Det betyder också att tillgängligheten för person- och godstransporter inte påverkas. 
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Bränslekostnaderna för berörda myndigheter kommer däremot öka, vilket sannolikt även 
kommer att få konsekvenser för statsbudgeten i form av ökade kostnader.  

Motiv till plats i rangordningen: Styrmedlet ger vi rang två. Det har fördelen att det genom 
bränslebytet får snabb effekt och att regeringen har möjlighet att besluta om styrmedlet på 
egen hand eftersom styrmedlet inte står i konflikt med dagens EU-reglering. Bedömningen är 
dock att klimateffekten är mindre än för styrmedlet som handlar om att köpa hållbart 
flygbränsle motsvarande statens tjänsteresor, även om det inte har kunnat fastslås med 
någon större exakthet. 

För ytterligare underlag och resonemang om förslaget se Trafikanalys (2022h). 

Yttranden: Trafikverket har invändningar mot detta förslag och vill ge det en lägre rang, se 
bilaga 4. Naturvårdsverket anser att förslaget bör ha en lägre rang, se bilaga 3. 

Ställ krav på minskad klimatpåverkan vid upphandling av flygtrafik  
Förslag: Trafikverket ges i uppdrag att ställa krav på minskad klimatpåverkan vid upphandling 
av olönsam flygtrafik under trafikplikt. Förslaget förutsätter dock att regeringen är pådrivande 
för att få till stånd nödvändiga förändringar av EU:s lufttrafikförordning som gör det möjligt att 
ställa skarpa miljökrav vid upphandlingen (EU, 2008). 

Den upphandlade trafiken skulle i högre grad kunna bidra till målsättningen om att minska 
flygets klimatpåverkan med en bibehållen tillgänglighet i hela landet om det gavs en möjlighet 
att ställa teknikneutrala krav i upphandlingen som rör minskad miljöpåverkan. Krav som kan 
uppnås genom exempelvis användning av energieffektiva flygplan i kombination med 
additionell inblandning av hållbart flygbränsle (i förhållande till en svensk reduktionsplikt eller 
en europeisk kvotplikt), eller användning av fossilfria flygplan såsom elflyg när dessa finns 
etablerade på marknaden och på flyglinjer som vore lämpliga med avseende på operativa 
förutsättningar för sådana flygplan. I nuläget är det dock inte möjligt att ställa sådana miljökrav 
på grund av bestämmelser i Lufttrafikförordningen. 

Bakgrund: I likhet med föregående styrmedel motiveras förslaget utifrån att staten behöver 
föregå med gott exempel för att vara trovärdig i arbetet för en fossilfri transportsektor och att 
det kan samspela med styrmedel som syftar till att öka produktionen av hållbara drivmedel (se 
även bakgrundstext för föregående styrmedlet).  

Förslaget fanns med i Biojetutredningen som konstaterade att Trafikverket behövde utreda om 
styrmedlet var förenligt med EU:s lufttrafikförordning. Trafikverket har därefter utrett frågan i 
ett regeringsuppdrag där det konstaterades att en förordningsförändring är nödvändig för att 
ställa skarpa krav på fossilfrihet i upphandlingar under trafikplikt (Trafikverket, 2020c).  

Effekter i korthet: Utsläppen från den upphandlade trafikens 11 linjer står för ungefär 
1,5 procent av flygets utsläpp inrikes, vilket motsvarar ett utsläpp på 7 200 ton år 2019 
(Trafikverket, 2020b). Här ingår inte bidraget från höghöjdseffekter, men dessa bedöms heller 
inte uppstå i beaktansvärd omfattning för upphandlat flyg då det normalt flyger lägre än de 
nivåer som ger sådana effekter. 

Vid Trafikverkets nästa upphandlingsperiod 2027 till 2031 är det sannolikt i första hand 
additionell inblandning av hållbart flygbränsle som kommer vara den dominerande metoden 
för att minska flygets klimatpåverkan. Upphandlingen bör dock vara teknikneutral och även 
öppna upp för andra tekniker som exempelvis elflyg, som enligt vår bedömning torde ha börjat 
göra insteg på marknaden vid denna tidpunkt. Batteridrivna elflyg genererar inga höghöjds-
effekter, även om dessa är relativt små även i nuvarande trafik tack vare låg flyghöjd och 
flygplanstyper. 
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Beroende på hur den ökade kostnaden fördelas mellan staten, operatörerna och resenärerna 
kan styrmedlet resultera i ökade kostnader för resenärerna, vilket kan ses som att 
tillgängligheten till glesbefolkade områden i Sverige försämras. 

En ändring av luftfartsförordningen skulle göra det möjligt att upphandla fossilfritt även vid 
upphandlingar i andra EU-länder och därmed bidra till att minska flygets klimatpåverkan 
utanför Sveriges gränser. 

Motiv till plats i rangordningen: Styrmedlet ger vi rang tre. I jämförelse med de andra 
styrmedlen är det svårare att genomföra eftersom det förutsätter en förändring av EU:s 
luftfartsförordning. I praktiken kommer det tidigast kunna användas i Trafikverkets 
upphandlingsperiod 2027 till 2031, det vill säga effekterna av styrmedlet uppkommer tidigast 
om fem år. De två övriga förslagen till styrmedel kan få effekt tidigare än så. 

För ytterligare underlag och resonemang om förslaget se Trafikanalys (2022h). 

7.2 Förslag inom energieffektiva flygplan 
Detta åtgärdsområde handlar om elflygplan som bedöms börja användas i kommersiell 
flygtrafik i begränsad omfattning med kort räckvidd och låg passagerarkapacitet i slutet av 
nästa mandatperiod. Det får till följd att klimateffekterna initialt blir begränsade. Förslagen kan 
ses som ett paket och har därför fått samma plats i rangordningen. De är de enda förslagen 
inom detta åtgärdsområde och får därför högsta rang trots att dess klimateffekter på kort och 
medellång sikt bedöms vara högst begränsade (Trafikanalys, 2020a). Förslagen är dock 
viktiga för klimatomställningen då stöd kan driva på en marknadsintroduktion. Vår bedömning 
är, givet hur teknikutvecklingen ser ut idag, att dessa stöd kan införas under senare delen av 
mandatperioden.  

Utred ett investeringsstöd för framdragning av el för elflyg  
Förslag: En myndighet ges i uppdrag att utreda hur ett investeringsstöd till flygplatser bör 
utformas för att säkra tillgång till 1 MW för att flygplatserna ska bli redo att hantera ”större” 
elflygplan (från 9 upp till 19 säten). Det handlar till exempel om att dra elkablar till rätt plats på 
flygplatserna, installera transformatorer, köpa in och installera energilager som långsamladdas 
on-grid och kan användas för snabbladdning off-grid. För själva laddinfrastrukturen, alltså 
anslutningen mellan luftfartyget och elkällan, pågår standardiseringsarbete.  

Bakgrund: Att det finns en färdig laddinfrastruktur på berörda flygplatser när de eldrivna 
flygplanen är ute på marknaden är en grundläggande förutsättning för trafiken. Den första 
generationens elflyg förväntas att trafikera mindre flygplatser, varav många idag har en 
ansträngd ekonomi. Stöd är nödvändigt för att de ska kunna göra investeringar där intäkterna 
som de förväntas generera dröjer.  

Ett alternativ till att etablera ett separat stöd kan vara att utveckla Klimatklivet så att även 
denna typ av stöd kan ges. I dagsläget kan stöd från Klimatklivet endast ges om åtgärden 
direkt ersätter fossila utsläpp och stödet förutsätter att insatsen uppfyller ett kostnads-
effektivitetskrav som kan vara svårt att uppfylla för en lösning tidigt i innovationskedjan.  

Styrmedlet hänger nära ihop med det styrmedel som syftar till att ge stöd till marknads-
introduktion av fossilfria flygplanstyper. 

Effekter i korthet: Elflygets och styrmedlets potential att bidra till minskade utsläpp bedöms 
på kort och medellång sikt vara liten. Styrmedlets syfte är att underlätta för flygplatserna att 
förbereda inför en elflygsintroduktion, så att utsläppsminskningar inom luftfarten kan ske i en 
snabbare takt än idag. Inom en inte alltför avlägsen framtid väntas elflyg med upp emot 19 
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säten och en räckvidd på upp till 400 kilometer. Det är en förutsättning att laddinfrastruktur 
finns på plats då planen finns på marknaden, varför det är viktigt att påbörja utbyggnaden. 
Stödet bedöms ha positiva effekter för innovationsförutsättningarna inom området och 
potential att bidra till tillgänglighet kopplat till eventuella nya flyglinjer. 

Motiv till plats i rangordningen: Det är svårt att rangordna förslagen inom Energieffektiva 
flygplan. Visserligen behöver infrastrukturen vara på plats innan elflygplanen kommer, vilket 
talar för att framdragning av el behöver prioriteras så att elen blir tillgänglig på flygplatserna. 
Utifrån flygbolagens horisont är det dock viktigt att spelreglerna gällande de ekonomiska 
förutsättningarna tydliggörs i ett så tidigt skede som möjligt för att de ska kunna anpassa sin 
verksamhet. Vi har därför valt att se detta förslag och förslaget nedan som ett paket och gett 
dem samma rang. 

För ytterligare underlag och resonemang om förslaget, se Trafikanalys (2022h). 

Yttrande: Naturvårdsverket anser att förslaget bör ha en lägre rang, se bilaga 3. 

Utred stöd till inköp av fossilfria flygplanstyper eller möjlighet att 
hyra 
Förslag: En myndighet ges i uppdrag att ta fram ett förslag för hur ett stöd till inköp eller 
möjlighet att hyra eller leasa fossilfria flygplanstyper kan utformas. På kort sikt handlar det om 
elflyg med batteridrift. 

Det är förenat med ett betydande ekonomiskt risktagande att satsa på den första generationen 
av en ny teknik. Köpare löper en risk genom att nya förbättrade modeller relativt snart kan nå 
marknaden.  

Det behöver klaras ut hur stort stödet behöver vara, hur det kan säkerställas att planen 
används i inrikes luftfart, vad som händer om linjer där planen används är olönsamma och 
därmed läggs ned och en bedömning av effektivitet ur ett LCA-perspektiv. En annan viktig 
fråga att klargöra är hur de kostnadsminskningar som uppstår i trafiken till följd av lägre 
kostnader för framdrivning och underhåll som elflygplan väntas ge ska hanteras. Ska de 
tillfalla operatörerna eller ska de avräknas stödet?  

En del svar kan förhoppningsvis fås genom Energimyndighetens pågående regeringsuppdrag 
om ”utformning av klimatpremierna för att stimulera marknadsintroduktion av elflyg” som ska 
redovisas 31 januari 2023 (Regeringen, 2021d). Energimyndighetens uppdrag kommer att 
utgöra ett viktigt underlag inte minst gällande de delar som handlar om stöd till inköp eller hyra 
av flygplan.  

Bakgrund: Syftet med styrmedlet är att påskynda introduktionen av fossilfria flygplanstyper, 
det vill säga sådana som drivs med el från batterier eller el från bränsleceller. Eftersom 
flygplan är dyra är det ett stort kapital som binds upp. De mindre flygbolag som kommer att 
trafikera de linjer där första generationens fossilfria flyg sannolikt kommer att användas kan 
inte förväntas ha förutsättningar att finansiera helt nya elflygplan. Den första generationens 
elflygplan kommer att vara små (max 19 passagerare) och ha begränsad räckvidd. Gränsen 
19 passagerare förklaras bland annat av att det vid fler passagerare krävs personal även i 
kabinen.  

Även om driftskostnaderna väntas bli lägre till följd av lägre kostnader för framdrivning och 
underhåll ska de övriga kostnaderna slås ut på ett litet antal passagerare vilket gör det svårt 
att få lönsamhet för flygbolagen. 

Effekter i korthet: Vi kan tänka oss att de relativt små elflygplanen storleksmässigt är 
lämpade för flera av flyglinjerna som Trafikverket upphandlar. Tidigare konstaterades att 
koldioxidutsläppen från den upphandlade trafiken beräknas motsvara omkring 1,5 procent av 
utsläppen från inrikestrafiken, vilket motsvarade 7 200 ton år 2019. Den första generationens 
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elflyg bedöms kapacitetsmässigt kunna ersätta de fyra kortaste linjerna av de sju upphandlade 
(Trafikverket, 2020c). Utsläppen för dessa linjer torde uppgå till cirka hälften av utsläppen i 
den upphandlade trafiken. Med dessa förutsättningar skulle en introduktion av elflyg i den 
upphandlade trafiken inledningsvis innebära en reduktion av koldioxidutsläppen med 
3 600 ton per år. Klimateffekten av åtgärden kommer dock att minska i takt med att 
inblandningen av hållbara bränslen genom reduktionsplikten ökar. 

Med antagandet att elflygplanen ska användas i ett oförändrat linjenät uppstår en viss 
försämring av tillgängligheten till följd av att elflygplan är långsammare än de som drivs med 
förbränningsmotorer. En mer svårbedömd effekt rör passagerarnas förtroende för elektriska 
flygplan. När ny teknik introduceras finns ofta en skepsis innan tekniken blir accepterad 
(Forskning & Framsteg, 2016). Detta kan innebära en tveksamhet bland vissa potentiella 
resenärer att flyga med planen. 

På längre sikt finns förhoppningar att de lägre driftskostnaderna för elflyg ska möjliggöra 
flygningar i relationer som idag inte är lönsamma och då bidra till en ökad tillgänglighet. 

Motiv till plats i rangordningen: Se motivering i ovanstående förslag. 

För ytterligare underlag och resonemang om förslaget se Trafikanalys (2022h). 

Yttrande: Naturvårdsverket anser att förslaget bör ha en lägre rang, se bilaga 3. 
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8 Resonemang om järnvägen 

Att resa med tåg eller att transportera gods på tåg är energieffektivt och ger låga utsläpp av 
växthusgaser. Järnvägstrafiken i Sverige är till största delen elektrifierad och står idag för 
mindre än 1 procent av växthusgasutsläppen från inrikes transporter (Naturvårdsverket, 
2021a). Flera av dagens styrmedel och åtgärder och sådana som är på gång syftar därför till 
att flytta över transporter från bil, lastbil och flyg till järnväg. Men eftersom målet är i princip 
nollutsläpp från transporter 2045 finns det anledning att analysera hur järnvägstransporterna i 
sig kan bli än mindre klimatpåverkande. Vi har låtit forskare ta fram en studie i ämnet där tre 
tänkbara styrmedel tas upp (Fröidh & Jansson, 2021). 

• Att en reduktionsplikt skulle införas även för drivmedel som används inom järnvägen. 

• En snabbare utfasning av dieselbränsle i upphandlad trafik. 

• Investeringsstöd för elektrifiering av industrispår, godsterminaler och hamnar (det 
kapillära nätet). 

Det är dock viktigt att styrmedel på området inte riskerar att minska järnvägens konkurrens-
kraft eftersom transporter med järnväg är ett av de minst klimatpåverkande transportsätten vi 
har. 

Under kapitlet ”Trafikslagsövergripande förslag” lyfter vi förslaget om en bred utredning om 
utveckling av reduktionsplikten och/eller införande av utsläppshandelssystem. I utredningen 
bör det bland annat ingå att utreda huruvida drivmedel för järnvägen ska ingå reduktions-
plikten, något som föreslogs av Utfasningsutredningen (2021). I en sådan analys behöver 
förutsättningarna för låginblandning och konsekvenser av förslaget studeras närmare.  

Regeringen har inom ramen för nationell plan beslutat om åtgärder för att minska järnvägens 
klimatpåverkan (Regeringen, 2022g). Vår bedömning är att några ytterligare justerade eller 
nya styrmedel för att göra järnvägstransporterna i sig mindre klimatpåverkande, eller 
utredningar om sådana, inte är aktuella för perioden 2023 till 2026. De utsläpp järnvägen står 
för är en liten andel av de totala utsläppen i transportsystemet och vi bedömer att exempelvis 
statliga medel kan användas mer effektivt inom andra delar av transportsektorns klimat-
omställning än att lägga dem på att göra järnvägen ytterligare mindre klimatpåverkande.  

Nedan beskriver vi dock något utförligare de tankar om styrmedel som lyftes fram i ovan 
nämnda studie. De som gäller övergångsregler vid en eventuell reduktionsplikt för drivmedel 
inom järnvägen kan vara relevanta att belysa ytterligare inom ramen för förslaget om en bred 
utredning om reduktionsplikten och/eller utsläppshandelssystem. Övriga tankar behöver 
utredas närmare om de skulle vara aktuella för en senare klimatpolitisk handlingsplan än den 
som avser 2023 till 2026. 

Tankar om övergångsregler vid en eventuell inkludering av drivmedel 
för järnvägen i reduktionsplikten 
För att nå nollutsläpp för järnvägen behöver den del av verksamheten som inte elektrifieras på 
sikt gå över till biobränsle eller gå över till batteri- eller vätgasdrift. Diesel till förbrännings-
motorer kan i flertalet fall ersättas med HVO100. Det kan dock finnas några fordon som 
tekniskt sett inte klarar flytande biodrivmedel. För att lindra de ekonomiska konsekvenserna av 
ett införande av järnvägens drivmedel i reduktionsplikten skulle en möjlighet vara att införa 
övergångsregler som kan medge dispens från reduktionsplikten under vissa villkor. Dessa 
villkor skulle kunna vara: 
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• Att fordonet inte kan användas med eller underhållsbehovet skulle öka väsentligt av 
inblandning av flytande biodrivmedel. 

• Att fordonet används i trafik knutet till ett eller flera transportuppdrag vid 
beslutstidpunkten för att införa reduktionsplikt inom järnvägstrafiken. 

• Att fordonsägaren tar fram en plan för ombyggnad av fordonet så att det kan använda 
flytande biodrivmedel och genomför ombyggnaden utan fördröjning, alternativt: Om 
slopning (fordonet tas ur trafik) och skrotning blir aktuellt, att det genomförs när 
fordonet inte längre används i transportuppdrag som fanns vid beslutstidpunkten.  

Tankar om offentlig upphandling med klimatkrav 
I upphandling av tågtrafik, främst regional persontrafik, men även upphandlade beredskapslok 
och transporter vid banarbeten, skulle de regionala kollektivtrafikhuvudmännen (RKM) 
respektive Trafikverket kunna ställa krav på enbart biobränsle eller nollutsläpp på medellång 
sikt (före 2030). Nollutsläpp på medellång sikt kan innebära att nya fordonstyper som 
batterielektrisk drift introduceras.  

Det medför sannolikt ökade kostnader i upphandlad trafik. Staten skulle kunna införa 
incitament, till exempel bidrag till de regionala kollektivtrafikhuvudmännen, för eventuella 
omställningskostnader av fordon och bränsledistribution. Men utformningen av ett sådant stöd 
skulle behöva utredas vidare. Av konkurrensskäl med bil-, buss- och lastbilstrafiken går det 
knappast att ställa motsvarande krav på snabbare genomförande hos kommersiella 
operatörer trots att det även omfattar statligt ägda Green Cargo AB. 

Tankar om ett investeringsstöd för elektrifiering av det kapillära nätet 
Fortsatt elektrifiering av järnvägsnätet kan ses som angeläget eftersom eldrift ger lägre 
trafikeringskostnader och stärker järnvägstrafikens konkurrenskraft. En tanke är att ge ett 
statligt ekonomiskt stöd till andra infrastrukturägare än Trafikverket för att elektrifiera det 
kapillära nätet, det vill säga industrispår, godsterminaler och hamnar. Ett sådant stöd skulle 
kunna ges när en investering ger systemeffekter så att eldrivna lok kan användas för hela 
transporten.  

Sådana förändringar sänker trafikeringskostnaderna signifikant vilket innebär att staten inte 
bör ge stöd för hela investeringskostnaden. Även statsstödsregler sätter gränser i det 
avseendet. Det bör finnas krav på klimatnytta vilket förutsätter antingen att befintlig godstrafik 
blir eldriven, eller att godstransporter överflyttas till järnväg tack vare åtgärden. Genom 
elektrifiering av mindre trafikerade banor och hamn- och terminalspår minskar dock successivt 
marginalnyttorna av fortsatt elektrifiering. 

Ett stöd för utbyggnad med kontaktledningar vore relevant att ställa i relation till ett stöd för 
inköp av fordon med batteri- eller vätgasdrift. Oavsett typ av stöd bör det dock utredas om 
investeringarna är samhällsekonomiskt effektiva. 
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9 Samlad påverkan på 
växthusgasutsläppen 

I detta kapitel redovisar vi hur förslagen samlat bedöms påverka utsläppen av växthusgaser år 
2030 och 2045, vilket var uppgifter som efterfrågades i våra direktiv. 

Klimatrapporteringens referensscenario är jämförelsealternativet 
Vårt jämförelsealternativ är det referensscenario Naturvårdsverket tillsammans med 
Trafikverket och Energimyndigheten tog fram i samband med klimatredovisningen i mars 2022 
(Naturvårdsverket, 2022b). Som vi redogjorde för inledningsvis i avsnitt 2.1 bedöms Sverige 
enligt scenarioanalysen kunna nå etappmålet för transportsektorn 2030 med beslutade 
styrmedel men når inte ända fram till målet 2045, se Figur 2.2.50  

Svårbedömt såväl kvantitativt som kvalitativt 
Trafikanalys förslag, som vi redovisat i kapitel 4 till 7, kan ha mer eller mindre effekt på 
växthusgasutsläppen. Styrmedel med mindre effekt på växthusgasutsläppen kan fortfarande 
vara viktiga för klimatomställningen vilket vi skriver mer om nedan. I de flesta fall är klimat-
effekterna svåra att beräkna för de enskilda styrmedlen vilket inte nödvändigtvis betyder att 
effekten ligger nära noll. Det finns olika skäl till att effekterna är svåra att beräkna, bland 
annat: 

• Att det många gånger saknas effektsamband eller att tillgängliga modeller är för 
grova för ändamålet. 

• Att styrmedlet ligger tidigt i effektkedjan51 från själva växthusgasutsläppen.  

• Att styrmedlet har en nära interaktion med andra styrmedel. 

Ett exempel på den första punkten är förslaget om att införa en tillfällig skrotningspremie för 
privatpersoner. Flera antaganden behöver därför göras, bland annat gällande en sådan 
grundläggande aspekt som hur många som väljer att skrota sin bil som resultat av premien.  

Ett förslag där styrmedlet ligger tidigt i effektkedjan är förslaget om att dela upp miljözon klass 
3. Styrmedlet skapar ytterligare möjligheter för kommuner att införa olika typer av miljözoner 
men det är inte möjligt att bedöma hur många kommuner som skulle införa dem, när i tid, 
vilken typ av zon, i vilken typ av område eller hur stora zonerna skulle vara. Förslag som ger 
kommuner och näringsliv ökade möjligheter till klimatåtgärder har potential att minska 
växthusgasutsläppen men deras verkliga effekt blir inte nödvändigtvis den samma. 

Avseende den tredje punkten vill vi lyfta fram att utvecklingen på transportområdet 
kännetecknas av att flera större systemförändringar nu behöver genomföras i snabb takt och 
kan behöva stödjas på flera sätt genom insatser från det allmänna. Enskilda styrmedels-
förslag, som de vi valt att lyfta fram i detta uppdrag, deltar i ett betydande samspel med ett 
antal andra redan pågående insatser, vilket gör det svårt att särskilja effekten av enskilda 
förslag från övrig utveckling på området.  

 
50 Avser klimatpolitiska beslut som fattats till och med den 1 mars 2022. 
51 Med effektkedja menar vi de effekter som förväntas uppstå till följd av den specifika insatsen och som i 
slutändan påverkar utsläpp (eller upptag) av växthusgaser. 
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På en övergripande styrnings- och styrmedelsnivå inom EU och nationellt samspelar nu i allt 
högre grad:  

(i) riktad styrning och styrmedel kopplad till teknikutveckling i olika led,  

(ii) generell styrning genom koldioxidprissättning och system för 
utsläppshandel/kvotsystem, 

(iii) styrning och offentliga åtgärder för att systemövergripande (strukturellt) 
underlätta för att åtgärder ska kunna genomföras, 

(iv) näringslivets och civilsamhällets egna insatser för att bidra till klimatmålen och en 
hållbar utveckling,  

(v) effekter av styrning och styrmedel med andra huvudsyften samt  

(vi) effekter av andra faktorer som energi- och råvarupriser, handels- och 
säkerhetspolitik med mera.  

Utvecklingen gör det allt svårare att tillskriva en särskild utsläppseffekt eller annan förändring 
med koppling till klimatomställningen till just ett specifikt styrmedel.  

I samtliga fall har vi gjort kvalitativa bedömningar av växthusgasutsläppen för respektive 
förslag. Dessa återfinns i kapitel 4 till 7 men kan finnas utförligare i underlagspromemorior 
eller i de effektbedömningar vi låtit ta fram som också inkluderar andra aspekter av förslagen, 
såsom effekter på miljömålen, regional utveckling och tillgänglighet.52 I Tabell 9.1 till Tabell 9.4 
hänvisar vi till var underlag med bedömningar, beräkningar eller räkneexempel finns.  

Att beräkna de enskilda förslagens klimateffekt är således en utmaning; att beräkna 
förslagens samlade påverkan på växthusgasutsläppen är än svårare. En aspekt som måste 
beaktas är att interaktion mellan styrmedel gör att effekter inte är adderbara. Att göra en 
kvantitativ bedömning av förslagens samlade påverkan på växthusgasutsläppen är således 
inte möjlig utan vår bedömning är kvalitativ. Vi vill i sammanhanget också poängtera att våra 
förslag är komplement och justeringar av dagens styrmedel som dessutom ska rangordnas. 
De är därför inte avsedda att betraktas som ett paket av styrmedel så som begreppet används 
i vägledningen för klimateffektbedömningar (Naturvårdsverket m.fl. 2022). 

Påverkan på växthusgasutsläpp 2030 och 2045 
Vårt samlade förslag påverkar flera aktörer i samhället; privatpersoner, näringsliv, kommuner 
och regioner. Jämfört med referensscenariot i klimatredovisningen från mars 2022 bedömer vi 
att våra förslag ger begränsade ytterligare klimateffekter fram till 2030 och därmed har liten 
påverkan på 2030-målet. Förslagen har dock påverkan på vilket sätt vi når målet. Målet kan 
nås till lägre samhällsekonomisk kostnad för klimatomställningen genom en effektivare 
användning av hållbara förnybara drivmedel, ett mer transporteffektivt samhälle och 
effektivare fordon och farkoster. 

Den breda utredningen om reduktionsplikt och/eller utsläppshandelssystem som vi föreslår 
syftar till att ta fram system som fasar ut de fossila drivmedlen och som leder till att vi når i 
princip nollutsläpp från transporter senast 2045. Det handlar alltså om att i princip helt strypa 
tillgången till fossila drivmedel. I jämförelse med referensscenariot handlar det om att trappa 
ned och sluta ett gap som 2045 bedöms vara cirka fyra miljoner ton koldioxidekvivalenter. År 
2020 var gapet ned till noll cirka 15 miljoner ton, se Figur 2.2 (Naturvårdsverket, 2022b). I 
teorin skulle det räcka med ett sådant system för att nå målet men för att minska den 
samhällsekonomiska kostnaden för omställningen är det också viktigt med andra styrmedel 
som exempelvis stödjer ny infrastruktur, teknikutveckling, produktion av hållbara förnybara 
drivmedel och förändrad samhällsplanering. Övriga förslag syftar alltså till att öka robustheten 

 
52 Dessa effektbedömningar finns tillgängliga som arbetsmaterial i Trafikanalys diarium, Utr 2021/29. 
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i omställningen där växthusgasutsläppen också minskas genom inriktningen att stödja 
teknikutveckling och spridning av ny teknik genom stödjande insatser i olika led, inklusive 
infrastruktur och en mer hållbar samhällsplanering. De bidrar samtidigt till att uppnå andra 
samhällsmål som minskade utsläpp av kväveoxider, ökad trafiksäkerhet och ökad social 
hållbarhet. Vidare ger förslagen om att stötta produktion av biodrivmedel bättre förutsättningar 
för en god tillgång till biodrivmedel. 

Förslagen bedöms ha större påverkan på växthusgasutsläppen under perioden 2030 till 2045 
eftersom flera av dem gäller elektrifiering av fordon och laddinfrastruktur där det tar längre tid 
innan effekterna av en ökad nyförsäljning av fordon får genomslag i hela flottan. Även 
förslagen gällande samhällsplanering tar längre tid innan de får genomslag. Det bör dock 
tilläggas att redan i jämförelsealternativet förutspås elektrifieringen få ett större genomslag 
efter 2030 än fram till 2030. Bland annat till följd av EU:s koldioxidkrav på vägfordons-
tillverkare. 

Förslagen interagerar med mål och styrmedel på EU-nivå 
Våra förslag interagerar med EU-mål och EU-styrmedel såsom EU ESR, EU ETS och 
koldioxidkrav på vägfordonstillverkare. Det finns en risk att förslag leder till så kallade 
koldioxidläckage, att växthusgasutsläppen minskar i Sverige medan en andel av 
utsläppsminskningen motverkas av att utsläppen kan öka i andra länder. Det finns även 
positiva spiraler att beakta. Mer ambitiösa svenska insatser kan exempelvis driva på 
teknikutveckling – teknik som aktörer också i andra länder kan dra nytta av, eller som bidrar till 
utrymme för regelskärpningar.  

Nettoeffekten av läckage är svårbedömd. Risken och eventuell storlek på koldioxid- eller 
andra typer av läckage är viktiga faktorer att beakta och bör bedömas från fall till fall. Att ett 
visst läckage kan uppstå är inget märkligt, även för effektivt utformade styrmedel, och behöver 
inte heller vara ett betydande problem. Eventuella läckageeffekter ska läggas till övriga 
kostnader för att ställas i relation till de totala utsläppsminskningar och andra nyttor ett 
styrmedel medför. Ett exempel på hur mekanismerna kan se ut ges av Naturvårdsverket m.fl. 
(2022) i bilaga 3. 

För att bidra till en total minskning av växthusgasutsläpp bör Sverige överväga att likt tidigare 
annullera överskott inom ESR. Vi vill samtidigt tillägga att idag har överskott inom ESR inget 
marknadsvärde då många länder överpresterar i systemet. Det kan dock uppstå ett marknads-
värde i framtiden när systemet stramas upp. Då innebär en annullering en utebliven intäkt som 
ska bokföras som en kostnadspost i statsbudgeten.53  

  

 
53 I statsbudgeten 2022 beslöts att annullera 2019 års svenska överprestation enligt ESR. Överprestationen 
beräknades till 4,9 miljoner ton CO2e. Beträffande avskrivningskostnaden användes de senaste årens 
standardformulering: "Utifrån utsläppsutvecklingen samt prognosen till 2020 för medlemsländerna förväntas 
efterfrågan på utsläppsenheter från andra medlemsstater vara begränsad. Mot bakgrund av detta samt 
avsaknaden av ett marknadspris bedömer regeringen att inget ekonomiskt värde kan anges för det svenska 
överskottet av AEA." (Prop. 2021/22:1 Utgiftsområde 20, s. 78-79) 
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Tabell 9.1. Trafikslagsövergripande förslag – Bedömningar av klimateffekter  

Förslag per åtgärdsområde – Trafikslagsövergripande Var underlag finns 

Förslag inom hållbara förnybara drivmedel  

En bred utredning om reduktionsplikt och/eller 
utsläppshandelssystem 

Vissa beräkningar finns för 
vägtrafiken, se 
Trafikanalys (2022c) 

Förslag inom ett transporteffektivt samhälle  

Inför ett transporteffektivt samhälle som en transportpolitisk princip Se resonemang under 
avsnitt 4.2 

 

Tabell 9.2. Förslag som rör vägtrafiken – Bedömningar av klimateffekter 

Förslag per åtgärdsområde – Vägtrafik Var underlag finns 

Förslag inom hållbara förnybara drivmedel  

Främja den inhemska biodrivmedelsproduktionen genom att  

• införa en riktad kvot för avancerade biodrivmedel i 
reduktionsplikten  

• förstärka Industriklivet 

Se resonemang under 
avsnitt 5.1 och i 
Energimyndigheten (2022a)  

Förslag inom ett transporteffektivt samhälle  

Paket för effektivitet – Förhandlingsöverenskommelser där 
kommuner, regioner och staten gemensamt vidtar åtgärder för 
att bidra till ett transporteffektivt samhälle 

Se resonemang under avsnitt 
5.2 

Sänk hastigheten i tättbebyggt område Se Trafikanalys (2017) 

Utöka möjligheterna för statlig medfinansiering av steg 1- och 
steg 2-åtgärder 

Se resonemang under 
avsnitt 5.2 

Gör stadsmiljöförordningen tillämplig för hållbara 
godstransporter 

Se resonemang under 
avsnitt 5.2 

Genomför en regelöversyn för att eliminera hinder och 
underlätta för distansarbete 

Se resonemang under 
avsnitt 5.2 

Förslag inom energieffektiva vägfordon  

Underlätta hemmaladdning – Utred Tillträde till laddning  
Se resonemang under 
avsnitt 5.3 och i 
Energimyndigheten (2022a) 

Förläng klimatpremien för tunga lastbilar och utred ökad 
stödnivå 

För räkneexempel se 
Trafikanalys (2022f) 

Dela upp miljözon klass 3 i en för lastbilar och bussar och en för 
personbilar 

För räkneexempel se 
Trafikanalys (2022f) 

Inför en tillfällig skrotningspremie riktad till privatpersoner För räkneexempel se 
Trafikanalys (2022f) 
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Tabell 9.3. Förslag inom sjöfarten – Bedömningar av klimateffekter 

Förslag per åtgärdsområde – Sjöfart Var underlag finns 

Förslag inom hållbara förnybara drivmedel  

Utveckla kraven på myndigheternas fartygsflotta 
Se beräkningar i 
Trafikanalys (2022g) 

Utred nationella krav på drivmedel för mindre fartyg 
Se beräkningar i 
Trafikanalys (2022g)  

Förslag inom ett transporteffektivt samhälle  

Utvidga och förläng uppdraget till sjöfartens nationella samordnare 
till att inkludera arbete för sjöfartens klimatomställning 

Se resonemang i avsnitt 6.2 
och i Trafikanalys (2022g) 

Inför ett omställningsprogram enligt norsk modell 
Se resonemang i avsnitt 6.2 
och i Trafikanalys (2022g) 

Inför ett konsultstöd för en grönare sjöfart enligt norsk modell 
(Servicekontor) 

Se resonemang i avsnitt 6.2 
och i Trafikanalys (2022g) 

Förslag inom energieffektiva fartyg  

Utveckla klimatkraven i den upphandlade Gotlandstrafiken Se Trafikanalys (2022g) 

 

Tabell 9.4. Förslag inom Luftfarten – Bedömningar av klimateffekter 

Förslag per åtgärdsområde – Luftfart Var underlag finns 

Förslag inom hållbara förnybara drivmedel   

Upphandla hållbart flygbränsle för statens tjänsteresor med flyg 
Se beräkningar i 
Trafikanalys (2022h) 

Upphandla hållbart flygbränsle för statens flygtransporter 
Se resonemang i 
Trafikanalys (2022h) 

Ställ krav på minskad klimatpåverkan vid upphandling av flygtrafik 
Se beräkningar i 
Trafikanalys (2022h) 

Förslag inom energieffektiva flygplan  

Utred ett investeringsstöd för framdragning av el för elflyg 
Se resonemang under 
avsnitt 7.2 och i 
Trafikanalys (2022h) 

Utred stöd till inköp av fossilfria flygplanstyper eller möjlighet att hyra 
Se resonemang under 
avsnitt 7.2 och i 
Trafikanalys (2022h) 
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10 Andra effekter av förslagen 

Här följer en redovisning av andra effekter av förslagen; effekter på statsbudgeten, 
ekonomiska konsekvenser för kommuner respektive regioner, konsekvenser för den 
kommunala självstyrelsen och konsekvenser för totalförsvaret. Det är aspekter som enligt 
uppdraget ska redovisas, men som enligt Trafikanalys tolkning av direktiven inte ska ligga till 
grund för rangordningen av förslagen. 

10.1 Effekter på statsbudgeten 
De förslag som lämnas i denna utredning syftar till att minska klimatpåverkan från transport-
sektorn. Förutom ökade kostnader för staten för olika insatser som syftar till att styra mot 
minskad klimatpåverkan, medför förslagen i förlängningen även minskade intäkter från 
drivmedelsbeskattning. Det är emellertid något som kommer att ske oavsett vilken väg 
samhället väljer för omställning till fossilfrihet. I det här avsnittet beskrivs effekter på 
statsbudgeten och de kostnader som anges bör ses som indikativa. För många av förslagen 
har vi inte kvantifierat effekterna då osäkerheterna kring möjliga antaganden är stora.  

Statens intäkter från drivmedelsrelaterade skatter 
Även om vi inte lämnar skatteförslag uppstår skatteeffekter till följd av att förslag förändrar 
trafikvolymer och att fordonsval påverkas. Denna påverkan ger också de största effekterna på 
statsbudgeten av de förslag som läggs och diskuteras i detta arbete. Dessa skatteeffekter är 
kopplade till energiskatter, koldioxidskatt och moms inom vägtrafiken. Koldioxidskattens 
betydelse i sammanhanget bör helt upphöra år 2045 då ett fossilfritt transportsystem innebär 
att den inte längre alls bör vara tillämplig. Förslag som innebär att elektrifieringen av 
transportsektorn påskyndas innebär genomgående skattebortfall för staten. För personbil kan 
det exemplifieras med att en genomsnittlig elbil idag i runda tal kan generera en statlig 
skatteintäkt på drygt en krona per mil (elskatt + moms), medan motsvarade skatt för en 
genomsnittlig bensinbil är kring 6 kronor, och en dieselbil (som kör på diesel som omfattar 
reduktionsplikt) är kring 5 kronor per mil (energiskatt + koldioxidskatt + moms).54 För lastbil 
och buss gäller i princip samma förhållande även om momsen i sådana fall sällan slår igenom. 
HVO100 är helt skattebefriat, åtminstone fram till årsskiftet 2022/2023. Det innebär att den 
drivmedelsrelaterade skatteintäkten helt upphör vid en övergång till HVO100 från reduktions-
pliktig diesel i kommersiell buss- eller lastbilstrafik. 

Minskade drivmedelsrelaterade skatteintäkter kommer visserligen att ske oavsett vilken väg 
samhället väljer för omställning till fossilfrihet. Situationen 2045, då fossilfrihet ska ha nåtts, 
bör vara den samma. Men skillnader uppstår under vägen dit och beror bland annat av hur 
beskattningen av rena/höginblandade drivmedel kommer att ske och hur reduktionsplikten 
utvecklas. 

Ett huvudförslag inom det trafikslagsövergripande området hållbara förnybara drivmedel är att 
det under mandatperioden ska tillsättas en bred utredning om reduktionsplikt och/eller 
utsläppshandelssystem för att säkerställa en långsiktig anpassning till fossilfrihet. Vi vill och 
kan naturligtvis inte kostnadsberäkna framtida, ännu inte lagda utredningsförslag. Men med 
det sagt kan vi ändå konstatera att resultatet av vad den utredningen föreslår, och hur det 

 
54 Räknat på följande specifika förbrukning respektive drivmedelspris: El, 2,3 kWh, 1,0 kr/kWh: Bensin; 0,58 l, 
20,5 kr/l: Diesel; 0,52 l, 23,5 kr/l. 
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implementeras, kan få mycket olika effekt på statsbudgeten beroende på vilken väg 
utredningen väljer. Medan ett utsläppshandelssystem kan ge betydande intäkter för staten när 
utsläppsrätter säljs ger ett väl fungerande reduktionspliktsystem enlig dagens modell inga 
direkta intäkter för staten. I ett mindre väl fungerande system får staten däremot intäkter 
genom reduktionspliktsavgifter (Trafikanalys, 2020b). Däremot uppstår en indirekt intäkts-
ökning från privata drivmedelsanvändare om kraven i reduktionspliktsystemet gör drivmedlet 
dyrare. I så fall ökar statens momsintäkter i proportion till det. Enligt motsvarande logik skulle 
statens momseffekter också öka till följd av ett utsläppshandelssystem där kostnaderna för 
utsläppsrätter förs vidare på kund. 

En ytterligare kommentar kring budgetkonsekvenser av potentiella förslag från utredningen 
om framtida reduktionsplikt eller utsläppshandelssystem är att sådana förslag tenderar att 
göra bensin och diesel, och därmed transporter med de fordon som då fortfarande drivs med 
sådana drivmedel, dyrare. Trafikarbetet med dessa fordon sänks därmed, vilket bidrar till 
minskade intäkter från drivmedelsskatter. Att beräkna hur stora belopp det kan röra sig om är 
naturligtvis av flera skäl hypotetiskt. I en underlagspromemoria till föreliggande arbete har en 
överslagsmässig uppskattning gjorts som indikerar att budgeteffekten (som rör trafikarbetet) 
kan uppskattas till max 1 miljard kronor under femtonårsperioden 2030-2045 (Trafikanalys, 
2022c).55 

Drivmedel för luftfart och kommersiell sjöfart är inte beskattade (Trafikanalys, 2022j). Det 
innebär att budgeteffekter inte uppstår på motsvarande sätt för dessa. I EU-kommissionens 
klimatpaket, Fit for 55, ligger emellertid förslag om beskattning av dessa trafikslag. 
Motsvarande budgeteffekter kan därför komma att bli aktuella längre fram. 

Generellt om utredningskostnader 
Den direkta budgeteffekten av den föreslagna breda utredningen om reduktionsplikt/utsläpps-
handel, som också hänför sig till mandatperioden, är kopplad till utredningsresurser. Liksom 
andra utredningar vi föreslår kräver den utredningsmedel. Vår generella bedömning är att 
omfattningen för respektive utredning har liten påverkan på statsbudgeten. Utredningsmedlen 
för alla föreslagna utredningar rör sig troligtvis om en summa på mindre än 100 miljoner 
kronor. I viss utsträckning finns resonemang om resursbehov för specifika utredningar i 
underlagspromemoriorna.  

Hållbara förnybara drivmedel för vägtrafik 
För att främja den inhemska biodrivmedelsproduktionen har vi beskrivit två förslag: för 
avancerade biodrivmedel och att förstärka Industriklivet. En riktad kvot i reduktionsplikten 
bedöms kunna införas inom aktuella myndigheters gällande budgetramar medan det senare 
bedöms kräva en ökning av aktuellt budgetanslag med cirka 1 miljard kronor årligen. 

Att införa en riktad kvot i reduktionsplikten för vägtrafik enligt ovan bedöms höja drivmedels-
priset något vilket på marginalen ger ökade momsintäkter från privata brukare. Insatser inom 
Industriklivet kan på lite sikt verka i motsatt riktning genom att de sänker kostnader för 
biodrivmedelsproduktion. 

Transporteffektivt samhälle på väg 
För de förslag som läggs inom området Ett transporteffektivt samhälle är effekterna på 
statsbudgeten genomgående små. Möjliga budgetkonsekvenser kommer i stället för 
kommuner och regioner (se avsnitt 10.2). Förslag såsom att införa ett transporteffektivt 
samhälle som en transportpolitisk princip, sänkt hastigheten i tättbebyggt område, att utreda 
insatser för att underlätta distansarbete, liksom förhandlingsöverenskommelser där 

 
55 I beräkningen har inga följdeffekter som rör inköp av fordon inkluderats.  
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kommuner, regioner och staten gemensamt vidtar åtgärder för att bidra till ett transporteffektivt 
samhälle (Paket för effektivitet) kräver medel för utrednings- och förhandlingsarbete. I det 
senare fallet kan eventuella trängselskatter i paketen få budgeteffekter liknande dagens 
trängselskattesystem, nämligen en ny intäktsström från nya trängselskatter, baserade på en 
överenskommelse, med en motsvarande utgiftspost för överenskomna ändamål. 

Två förslag inom området har direkt koppling till hur statens transportinfrastrukturmedel 
används: att utöka möjligheterna för statlig medfinansiering av steg 1- och steg 2-åtgärder 
samt att göra stadsmiljöförordningen tillämplig för hållbara godstransporter. Även förslaget att 
införa ett transporteffektivt samhälle som en transportpolitisk princip kan i förlängningen 
påverka hur statens transportinfrastrukturmedel används. I de två första förslagen rör frågorna 
fördelning av löpande infrastrukturmedel och avses inte påverka anslagens storlek.  

I enlighet med fyrstegsprincipens logik är steg 1- och steg 2-åtgärder generellt sett mer 
resurseffektiva än steg 3- och steg 4-åtgärder. Processen, enligt föreslagna författnings-
justeringar, är fortsatt riggad så att den ska säkerställa att det är bra och effektiva steg 1- och 
steg 2-åtgärder som ges stöd och inte vilka åtgärder som helst. Det bör innebära att förslagen 
medför att Sverige får mer nytta för infrastrukturmedlen, men det påverkar inte nödvändigtvis 
hur stora medel som sätts av för nationell plan för transportinfrastrukturen. 

Generellt sett är insatserna inom detta område avsedda att påverka trafikarbetets omfattning. 
Hur stor denna påverkan blir beror i huvudsak på hur kommuner och regioner, delvis i 
samspel med staten, väljer att använda de nya möjligheter som öppnar sig. Minskat 
trafikarbete påverkar i enlighet med resonemanget ovan storleken på de statliga drivmedels-
relaterade skatteintäkterna. I takt med att vägtransportsystemet elektrifieras blir intäkts-
bortfallet av ett mer transporteffektivt samhälle mindre. 

Energieffektiva vägfordon 
Förslaget om att underlätta hemmaladdning genom att utreda tillträde till laddning innebär en 
utredning som bör kunna finansieras inom ordinarie ramar. Även förslaget att dela upp 
miljözon klass 3 i en miljöklass för lastbilar och bussar och en för personbilar är förknippat 
med administrativa kostnader. Transportstyrelsen har under arbetet framhållit att de anser att 
det krävs särskilda medel för sådana insatser. Om kommuner väljer att utnyttja den nya 
möjligheten kan lokal övergång till elektrifierad trafik innebära visst tapp beträffande 
drivmedelsskatteintäkter. Eventuella förändringar av fordonsskatteintäkter bedöms obetydliga. 

Förslaget om att förlänga klimatpremien för tunga lastbilar är förknippat med kostnader under 
budgetåren 2025 och 2026. Anslaget för ändamålet bedöms behöva uppgå till 900 miljoner 
kronor år 2025 och 1 100 miljoner kronor år 2026 (se Tabell 5.3). Förslaget medför att trafik 
som drivs med högre beskattad diesel ersätts av trafik med lågbeskattad el. I underlags-
materialet betonas att det är svårt att förutse effekterna av stödet. Ett antagande är att antalet 
sålda ellastbilar kan komma att öka med 50 procent tack vare stödet. När det sedan ska 
räknas om till intäktsförändringar avseende drivmedelsskatt för staten måste också hänsyn tas 
till körsträckor för skilda delsegment (exempelvis distributions- eller fjärrfordon). Denna 
budgeteffekt kommer också att vara bestående under fordonets livslängd, och samtidigt 
beroende av framtida skatteförändringar. Fordonsskatt för lastbilar varierar bland annat 
beroende på drivmedel. Skatten är emellertid i sammanhanget av liten betydelse och 
styrmedlet bedöms i detta avseende ha marginell betydelse för statsbudgeten.  

Förslaget om att införa en tillfällig skrotningspremie riktad till privatpersoner är utformad som 
en engångsinsats. Ett räkneexempel landar på ett anslagsbehov för skrotningspremien på 
2,7 miljarder kronor, totalt för den period som styrmedlet är verksamt. Till det kommer cirka 
1,7 miljarder kronor för bonus för köp av nya bilar enligt nu gällande regelverk för bonus 
malus. Dessutom tillkommer en administrativ implementeringskostnad som grovt uppskattats 
till minst 6,6 miljoner kronor. Styrmedlet påskyndar samtidigt en övergång från mer hög-
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beskattade bränsledrivna fordon till elbilar vilket i enlighet med ovan medför ett skattetapp 
inom drivmedelsområdet. En översiktlig beräkning pekar på ett tapp på cirka 50 miljoner 
kronor årligen mellan 2024 och 2026.  

I någon utsträckning kan styrmedlet också innebära att äldre bränsledrivna bilar ersätts med 
nya, sannolikt mer energieffektiva, bensin- och dieselbilar. Skatteeffekten av den 
delförändringen bedöms obetydlig i sammanhanget. Med förändringen av fordonsflottan följer 
också förändrade fordonsskatteintäkter för staten. Fordonsskattesystemet innehåller många 
detaljer och varierar bland annat beroende på fordons årsmodell. Samtidigt är fordons-
skatterna, som tidigare beskrivits, genomgående små jämfört med drivmedelsskatten 
(Trafikanalys, 2022f). 

Sjöfart 
Beträffande sjöfart föreslås bland annat utvecklade krav på drivmedelsanvändning för 
myndigheters fartygsflottor. Den utredning som avses föregå implementering av sådana krav 
bör enligt Trafikanalys utgångspunkt kunna finansieras inom ordinarie ramar, men vi utesluter 
inte att särskilda utredningsmedel behöver anslås. Att implementera utredningsförslag i nästa 
fas är sannolikt förenat med en påtaglig merkostnad för dyrare drivmedel och för att anpassa 
statliga fartyg till minskad klimatpåverkan. En översiktlig beräkning visar att kostnaden för att 
ersätta alla fossila drivmedel som används med biodrivmedel, med dagens priser (augusti 
2022) skulle uppgå till cirka 450 miljoner kronor. En uppgift för den föreslagna utredningen är 
att utveckla kostnadsberäkningarna av det förslag som då läggs. 

På motsvarande sätt anser vi även att förslaget om att utreda nationella krav på drivmedel för 
mindre fartyg bör kunna finansieras inom ordinarie ramar. Vid eventuell implementering av ett 
sådant förslag uppstår kostnader för uppbyggnad och administration av ett svenskt 
rapporteringssystem. Det uppstår senare en kostnad för efterlevnadskontroll av ansvarig 
myndighet. Kopplat till utvecklingen av ett transporteffektivt samhälle inom sjöfart ligger 
förslaget att utvidga och förlänga uppdraget till sjöfartens nationella samordnare, så att det 
även omfattar arbete för sjöfartens klimatomställning. Det är eventuellt förknippat med en 
något utvidgad ram för uppdraget.  

Förslaget att utveckla klimatkraven i den upphandlade Gotlandstrafiken ökar kostnaden för 
upphandling förutsatt att trafikeringen ska vara den samma. Kostnader kan sänkas genom 
lägre hastigheter. Det är inte heller otänkbart att en del av kostnaden förs vidare på kunderna. 
På sikt kan merkostnaden för staten bli lägre när investeringar och anpassningar hos 
operatören har gjorts. Teknik- och innovationsdrivande upphandling blir väsentligt i 
sammanhanget.  

Om trafiken till 70 procent sker med förnybart drivmedel har Trafikverket uppskattat 
merkostnaden för staten till 350 miljoner kronor per år (Trafikverket, 2021b). Vi nämner här det 
som en form av övre kostnadsuppskattning där hänsyn inte tagits till andra anpassnings-
möjligheter. Balansen mellan ökade kostnader och andra anpassningsåtgärder, exempelvis 
förändrad trafikering, är en fråga för regeringen att hantera i myndighetsstyrningen av 
Trafikverket. (Det gäller även motsvarande diskussion avseende luftfart.) 

Två av sjöfartsförslagen är förknippade med direkta och nya utgiftsposter i budgeten. Det 
gäller förslaget att införa ett omställningsprogram enligt norsk modell som bedöms belasta 
budgeten med en kostnad på cirka 7 miljoner kronor per år. Eventuellt kan EU-medel 
användas för att delfinansiera programmet. Det gäller också att enligt vårt förslag införa ett 
konsultstöd för grönare sjöfart enligt norsk modell (Servicekontor) bedöms kosta cirka 
25 miljoner kronor per år. Anslagen förutses även täcka eventuella administrativa kostnader 
för insatserna. Inga andra budgetkonsekvenser bedöms uppstå (Trafikanalys, 2022g).  

Luftfart 
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Att upphandla hållbart flygbränsle för statens tjänsteresor med flyg föreslås som ett sätt att 
bidra till en utveckling där sådana drivmedel i ökad utsträckning används också inom 
luftfarten. Förslaget innebär att statens tjänsteresor med flyg med stor säkerhet blir kännbart 
dyrare. Kostnaden för att upphandla hållbart flygbränsle som motsvarar utsläppen från såväl 
inrikes som utrikes tjänsteresor med flyg uppskattas, med ett statligt tjänsteresande på 
prepandemisk nivå, till mellan 900 och 1 120 miljoner kronor.56 Hur stor den årliga budget-
effekten blir beror naturligtvis på den relativa prisutvecklingen för sådant drivmedel jämfört 
med standardflygbränsle. Det beror också på i vilken takt som styrmedlet införs och på hur 
stort statens flygresande faktiskt blir. Då statens tjänsteresor med flyg sedan corona-
pandemin har minskat, och bedöms förbli på en lägre nivå än den pre-pandemiska, är en 
möjlighet att detta kan finansieras inom befintliga ramar.  

Ett förslag är vidare att på motsvarande sätt handla upp hållbart flygbränsle för statens 
flygtransporter. Det faktum att hållbart flygbränsle är, och bedöms förbli, dyrare än 
konventionellt flygbränsle innebär även i detta fall att statens kostnader stiger. Myndigheter 
med flygverksamhet kommer att behöva ökade anslag om verksamheten ska kunna fortgå 
oförändrad. Det krävs emellertid vidare utredningsarbete för att kostnadsberäkna förslaget. 
Berörda myndigheter bör vara behjälpliga i den delen. 

Förslaget att staten ska ställa krav på minskad klimatpåverkan vid upphandling av flygtrafik 
innebär på motsvarande sätt ökade kostnader. Kostnaden för Trafikverkets upphandlade 
flygtrafik ökar förutsatt att den upphandlade volymen förblir den samma. Hur mycket statens 
kostnad för trafiken kan komma att öka beror även i detta fall bland annat på hur pris-
skillnaden mellan konventionellt och hållbart bränsle utvecklas, men också på hur de ökade 
kostnaderna fördelas mellan staten, operatörerna och resenärerna. 

Trafikanalys föreslår vidare två utredningar för att bygga kunskap kring potentiella framtida 
förslag. Det handlar om att utreda investeringsstöd för framdragning av el för elflyg vid 
flygplatser och om att utreda stöd till inköp av fossilfria flygplanstyper eller stöd för att skapa 
möjlighet för flygbolag att hyra sådana. Båda dessa utredningar bör enligt Trafikanalys mening 
kunna finansieras inom ordinarie ramar. För en mer utförlig beskrivning av de luftfarts-
relaterade förslagen och antaganden kring dess kostnader, se (Trafikanalys, 2022f). 

10.2 Ekonomiska konsekvenser för 
kommuner respektive regioner 

De statliga styrmedel vi föreslår har framför allt effekter på statsbudgeten, men de förslag som 
rör ett transporteffektivt samhälle och vägtrafiken har i varierande grad även ekonomiska 
konsekvenser för kommuner respektive regioner.  

Generellt gäller att styrmedel som medför ökade drivmedelskostnader drabbar regioner 
genom ökade kostnader för att driva kollektivtrafik. Några skatter föreslås inte här, men även 
justerad reduktionsplikt och system för utsläppshandel kan på sikt få sådana effekter. Å andra 
sidan gör stöd till elektrifiering att drivmedelskostnaderna kan sänkas också för dessa aktörer. 
På motsvarande sätt påverkas också kommunernas transportkostnader. Förslag som kan ge 
sådana effekter kan exempelvis vara att göra stadsmiljöförordningen tillämplig för hållbara 
godstransporter.  

Vissa förslag innebär att kommuner och i någon mån regioner ges nya möjligheter att bedriva 
klimatpolitik. Det ekonomiska utfallet för sådana åtgärder beror helt på hur dessa aktörer väljer 
att använda sådana möjligheter. Kostnader för kompetensuppbyggnad kan uppstå. 

 
56 För mer detaljer kring antaganden i räkneexemplet, se beskrivning av förslaget i avsnitt 7.1. 
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Ett av förslagen som kan ge ekonomiska konsekvenser för kommuner och regioner är 
förslaget om att utöka möjligheterna för statlig medfinansiering av steg 1- och steg 2-åtgärder. 
Idag ansvarar ofta kommuner och regioner för att genomföra och finansiera steg 1- och steg 
2-åtgärder (SALC Advokatbyrå, 2022b). Om de steg 1- och steg 2-åtgärder som med förslaget 
blir aktuella ändå skulle ha genomförts utan statligt stöd innebär förslaget att de aktuella 
kommunerna och regionerna får minskade kostnader. Om det däremot är åtgärder som 
annars inte skulle ha genomförts blir det en tillkommande kostnad för kommuner eller 
regioner.  

Idealt, och i linje med fyrstegsprincipens logik, bör kommuner och regioner dock med viss 
råge kunna balansera ökade kostnader för tillkommande steg 1- och steg 2-åtgärder med 
minskade kostnader för steg 3- och steg 4-åtgärder. Samtidigt finns det en obalans där 
kommuner och regioner oftare är ansvariga för steg 1- och steg 2-åtgärder, medan steg 3- och 
steg 4-åtgärder i större utsträckning faller på staten genom Trafikverket.  

Andra ekonomiska konsekvenser för kommuner som förslagen kan medföra rör bland annat 
kostnader vid införandet av styrmedlen. Förslaget om sänkt hastighet i tättbebyggt område 
innebär tillkommande kostnader för att skylta om men framför allt kan det krävas resurser för 
att ändra utformningen av trafikmiljön för att anpassa vägarna för lägre hastigheter. I syfte att 
begränsa dessa kostnader föreslås att hastighetssänkningen fasas in under en femårsperiod.  

Förslaget om att dela upp miljözon 3 i två zoner har en påverkan på berörda kommuners 
ekonomier som närmast är kopplat till de direkta administrativa kostnaderna för införandet av 
insatsen. 

Förslag om att genomföra en regelöversyn för att eliminera hinder och underlätta för 
distansarbete ger inga direkta effekter då det endast är en översyn. På sikt skulle ett ökat 
distansarbete sannolikt ge små kostnadseffekter för kommunerna (möjligen lägre lokal-
kostnader), men det är möjligt att intäktsminskningar kan uppstå i den lokala och regionala 
kollektivtrafiken om fler arbetstagare arbetar hemifrån och färre personer därmed reser med 
kollektivtrafiken. Samtidigt kan minskat arbetsresande bidra till sänkta kostnader för att 
hantera belastningstoppar i rusningstid.  

10.3 Konsekvenser för den kommunala 
självstyrelsen 

Trafikanalys bedömer att de allra flesta förslagen inte innebär några konsekvenser för den 
kommunala självstyrelsen. De förslag som vi bedömer har en påverkan är förslaget om sänkt 
hastighet i tättbebyggt område samt att utöka möjligheterna för statlig medfinansiering av steg 
1- och steg 2-åtgärder.  

Regler om sänkt hastighet i tättbebyggt område ändrar i princip inte frihetsgraden för 
kommunerna. De har inte heller tidigare fritt kunnat besluta om hastighet i tätort. Däremot 
tvingas de genomföra en förändring. Förändringen föreslås i och för sig införas under en 
femårsperiod för att kommunerna ska få tid att genomföra nödvändiga utredningar, 
omskyltningar och anpassningar i gaturummen. Detta hindrar inte att det innebär en 
inskränkning av den kommunala självstyrelsen. Å andra sidan innebär redan den befintliga 
regleringen en begränsning av kommunernas möjlighet att fritt bestämma hastighetsgränser. 
Bedömningen är att nyttan av en sänkt hastighet i hela nationen är så pass stor att 
inskränkningen bör göras och att det inte finns något alternativt sätt att uppnå denna nytta 
utan att inskränka den kommunala självstyrelsen. 

Sida 619 (868)



99 
 

Förslaget angående fyrstegsprincipen innebär utökade möjligheter till statlig medfinansiering 
till kommuners och regioners steg 1- och steg 2-åtgärder (åtgärder som kan påverka 
transportefterfrågan och val av transportsätt respektive åtgärder som ger effektivare 
utnyttjande av befintlig infrastruktur). 

När staten tidigare infört specialdestinerade och tidsbegränsade statsbidrag, inom till exempel 
äldreomsorgs- och skolområdet, har det stundom uppfattats som ingrepp i kommunernas 
självstyrelse. Riktade satsningar skulle enligt kritikerna kunna ha en negativ inverkan på hur 
kommunerna prioriterar sina resurser och kunna hota principen att det är kommunerna själva 
som i slutänden ansvarar för utformningen och prioriteringen av de verksamheter som de 
enligt lag har ansvar för. 

Om staten i ökad omfattning bidrar ekonomiskt till de kommunala åtgärderna kan det i och för 
sig sägas innebära att staten, genom att välja vilka åtgärder som medfinansieras, får ett 
inflytande över vilka kommunala åtgärder som genomförs. Det är dock alltjämt kommunerna 
som avgör vilka åtgärder som ska genomföras, varför den proportionalitetsbedömning som 
ska göras enligt 14 kap. 4 § regeringsformen knappast kan utfalla på annat sätt än att den 
begränsade inskränkningen i den kommunala självstyrelsen inte går utöver vad som är 
nödvändigt, med hänsyn till att kommunerna samtidigt snarast får ökade möjligheter att 
genomföra angelägna åtgärder. 

10.4 Konsekvenser för totalförsvaret 
En analys av styrmedelsförslagens effekter på totalförsvaret har genomförts av Ramboll 2022. 
Underlaget baseras på intervjuer med myndighetsföreträdare inom transportberedskapen, 
skriftliga analyser samt Rambolls tidigare upparbetade kunskap inom sakområdet. I arbetet 
har säkerhetsskyddsaspekter värderats och materialet har beskrivits så att det ska kunna 
spridas öppet och hanteras i ordinarie processer. Nedan ges en översiktlig beskrivning av 
några betydande konsekvenser för totalförsvaret, som består av militärt och civilt försvar. För 
en utförligare beskrivning se Ramboll (2022). 

Utvecklingen har både positiva och negativa effekter för militärt och 
civilt försvar 
Omställningen av transport- och energisystemen, digitaliseringen och återuppbyggnaden av 
totalförsvaret är stora, parallella samhällsreformer som påverkar varandra. Komplexiteten är 
stor när större samhällsförändringar sker samtidigt, delvis oberoende av varandra. Många 
totalförsvarsaktörer är vana att ta samhällsansvar. Aktörer inom offentlig sektor har idag ofta 
uppdrag att bidra till omställningen av transport- och energisystemen. En betydande del av det 
civila försvarets samhällsviktiga verksamheter drivs även i privat regi, exempelvis inom 
livsmedelsförsörjning och telekommunikationer. Det ligger i de flesta aktörers intresse att bidra 
aktivt till omställningen, både utifrån samhällsförtroende och egenintresset att långsiktigt 
minska risker för klimatrelaterade störningar och sårbarheter. Ökade kostnader för total-
försvarsuppgifter, nya risker och ökad robusthet är verksamhetskritiska frågor. 

Samtliga styrmedelsförslag inom transportområdet påverkar totalförsvarets aktörer, 
verksamheter och förmågor. Befintliga beroenden och risker ändrar karaktär. Även om många 
totalförsvarsaktörer, inklusive Försvarsmakten, arbetar aktivt för att bidra till utvecklingen av 
hållbara transporter och energisystem finns målkonflikter och negativa effekter för total-
försvaret som kan verka begränsande. Detaljer i hur styrmedlen utformas samt hur 
implementeringen praktiskt genomförs kan ha stor påverkan på hur de verkliga 
konsekvenserna för totalförsvaret faller ut. Därför behövs detaljerade konsekvensanalyser och 
åtgärder inför enskilda beslut om ett förändrat styrmedel där hänsyn bland annat tas till att 
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militär materiel ofta har betydligt längre livstider än civila motsvarigheter. Trots att detalj-
utformning och sammanhang har stor betydelse, går det övergripande att analysera effekter 
för totalförsvaret utifrån en bredare inriktning av styrmedel för transporteffektivt samhälle, 
hållbara förnybara drivmedel samt energieffektiva fordon, fartyg och flygplan (inklusive ökad 
elektrifiering). Mycket går att hantera, förutsatt ytterligare satsningar på förebyggande åtgärder 
inom totalförsvaret. I andra fall finns behov av ökad krishanteringsförmåga alternativt tillfälliga 
särlösningar med hänsyn till totalförsvarets behov.  

Dagens utvecklingsbehov inom totalförsvaret riskerar att växa om åtgärder inte vidtas för ökad 
robusthet och förmåga såväl under omställningen av transportsektorn, som efter målåren 
2030 och 2045 när styrmedlens effekter är fullt implementerade. Förändrade behov, nya 
tekniska lösningar, nya drivmedel och utvecklade transportsystem leder till ändrade säkerhets-
politiska beroenden och sårbarheter. Vissa är uppenbara och kan hanteras, andra är svårare 
att identifiera eller förebygga. Utökad elektrifiering och effektiviseringar med utvecklade 
digitala hjälpmedel medför växande cybersäkerhetsrisker och säkerhetsrisker kopplade till 
informationshantering. Beroendet av Kina, som är en betydelsefull aktör globalt inom hållbar 
elektrifiering, ökar. En ökad andel förnybara drivmedel i samhället kan samtidigt minska 
beroendet av instabila oljeproducerande regioner, och kan underlätta en frikoppling från rysk 
energiexport. 

Förmågan att ta emot och ge hjälp till andra länder måste 
säkerställas 
Med specifika nationella system, standarder, tekniker samt anpassad infrastruktur vid 
flygplatser, hamnar, tankstationer och vägar finns risk att interoperabilitet minskar mellan 
Sveriges försvar och försvarsmakter inom övriga Nato-länder. Detta kan påverka bland annat 
förmågan att ta emot stöd från andra, samt förmågan att utveckla det egna värdlandsstödet. 
På motsvarande sätt finns en risk att förmågan till samarbete och stöd mellan militärt och civilt 
försvar minskar om en del av totalförsvaret utvecklas för långt innan andra delar av 
totalförsvaret hunnit anpassats.  

Elektrifieringen ökar behoven av en robust elförsörjning och 
utvecklad elberedskap 
En ökad elektrifiering i transportsektorn har flera betydelsefulla effekter för militärt och civilt 
försvar. För det första minskar redundansen i samhället om två delvis parallella energisystem, 
elektricitet och drivmedel, i större utsträckning ersätts med ett. Det leder till ett ännu större 
samhällsberoende av en väl fungerande elförsörjning. Eldistributionen, elproduktionen och 
elmarknaden har redan stora utvecklingsbehov för att möta efterfrågan idag och framöver. En 
fortsatt utbyggnad av elförsörjningen blir därför mer angelägen samtidigt som ny och 
utrymmeskrävande förnybar elproduktion kan påverka Försvarsmaktens förmåga i vardagen 
och inför höjd beredskap, exempelvis avseende övningsverksamhet och övervakning, fysiska 
hinder, buller, elektromagnetiska störningar och handlingsfrihet att utveckla verksamheten 
framöver.  

Allt annat lika kan elektrifieringen öka risker lokalt för eleffektbrist, med potentiellt omfattande 
konsekvenser för aktörer inom civilt försvar, samtidigt som samhällskonsekvenserna vid 
omfattande elavbrott blir större än idag. En ökad elektrifiering ger större behov av en 
utvecklad elberedskap och kontinuitetsplanering i samhällsviktiga verksamheter inom civilt 
försvar för att kunna hantera effekter av störningar och avbrott. Med en fortsatt utbyggnad av 
lokal förnybar elproduktion och ökad tillgänglighet till batterier och andra former av energilager 
skapas samtidigt en ökad diversifiering och större lokal handlingsfrihet, vilket kan öka 
totalförsvarsförmågan.  
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Tillgång till drivmedel är en nyckelfråga och drivmedelsberedskapen 
behöver anpassas 
Minskad omsättning av drivmedel i samhället på grund av effektiviseringar och ökad 
elektrifiering begränsar krishanteringsförmågan om efterfrågan på drivmedel plötsligt ökar, 
exempelvis vid ökat reservkraftsbehov eller ökade drivmedelsbehov för operativ verksamhet 
vid en samhällskris. Skillnaden mellan vardagens tillgänglighet och kapacitet (depåer, 
tankstationer, tankbilar, personal med utbildning för transport av farligt gods etcetera) och 
krisens behov växer. En ökad andel hållbara fossilfria drivmedel minskar inte per automatik 
behoven av infrastruktur för lagring, transport eller tankning då energidensiteten ofta är lägre i 
förnybara drivmedel.  

Trots detta kan en samhällsutveckling med fortsatt minskad generell acceptans för 
infrastruktur och aktörer som hanterar flytande drivmedel leda till minskad tillgänglighet 
(exempelvis drivmedelsdepåer i närheten av tätbebyggda områden och investeringar i 
raffinaderier) med negativa konsekvenser för dem som fortfarande har ett 
drivmedelsberoende. Med en reducerad infrastruktur för samhällets drivmedelsförsörjning 
ökar konsekvenserna jämfört med idag om en enskild anläggning drabbas av tekniska 
störningar, ekonomiska problem, strejk, blockad eller slås ut. Det påverkar försörjnings-
beredskapen och totalförsvarsförmågan. 

Flera förnybara drivmedel har inte samma lagringsbeständighet eller köldegenskaper som 
fossilbaserade drivmedel. Detta påverkar totalförsvarets förmåga att lagra drivmedel för större 
behov som uppstår med långa mellanrum. En ökad andel fossilfria drivmedel innebär 
samtidigt att dagens beredskapslager, som utgörs av lagringsbränslena diesel, bensin, 
flygfotogen och eldningsolja, minskar i volym då biodrivmedel idag inte har motsvarande 
lagringsskyldighet. Behovet av en utvecklad nationell drivmedelsberedskap ökar därför 
successivt, även om drivmedelsanvändningens relativa andel inom transportsektorn minskar. 

Ett effektivt samhälle kan stärka totalförsvarets fortsatta utveckling  
En ökad resurseffektivitet och ett transporteffektivt samhälle innebär samtidigt ett antal 
positiva effekter för totalförsvaret. Energieffektiviseringar i samhället kommer även 
totalförsvarsaktörer till del. Allt annat lika innebär det att en begränsad budget för civilt och 
militärt försvar kan ge större totalförsvarseffekt än idag, om en mindre andel behöver läggas 
på drivmedel och transporter. Fler möjligheter för möten på distans, med säkra och robusta 
kommunikationsförbindelser i vardagen, kan utveckla det civila försvarets förmåga.  

En fortsatt klimatomställning av transportsektorn medför således nya utvecklingsbehov inom 
totalförsvaret. Utan anpassning kan växande säkerhetsskulder skapa ökade förtroendeklyftor 
och kritik mot myndigheter och samhällsviktiga verksamheter om kriser inträffar. Bristande 
förtroende utnyttjas i främmande makters påverkansoperationer för att försämra försvarsviljan 
och reducera förmågan till beslutsfattande i det svenska samhället.  

Om totalförsvarets och transportsektorns utveckling i stället successivt anpassas till varandra 
kan pågående klimatomställning av transportsektorn utgöra en av flera drivkrafter för 
utveckling och modernisering av totalförsvaret. Därmed kan bland annat försörjnings-
beredskapen anpassas till framtida förutsättningar och behov snarare än att kommande 
förmågehöjningar baseras på historisk utformning av totalförsvaret. 
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11 Betydelsen av generella 
styrmedel och skatter 

I vårt uppdrag ingår inte att ge förslag inom skatteområdet. Eftersom det av flera skäl är viktigt 
med generella skatter för att på ett mer verkningsfullt och kostnadseffektivt sätt nå uppsatta 
mål, lyfter vi här ändå några perspektiv som också behöver beaktas framöver när den framtida 
styrmedelsarsenalen för att nå klimatmålen fastställs.  

I detta kapitel diskuterar vi framför allt generella styrmedel för vägtransporter eftersom just 
vägtransporter står för den absoluta majoriteten av utsläppen av växthusgaser sett till 
Sveriges inrikes transporter. Texten är främst baserad på underlagspromemorian Generella 
styrmedel för transportsektorns klimatomställning och långsiktiga effektivitet 
(Trafikanalys, 2022c). 

Med generella styrmedel menar vi styrmedel som resulterar i flera anpassningar av olika 
karaktär, exempelvis av transportmönster, fordons- och drivmedelsval och av flera aktörer till 
skillnad från mer riktade styrmedel som inom skatteområdet exempelvis utgörs av fordons-
skatter och beskattning av bilförmån. Bland generella styrmedel inkluderar vi drivmedelsskatt 
och handel med utsläppsrätter som är prispåverkande. Ytterligare generella styrmedel i detta 
sammanhang utgörs av väg- respektive trängselskatt som skulle kunna tas ut i de fall det finns 
så kallade externa marginalkostnader av trafiken som inte täcks av nu befintliga rörliga skatter 
eller avgifter. Optimala väg- och trängselskatter är generella eftersom de slår bredare och 
resulterar i effekter i flera led. De internaliserar inte bara externa effekter utan minskar också 
resandet och trafikarbetet och påverkar på sikt även bland annat lastfaktorer och beläggnings-
grad i positiv ökande riktning. Generella styrmedel enligt ovan har en stor betydelse för att 
fortare gå mot ett transporteffektivt samhälle. 

Inledningsvis lyfts behovet av en mer generell skattepolitik för vägtrafiken. Vikten av några 
generella ekonomiska styrmedel inom vägområdet för effektiv styrning och acceptans beskrivs 
sedan. Därefter diskuteras tanken om en så kallad koldioxidfond för sjöfart respektive luftfart. 
Avslutningsvis diskuteras några mer eller mindre generella styrmedel för luftfart, sjöfart och 
järnväg. 

I några av underlagspromemoriorna diskuteras härtill vissa styrmedel inom skatteområdet 
som inte nämns i detta kapitel. Det berör exempelvis underlagspromemorian Styrmedel för 
energieffektiva vägfordon (Trafikanalys, 2022f), där i) en möjlig utveckling av bonus malus-
systemet, ii) förmånsbeskattning och iii) miljödifferentierad trängselskatt tas upp. 

11.1 Det finns behov av mer generell politik 
inom vägområdet 

Som framgår inledningsvis i kapitel 2 står vägtrafiken för 94 procent av inrikestransporternas 
växthusgasutsläpp. Styrmedel inom vägtrafikområdet är därmed centrala för uppfyllelse av 
Sveriges klimatmål totalt sett och kommer behöva styra skarpt. För att nå klimatmålet till en så 
låg kostnad som möjligt för samhället är kostnadseffektivitet av vikt. Direktivet för vårt uppdrag 
anger också att klimatmålen ska nås på ett långsiktigt hållbart sätt.  
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Målkonflikter och utmaningar 
På vägsidan finns det ett antal målkonflikter som kan behöva hanteras, både långsiktigt och 
kortsiktigt. En sådan som våra styrmedelsförslag ger upphov till är att den elektrifiering av 
vägtransporterna som eftersträvas på sikt kan leda till låga driftskostnader med följden att 
trafiken på längre sikt ökar, vilket inte är önskvärt överallt. I större städer kan det uppstå 
ytterligare trängsel och negativa miljöeffekter i form av ökade utsläpp av slitagepartiklar. I 
landsbygdstrafik är det däremot mer odelat positivt att bilresor på lång sikt får låga 
driftskostnader i och med lägre drivmedelskostnad eftersom tillgängligheten då ökar med 
mycket liten påverkan av ytterligare miljöeffekter från trafiken eller andra så kallade externa 
effekter.  

Lastbilstrafikens externa effekter förväntas fortsatt vara relativt höga i landsbygdstrafik även 
när dessa är elektrifierade. Det beror bland annat på att tunga fordon även i framtiden 
förväntas slita på vägarna. Visst är det fördelaktigt att driftskostnaden med lastbil kan minska, 
men för att framför allt internalisera externa effekter och också främja mer resurs- och 
energieffektiv järnvägs- eller sjöfartstransport finns det behov av att på längre sikt hantera 
godstrafikens externa effekter för alla trafikslag på relevant sätt.  

I omställningsfasen kommer det vara kostsamt att ställa om både för lastbilstrafiken och för 
alla som är beroende av bil och inte har möjlighet att ersätta resorna. I glesbygd är rese-
alternativen härtill betydligt sämre än på andra håll. Reduktionsplikt och drivmedelsskatt 
förväntas tillsammans med elektrifiering driva omställningen vilket kommer öka drifts-
kostnaden för den över tid minskande andel av trafiken som fortfarande är beroende av låg- 
och höginblandade drivmedel. Lastbilsberoende företag, exempelvis virkestransporter från 
skogen med lastbil, samt boende i landsbygd/glesbygd med långa transportavstånd kan då 
komma att påverkas mer än andra, vilket kan försvåra klimatomställningen genom 
påtryckningar om kompensation eller önskemål om att bromsa omställningen. Det kan därför 
finnas behov av någon slags stöttning för att skapa acceptans. 

En utökad kollektivtrafik på landsbygden, av konventionellt snitt, för att kompensera för de 
kostnadsökningar som omställningsfasen förväntas generera ter sig generellt sett inte 
kostnadseffektiv. I större tätorter och i vissa tätortsnära pendlingsstråk kan det däremot vara 
ett alternativ för att något mildra den kostnadsökning eller tillgänglighetsförlust själva 
omställningsfasen kommer att resultera i. Alternativ som koordinerad samåkning eller 
utbyggnad av cykelbanor i stråk där man kan förvänta sig ett stort resande med cykel kan 
också underlätta omställningen. 

Vägtrafikens drivmedelsskatt 
Drivmedelsskatten utgör i dag ett viktigt generellt styrmedel inom transportområdet och består 
av koldioxid- och energiskatt. För reduktionspliktig bensin och diesel ligger koldioxidskatten på 
hela bränslet, inte bara på den fossila andelen. Energiskatter för drivmedel är volymbaserade 
och är i praktiken inte proportionerliga mot energiinnehållet. Till exempel är de lägre för diesel 
än för bensin, räknat per energiinnehåll, vilket gör de mindre effektiva. I praktiken används 
både koldioxid- och energiskatten i miljöstyrande syfte genom undantag för olika bränslen 
såsom rena och höginblandade biodrivmedel. Både koldioxid- och energiskatten är belagda 
med moms vilket innebär att en höjning eller sänkning av skatterna förstärks för privata 
aktörer av att även momsen påverkas. 

Så länge som skatterna är utformade som idag57 spelar det mindre roll om styrningen sker via 
energi- eller koldioxidskatten eftersom effekten i praktiken blir densamma. Eftersom både 
koldioxid- och energiskatterna ligger på hela det reduktionspliktiga bränslet ger en höjning av 
endera skatten en likartad effekt på konsumtionen genom att ge incitament till effektivisering 

 
57 Våren 2022. 

Sida 625 (868)



105 
 

av transporter, exempelvis genom minskat trafikarbete eller användning av energieffektivare 
fordon. En ökning av endera skatten ger dock med dagens utformning inte incitament till ökad 
inblandning av förnybara bränslen eftersom de låginblandade drivmedlen också är 
beskattade. Det är i stället reduktionsplikten som ökar kraven på låginblandning. Däremot kan 
ökade drivmedelsskatter bidra till en ökad användning av rena och höginblandade flytande 
biodrivmedel och elektrifiering.58 

Drivmedelsskatter är viktiga och effektiva verktyg för att internalisera transporters negativa 
externaliteter. I EU-kommissionens förslag till nytt energiskattedirektiv (ETD) ökar 
möjligheterna att differentiera drivmedelsskatter utefter klimat- och miljöprestanda. Oavsett om 
ett nytt ETD införs eller inte påverkas drivmedelsbeskattningens utformning av annan nationell 
styrning och EU-styrning. Ett nytt europeiskt handelssystem för utsläppsrätter där bland annat 
vägtransportsektorn skulle ingå påverkar hur en optimal nationell drivmedelsbeskattning skulle 
se ut för att på ett effektivt sätt nå de nationella klimatmålen. Likaså påverkar reduktionsplikten 
och dess utveckling efter 2030, som i huvudsak driver på för en ökad användning av förnybara 
drivmedel, hur en optimal drivmedelsbeskattning bör utformas inom transportsektorn.  

En bredare översyn? 
För att på längre sikt få ett helhetsperspektiv på styrning och finansiering inom vägtrafiken kan 
det finnas anledning att genomföra en bredare, framtidsinriktad översyn av 
vägtrafikbeskattningen med fokus på persontrafiken. 

Det så kallade SOFT-arbetet lade fram det som ett av fyra prioriterade förslag 
(Energimyndigheten m.fl. 2017). I ett sådant sammanhang är det lämpligt att belysa 
vägslitagebeskattning, trängselskatter, koldioxid- och energiskatter, fordonsbeskattning och 
beskattning av bilförmån samt hur de samspelar med reduktionsplikten. En ökad elektrifiering 
med lägre driftskostnader kan som nämnts leda till en ökad trafik med trängsel och negativa 
miljöeffekter i tätort som följd. Ändrad beskattning i tätort kan stävja en sådan utveckling. I det 
fall som skatteintäktsförlusten ses som ett problem bör också den frågan analyseras. Det bör 
också beaktas att det kan finnas behov av tillfälliga stöd under en omställningsfas för grupper 
som blir mycket påverkade av förväntade kostnadsfördyringar som kommer att uppstå för att 
nå klimatmålen. Ett förändrat energiskattedirektiv, en förändrad reduktionsplikt eller ett 
införande av ett handelssystem på EU-nivå där vägtransportsektorn ingår påverkar alla hur 
drivmedelsskatterna utformas optimalt. 

Styrmedel för effektivitet och acceptans 
För en effektiv omställning kan det finnas behov både av styrmedel som påverkar aktörers 
beteende samt förutsättningsskapande styrmedel för att skapa acceptans. Det vi presenterar 
nedan är inte förslag utan ska ses som resonemang om möjliga vägar framåt. Tre 
resonemang om generella styrmedel och två kombinationer av dessa redovisas.59 

Förutsättningar att bibehålla energi- och koldioxidskatter på bensin och diesel? Givet 
dagens utformning av reduktionsplikten samt existerande EU-styrmedel skulle 
drivmedelsskatterna kunna kvarstå på nivån vid 2022 års ingång och endast räknas upp med 
KPI när de tillfälliga skattesänkningarna är borta. En bibehållen skattenivå leder till ökat tryck i 
omställningen eftersom varje enhet fossil koldioxid beskattas högre i och med ökad 
inblandning varje år. En högre bränsleprisnivå modereras successivt av elektrifiering och ökad 
energieffektivitet bland fordon drivna med förbränningsmotor. Syftet med drivmedels-
beskattningen som den ser ut idag, utöver det rent fiskala, är att på ett kostnadseffektivt sätt 
minska användningen av fossila drivmedel inom transportsektorn samtidigt som vi har en 

 
58 Rena och höginblandade flytande biodrivmedel är idag skattebefriade. 
59 Mer information om dessa tankar och andra generella styrmedel återfinns i underlagspromemorian om 
generella klimatstyrmedel, (Trafikanalys, 2022c). 
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reduktionsplikt och att bidra till prissättningen av vägtrafikens övriga negativa externaliteter. 
Drivmedelsskatterna stärker incitamenten för energieffektivisering, elektrifiering, eco-driving, 
samåkning, kollektivtrafikresande och andra transporteffektiviserande åtgärder samt 
användningen av rena och höginblandade biodrivmedel.  

Formaliserad återbetalning av koldioxidskatten till viss vägtrafik? Baserat på en 
koldioxidskatt på dagens nivå kan en tanke vara att låta en mindre andel av denna skatteintäkt 
gå tillbaka i form av ett skatteavdrag till alla invånare över en viss ålder boende i glesbygd.60 
Ett sådant skatteavdrag skulle kunna fasas in under några år och öka till en önskad nivå.61 
Syftet vore att kompensera för ökande resekostnader som de boende i glesbygd, som inte har 
möjlighet att ställa om fort, kan behöva betala i och med högre drivmedelspriser till följd av 
klimatomställningen. Skatteavdraget förväntas bidra till social hållbarhet och ge acceptans för 
en del av de invånare som kan påverkas mer av högre priser än andra. Därmed kan trycket 
minska på politiken att reducera till exempel bränsleskatter för alla på kort sikt. 

Trängselskatt i tätort för att internalisera externa effekter och bidra till ett 
transporteffektivt samhälle? En trängselskatt som också beaktar miljöexternaliteter kan vara 
möjlig att implementera (och utvidga) i de tre större städerna och på infartsleder till dessa på 
längre sikt. Syftet skulle vara att tillsammans med drivmedelsskatten internalisera vägtrafikens 
externa kostnader. I landsbygdstrafik kan det finnas behov av likartade åtgärder men endast 
för tung vägtrafik på lång sikt. Att införa vägskatt för personbilar i landsbygdstrafik och i mindre 
tätorter ser inte ut att vara effektivt eftersom de externa effekterna för lätta elbilar förväntas 
vara små på lång sikt. Dessutom bedöms systemkostnaderna för att kunna ta ut skatten vara 
höga (VTI, 2021). En elskatt på dagens nivå skulle täcka kostnaden för de lätta vägfordonens 
externaliteter i landsbygdstrafik. I dagsläget utgörs vägtrafikens externa kostnader framför allt 
av buller, olyckor, trängsel, vägslitage, emissioner av koldioxid och övriga emissioner som 
bland annat inkluderar slitagepartiklar. Den externa kostnaden för koldioxid utgör en stor 
komponent och i tätort är härtill olyckor och slitagepartiklar också betydande.62 På längre sikt 
när elfordon blivit dominerande och drivmedelsskatten inte finns kvar för att internalisera 
externa kostnader kan det vara viktigt att ta betalt för och internalisera trafikens externa 
effekter i tätort. Med tiden kan också trängseln i vägsystemet komma att öka med ökad trafik. 

Trängselskatt till regional kollektivtrafik? En andel av skatteintäkten från en trängselskatt 
som också beaktar miljöexternaliteter (enligt ovan) skulle kunna gå till att subventionera 
utökad kollektivtrafik. Det skulle kunna ske som en del i sådana förhandlings-
överenskommelser mellan kommuner, regioner och staten som föreslås i avsnitt 5.2 ovan. 
Syftet vore då att internalisera externa kostnader för bilar och lastbilar kombinerat med en 
riktad ”satsning” på samhällsekonomiskt lönsam lokal och regional kollektivtrafik bland annat i 
nya bussar och busskörfält i ”pendlingsstråk” och i viktigare artärer i tätorter. Den utökade 
kollektivtrafiken skulle utgöra ett komplement till befintlig trafik och de regionala 
kollektivtrafikmyndigheterna skulle kunna ansvara även för den utökade trafiken. En 
kompensatorisk åtgärd som denna syftar också till att skapa acceptans.  

Vägskatt för tunga fordon i en begränsad del av Sverige? Syftet med ett sådant styrmedel 
vore att på längre sikt, tillsammans med drivmedelsskatten, internalisera lastbilstrafikens 
externa kostnader i landsbygdstrafik.63 Det har diskuterats och utretts ett flertal gånger, senast 
i SOU:n Godstransporter på väg (2022). De externa kostnaderna för koldioxid samt vägslitage 

 
60 En definition av glesbygd framgår i (Trafikanalys, 2020c) s.15. ”Ett glesbygdsområde definieras i enlighet med 
Glesbygdsverkets definition som ett område varifrån det är mer än 45 minuters restid med bil till närmaste tätort 
med minst 3 000 invånare.” 
61 I en debattartikel i Västerbottens-Kuriren i 18 februari 2022 av Brännlund och Kriström lyfts 15 000 kronor 
fram som en rimlig kostnadsökning som kan behöva kompenseras. 
62 Se (Trafikanalys,2022k). I större städer kommer trafikträngsel bli ett större problem som också bör hanteras 
med prissättning.  
63 I ett initialt skede kan det vara fördelaktigt att undanta el-lastbilar från vägskatten innan tekniken blivit 
”mogen” och mer allmän. Det är däremot av vikt att redan nu beakta att alla fossilfria lastbilar längre fram i tiden 
sannolikt kan komma att inkluderas i ett kommande vägskattesystem. 
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utgör stora komponenter och i tätort är härtill buller, olyckor och slitagepartiklar betydande.64 
Med tiden kan också trängseln i vägsystemet komma att öka framför allt i och kring större 
tätorter.  

Överväg att ge kommuner möjlighet att prissätta parkering på ett sätt 
som bidrar till ett transporteffektivt samhälle  
Inom ramen för uppdraget har Trafikanalys låtit utreda möjligheterna att prissätta parkering på 
ett sätt som bidrar till ett transporteffektivt samhälle (SALC Advokatbyrå, 2022f). Vi har dock 
konstaterat att kommunala parkeringsavgifter definitionsmässigt är en skatt och att de därmed 
faller utanför föreliggande uppdrag. Vi lägger därför inget förslag inom området, men 
presenterar ändå den analys vi gjort av frågan. Tanken är att staten, i linje med liggande 
klimathandlingsplan (Prop. 2019/20:65), s. 72), överväger att ge kommuner stor frihet att 
utforma och differentiera parkeringsavgifter som syftar till att reglera trafikförhållanden i 
kommunen och därigenom bidrar till att ett transporteffektivt samhälle utvecklas. 

Om kommunerna ges möjlighet att tillämpa parkeringsavgifter som syftar till att reglera 
trafikförhållanden i kommunen, exempelvis genom mer diversifierande taxor, kan det bland 
annat ge användarna ekonomiska incitament till överflyttning bort från energiintensiv bil- och 
motorcykeltrafik till andra transportsätt. Att differentiera parkeringsavgifter med avseende på 
fordonets miljöegenskaper bör också utgöra en möjlighet, vilket även gör det till ett instrument 
för att direkt främja fordon med mindre klimat- och miljöpåverkan. 

En skiss till möjlig författningsförändring redovisas i en separat promemoria (SALC 
Advokatbyrå, 2022f). 

Förhållandet att parkeringsavgiften i själva verket inte är en avgift, utan en skatt, har förhindrat 
kommunerna att differentiera ”avgifterna” på ett sätt som grundar sig exempelvis på fordonens 
klimat- och miljöpåverkan. I dagsläget kan kommuner endast sätta parkeringsavgifter i syfte 
att ”ordna trafiken” enligt en lagstiftning som togs fram 1957, innan dagens grundlag, som 
gjorde riksdagen till ensam lagstiftare på det skatterättsliga området, trädde i kraft. 
Regleringen är otidsenlig då den är i kraft endast beroende på en övergångsbestämmelse till 
regeringsformen. Någon delegation av föreskriftsrätt på skatteområdet har enligt regerings-
formen tidigare inte kunnat göras till kommuner. Detta innebar att varje ändring av grunderna 
för avgifter för upplåtelse av allmän plats för parkering behövde meddelas av riksdagen, vilket 
av lätt insedda skäl inte lät sig göras. 

År 2011 ändrades grundlagen så att det numera är möjligt för riksdagen att delegera 
befogenheten att meddela föreskrifter om skatter till kommuner, om föreskrifterna syftar till att 
reglera trafikförhållandena. Denna delegationsmöjlighet kan utnyttjas för att ge kommunerna 
möjlighet att tillämpa styrande parkeringsavgifter.  

Regeringen har i direktiven till föreliggande uppdrag angett att Trafikanalys inte ska lägga 
förslag avseende skattelagstiftning. Vi har därför endast skissat på ett förslag till lagstiftning att 
vidareutveckla, i det fall regeringen vill utnyttja denna möjlighet. Trafikanalys utgår vidare från 
att riksdagen avsåg att vidga kommunernas frihetsgrader vad gäller föreskriftsrätt genom att 
ange syftet ”reglera trafikförhållandena” i stället för att ”ordna trafiken”. Grundlagsändringen år 
2011 förefaller svårförståelig om detta inte var avsikten. 

Kommunerna har förutsättningar att avgöra hur den lokala parkeringspolitiken bör utformas 
och de behöver verktyg för att bättre kunna göra det i syfte att bidra till ett transporteffektivt 
samhälle. Det kan åstadkommas om riksdagen delegerar ovan nämnda föreskriftsrätt till 
kommunerna. Det finns studier som visar att parkeringsåtgärder har stor potential att påverka 
val av färdsätt (se till exempel Persson m.fl. 2019). Även WSP redovisar i sin rapport att 

 
64 Se (Trafikanalys, 2022k). I större städer kommer trafikträngsel bli ett större problem som också bör hanteras 
med prissättning.  
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styrande parkeringsavgifter potentiellt kan bidra med stora minskningar av växthusgasutsläpp 
(WSP, 2022a). 

Förändringen syftar till att ge kommuner fler verktyg att arbeta med för att bidra till klimat-
omställningen och åstadkomma ett transporteffektivt samhälle. Generellt sett kan det 
konstateras att parkeringsavgifter som bättre speglar de samhällsekonomiska kostnaderna för 
parkering är effektiva och kan bidra till hållbarhet och det finns omfattande forskning som 
beskriver att det finns god samhällsekonomisk potential i utvecklade parkeringsavgifter. Vilka 
effekter styrmedlet potentiellt skulle få beror emellertid på hur kommunerna skulle välja att 
använda det. Klart är att styrmedlet har potential att ge stora klimateffekter. Det är samtidigt 
önskvärt att säkerställa att oönskade effekter såsom utlokalisering undviks. 

Kostnaderna för en sådan ändring vore små för staten såväl som för kommuner. Styrmedlet 
kräver hantering i riksdagen, och bedöms lagteknisk fullt hanterlig. Utvecklad parkeringspolitik 
kan bidra till tätortsmiljöer som är i linje med miljömålet ”God bebyggd miljö” och andra 
aspekter som är viktiga för långsiktig hållbarhet. 

11.2 Koldioxidfond för sjö- och luftfart 
Givet sjö- och luftfartens marknadsmässiga och juridiska låsningar är det förenat med 
särskilda svårigheter att på nationell nivå utforma generella, effektiva styrmedel. En potentiell 
möjlighet som diskuterats inom projektet är inrättande av en koldioxidfond för sjö- respektive 
luftfart. 

Sjöfart 
I den underliggande delrapporten om styrmedel och deras effekter för sjöfarten beskrivs och 
diskuteras ett styrmedel i form av en svensk koldioxidfond som hämtat inspiration från den 
norska NOx-fonden. En sådan koldioxidfond för finansiering av teknik och fartyg skulle utgöra 
ett alternativ till en beskattning till vilken skattepliktiga redare kan välja att ansluta sig. 

En svensk koldioxidfond skulle i en sådan modell kunna inrättas baserat på en överens-
kommelse (avtal) mellan staten och fartygsägare om att vidta åtgärder för att reducera utsläpp 
av koldioxid från fartyg upp till ett fastställt tak. Enligt överenskommelsen ges möjlighet för 
fartygsägare i så fall att, i stället för att betala en statlig avgift eller skatt, ansluta till och betala 
ett belopp till fonden baserat på sina (uppmätta och av oberoende part verifierade) koldioxid-
utsläpp inom ett visst område (svenskt territorium). Fonden finansieras således av privata 
inbetalningar från fartygsägare som anslutit till avtalet. 

En förutsättning för att kunna inrätta en svensk koldioxidfond är att staten inför en skatt (eller 
avgift), idealt baserad på fartygs koldioxidutsläpp på viss inrikes sjöfart. 

En koldioxidfond skulle så utformad ge upphov till två drivkrafter (både morot och piska) till 
minskade utsläpp; dels strävar fartygsoperatören efter mindre utsläpp för att minska 
inbetalningen till fonden, vilken utgår från utsläppt mängd inom berört område, dels återförs 
medlen till rederierna till åtgärder för att minska utsläppen, vilket underlättar finansiering (och 
utgör därmed en morot) av kostsamma klimatinvesteringar. 

Flyg 
Med inspiration från sjöfartens förslag om en koldioxidfond skulle flygskatten kunna få samma 
upplägg. Förslaget skulle kunna utformas så att en överenskommelse ingås med flygbolagen 
som i stället för att betala en statlig avgift eller skatt kan ansluta sig till och betala ett belopp till 
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en koldioxidfond. Deltagarna i fonden kan sedan ansöka från fonden om medel för miljö- och 
klimatinvesteringar i flygplanen. 

Denna konstruktion kan fungera som ett smörjmedel för att driva på utveckling mot flygplan 
med mindre klimatpåverkan. Att det sker en återbetalning som branschen kan använda bidrar 
också till en högre acceptans. 

11.3 Styrmedel på skatteområdet för luftfart 
Nedanstående exempel på skatter är inte analyserade i någon större omfattning. Vi vill ändå 
föra fram att skatter kan vara ett mer effektivt styrmedel än andra och redogöra för tankar som 
kommit upp och diskussioner som förts i samband med arbetet. Om skatter införs inom 
flygområdet kan det finnas skäl att revidera andra styrmedel, eller helt slopa dessa. 

Drivmedelsskatt för flyget 
Sverige och flera andra EU-länder har idag en passagerarskatt för flyg. Detta brukar ses som 
en så kallad second best-lösning. Ett mer effektivt klimatstyrmedel vore en skatt på driv-
medlet. Skatter som styrmedel anses generellt vara ett kostnadseffektivt styrmedel, och 
eftersom den i dag är noll finns det utrymme för en mer kostnadseffektiv styrning. Drivmedels-
skatter har sedan länge setts som förhindrade av internationell såväl som av regional och 
nationell lagstiftning. I Fit for 55 ingår att genomföra de förändringar av energiskattedirektivet 
som kan lägga grunden för att kunna belägga flygbränsle med en drivmedelsskatt. Fördelen 
med drivmedelsskatt är dess träffsäkerhet. Den träffar direkt på koldioxidutsläppen om det är 
en skatt endast på den fossila koldioxiden, och ger därmed incitament till såväl teknik-
utveckling och olika effektiviseringsinsatser som reducerar antalet flygningar. 

Frequent flyer tax 
Ett styrmedel som på många håll har fått stor uppmärksamhet är den så kallade frequent flyer 
tax. Vi redogör här kort för principen och motiven för en sådan. 

Flygandet är mycket ojämnt fördelat mellan individer, såväl i Sverige som globalt. De flesta 
svenskar flyger någon enstaka gång eller inte alls per år, medan ett litet antal flyger mer. 
Gössling och Humpe (2020) uppskattar att en procent av världens befolkning står för mer än 
hälften av de totala koldioxidutsläppen från passagerarflyg. Ett frekvent flygande kan leda till 
höga personliga klimatavtryck, utan att individen betalar för mer än en liten del av denna 
klimatpåverkan. Idén bakom en progressiv flygskatt är att personer som flyger ofta dels bör 
betala för sin höga klimatpåverkan, dels behöver förmås att resa mindre. De som reser en kort 
flygresa till exempel en gång per år skulle helt kunna slippa flygskatten, eller betala endast en 
låg avgift. Ett ytterligare argument för en progressivitet i flygskatter är att välfärdsförlusten som 
det innebär att avstå en önskad resa kan vara mindre hos den som reser utomlands till 
exempel fem gånger per år än för den som kanske under lång tid har sparat till sin resa.  

Ett ytterligare motiv för Frequent Flyer Tax är att motverka effekterna av flygbolagens 
bonussystem som ju gynnar just dem som flyger ofta.  

Sett ur välfärdsteoretisk utgångspunkt finns det dock mycket som talar mot en sådan skatt: 
Alla koldioxidutsläpp ger upphov till samma skada och ska då också beskattas lika. Ur 
fördelningspolitisk synpunkt kan det däremot finnas fördelar med en sådan skatt. Många 
medborgare skulle kunna uppleva en sådan ordning som rimlig. 

Eftersom flygbiljetter är personliga och redan registreras bör det finnas möjligheter att 
administrera styrmedlet. Dock måste, när frekvensen av ditt flygande kommer att registreras, 
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betänkligheter kring intrång i den personliga integriteten hanteras på lämpligt sätt och i 
enlighet med dataskyddsförordningen. Likaså bör man skapa ett system där man kan skilja 
individers tjänsteresor från deras ”frivilliga” privata resor. 

11.4 Drivmedelsskatt för inrikes sjöfart 
Yrkessjöfarten har idag full nedsättning av energi- och koldioxidskatt, vilket ger en möjlighet till 
en kostnadseffektiv styrning genom prissättning. Genom att ta bort nedsättning skulle aktörer i 
högre grad få betala för sin klimat- och miljöpåverkan, vilket ger incitament att vidta olika 
åtgärder. Dels stimuleras ett ökat hushållande med drivmedel, dels stimuleras övergången till 
annan teknik så som elektrifiering. Att införa en drivmedelsskatt bidrar till att klimatpåverkande 
utsläpp minskar och att utsläpp av luftföroreningar minskar. 

Med ökade bränslekostnader ökar dock transportkostnaden som kan leda till sänkta 
hastigheter, högre biljettpriser och färre avgångar, vilket kan minska tillgängligheten i inrikes 
passagerartrafik inklusive skärgårdstrafiken. Det kan i vissa fall också leda till överflyttning till 
väg. Även godstransporter kan påverkas i de fall de transporteras på inrikes fartyg som även 
transporterar personer. 

11.5 Drivmedelsskatt för inrikes 
järnvägstrafik 

Banavgiften har tidigare varit differentierad också för att internalisera vissa miljöskador från 
järnvägstrafiken. År 2020 togs däremot den så kallade emissionsavgiften bort då Trafikverket, 
som ansvarig myndighet, menade att det saknas stöd för att ta ut en emissionsavgift i 
lagstiftningen.65 Det innebär att miljöstyrningen har försvagats, eftersom det blivit billigare att 
köra lok som drivs med fossila drivmedel sedan emissionsavgiften har slopats.  

Emissionsavgifter infördes från början av Banverket och ansågs då ligga i linje med marginal-
kostnadsprincipen i järnvägslagen. Idag är Trafikverkets tolkning av järnvägslagen att 
paragrafen enbart avser kostnader som uppstår för infrastrukturförvaltaren (och inte samhället 
i övrigt).66  

Syftet med en drivmedelsskatt (med en koldioxid- respektive energiskattedel) är dels att den 
som släpper ut fossila växthusgaser ska betala för de negativa externaliteter som utsläppen 
bidrar till, dels att ge incitament till att hushålla med energianvändningen. Med ett införande av 
en drivmedelsskatt kommer priset på drivmedel att öka, vilket innebär ökade incitament till att 
vidta åtgärder som minskar drivmedelsförbrukningen. Med en skatt som idag är noll finns det 
utrymme för en kostnadseffektiv styrning. 

 
65 Vilket framkommer i en jämförelse mellan järnvägsnätsbeskrivningen 2019 (Trafikverket, 2019) s. 64 och 
järnvägsnätsbeskrivningen 2020 (Trafikverket, 2020d) s. 66). 
66 Ibid. 
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12 Vikten av uppföljning 

Klimatomställningen sker i ett samhälle och en omvärld som fortlöpande förändras. Det kan 
handla om dramatiska händelser som coronapandemin och det pågående kriget i Ukraina, 
men också mer långsamma skeenden som digitalisering eller en alltmer tjänstebaserad 
ekonomi. Förändringarna påverkar hur styrmedlen fungerar och vilka effekter de får. Därför 
behöver det finnas en fortlöpande uppföljning och utvärdering av styrmedlen för att se om de 
har de effekter som avsågs eller om de behöver förändras.  

Uppföljning sker på nationell nivå 
Det finns idag både svenska och internationella regleringar för uppföljningen av klimatmålen 
och länders åtaganden. Klimatrapporteringsförordningen (2014:1434) innehåller 
bestämmelser för den internationella rapporteringen och den nationella rapportering som ska 
göras enligt klimatlagen. Trafikanalys följer årligen upp de transportpolitiska målen inklusive 
transportsektorns klimatmål. 

Klimatpolitiska rådet har till uppgift att utvärdera hur regeringens samlade politik är förenlig 
med klimatmålen som riksdagen antagit. Rådet ska också bland annat utvärdera om 
inriktningen inom olika relevanta politikområden bidrar till eller motverkar möjligheterna att nå 
klimatmålen.  

För reduktionsplikten har en kontrollstation genomförts och en pågår under 2022. Ett syfte 
med kontrollstationerna är att säkerställa att styrmedlet bidrar till att nå etappmålet för inrikes 
transporter. Det är också regeringens ambition att kontrollstationer ska genomföras vart tredje 
år (Regeringen, 2021n). Regeringen aviserade också i budgetpropositionen för 2022 att en 
kontrollstation för bonus malus-systemet bör genomföras under 2023 (Prop. 2021/22:1).  

Mot den bakgrunden ser Trafikanalys inget behov av ytterligare uppföljningar eller 
utvärderingar på nationell nivå, men det är viktigt att fortsätta med kontrollstationer eller 
motsvararande för de viktigaste styrmedlen. 

Behov av uppföljning på lokal och regional nivå 
Under arbetet med detta uppdrag har det dock tydligt framkommit att det finns ett behov att 
utveckla statistik för utformning och uppföljning av styrmedel och åtgärder på lokal och 
regional nivå. Länsstyrelsen i Uppsala föreslår i sin redovisning av styrmedel för lokal och 
regional klimatomställning att statistikmyndigheter ges utökade uppdrag att utveckla statistik 
på lokal och regional nivå. Det är ett förslag som Trafikanalys ser vikten av men vill samtidigt 
betona att utökad statistikproduktion också medför ett ökat behov av anslag.  

Trafikanalys har också uppmärksammat bristen på lokal och regional statistik, till exempel i 
redovisningen av regeringsuppdraget att föreslå en plan för hur vi ska uppnå målet att andelen 
av persontransportarbetet med gång, cykel och kollektivtrafik år 2025 ska uppgå till minst 
25 procent (Trafikanalys, 2019). Det finns, förutom ökade kostnader, andra utmaningar med 
att bryta ned statistik på finfördelade geografiska områden. Exempelvis behöver mätmetoder 
införas, kvalitetssäkras och harmoniseras nationellt. Det är alltså inget som en statistik-
myndighet enskilt kan lösa utan det behövs samverkan med kommuner, regioner och andra 
myndigheter i deras roller som uppgiftslämnare och dataproducenter. 
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Behov av statistik för uppföljning av enskilda styrmedel och 
utveckling av effektsamband 
Det finns även behov av att utveckla statistik för uppföljning av enskilda styrmedel. 
Regeringen lyfter till exempel i Elektrifieringsstrategin behovet av att utveckla statistik 
avseende laddinfrastruktur för vägtransporter (Regeringskansliet, 2022a). Trafikanalys ser 
motsvarande behov för några av de styrmedel som här föreslås. Därför bör det i beslut om 
styrmedel ingå hur uppföljningen ska ske och hur data för detta bör tas fram om sådana 
saknas. 

Genom att exempelvis genomföra för- och eftermätningar för uppföljning av styrmedel och 
åtgärder ökar också möjligheten att ta fram effektsamband. Med utvecklade effektsamband är 
det möjligt att göra bättre effektbedömningar av styrmedel. På motsvarande sätt som för 
förbättrade lokala och regionala uppföljningsmöjligheter handlar det om att införa mätmetoder, 
kvalitetssäkra och harmonisera dem. 

Många behöver bidra med information 
För att förbättra förutsättningarna för utformning och uppföljning av styrmedel på regional och 
lokal nivå, uppföljning av enskilda styrmedel samt för att möjliggöra kvantifierade effekt-
bedömningar krävs bland annat nya datakällor där näringsliv, offentlig sektor och privat-
personer behöver bidra med information. Det ligger inte inom ramen för detta uppdrag att slå 
fast hur detta bör ske utan det behöver utredas separat. Vi kan dock som ansvarig statistik-
myndighet konstatera att det är en utmaning att hantera sjunkande svarsfrekvenser och de 
ökade kostnader nya behov och datakällor för med sig. 
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13 Några avslutande ord 

I detta avslutande kapitel samlar vi de huvudsakliga intryck vi fått och de slutsatser vi dragit av 
dem under arbetet med detta uppdrag. Syftet är att vi på detta sätt kan bidra till det vidare 
arbetet med att ta fram nästa klimatpolitiska handlingsplan.  

Det är mycket som pågår 
En självklar del av ett sådant här uppdrag är att inledningsvis inventera vad som tidigare 
gjorts, vad som pågår och vad som är på gång inom området i Sverige, EU och internationella 
organ. En sådan inventering visar att det är mycket som gjorts, görs eller ska göras. Det är 
givetvis positivt men inte desto mindre en svårighet vi har haft att hantera inom uppdraget. 
Inte minst har det varit svårt att ta ställning till pågående arbete och status på förslag som 
redan är lagda. 

Eftersom klimatarbetet har pågått länge och engagerar många är det svårt att föreslå styr-
medel som inte diskuterats i något annat sammanhang och som ingen redan har tänkt på. Vi 
har ibland fått göra avvägningar mellan vad vi uppfattat är på gång och vad som förtjänar att 
lyftas igen. Våra förslag ska också ses som komplement till beslutad politik och vår 
förhoppning är att vi med förslagen i denna redovisning kan ta några steg till på vägen mot en 
robust och hållbar klimatomställning av transportsektorn. 

Behåll och utveckla införda styrmedel 
Det scenario som Naturvårdsverket tagit fram för klimatredovisningen 2022 och som vi 
redovisar i rapporten visar att vi kan nå etappmålet 2030 med beslutad politik. Därför är det 
angeläget att beslutad politik ligger fast och utvecklas. Vi vill betona vikten av att besluten om 
att pausa höjningen av reduktionsplikten av bensin och diesel 2023 och den tillfälligt sänkta 
energiskatten på bensin och diesel inte permanentas. Om så skulle ske behöver andra 
styrmedel införas för att etappmålet 2030 och det långsiktiga målet 2045 ska nås. Vi har dock 
under arbetet med detta uppdrag inte identifierat några styrmedel som skulle kunna ersätta 
reduktionsplikten alternativt utsläppshandel och skatternas betydelse för en omställning till en 
fossilfri transportsektor.  

Viktigt att genomföra åtgärder inom Elektrifieringsstrategin 
Vi har i redovisningen betonat elektrifieringens betydelse. Vi ser det därför som angeläget att 
genomföra åtgärderna som presenteras i den så kallade Elektrifieringsstrategin. De förslag vi 
ger inom området ska ses som komplement till denna strategi.  

Ett transporteffektivt samhälle kräver mer 
Att skapa ett transporteffektivt samhälle kräver insatser och åtgärder från många håll, såväl 
lokalt, som regionalt och statligt men också inom andra områden som näringslivs- och arbets-
marknadsutveckling, liksom inom samhälls- och bebyggelseplanering. Även om vi lyfter fram 
ett antal förslag på området finns det fortsatt behov att analysera statens roll och styrmedel i 
detta sammanhang. Till exempel vilken roll staten bör ha för att säkerställa en god 
tillgänglighet med kollektivtrafiken, och vilken skattepolitik som bör bedrivas för att bidra till ett 
mer transporteffektivt samhälle. 

 

Sida 634 (868)



114 
 

Skatter är ett effektivt sätt att styra mot klimatomställning 
Även om Trafikanalys uppdrag inte omfattade att ge förslag inom skatteområdet vill vi 
poängtera att skatter generellt är ett effektivt sätt att styra mot klimatomställning. Det är därför 
viktigt att utformning av skatter också får en roll i kommande klimatpolitiska handlingsplan. 

Viktigt att vara pådrivande vid internationella förhandlingar  
De förslag vi lagt är främst nationella och påverkar möjligheten att nå de svenska klimatmålen. 
De kan verka som förebild för andra länder att vidta åtgärder och kan på så sätt också ha en 
indirekt effekt på de globala klimatmålen. Transporter är till sin natur gränsöverskridande och 
internationella regleringar är därför avgörande för att lyckas med omställningen. Att Sverige är 
en aktiv och pådrivande aktör i regelutvecklingar såväl inom EU som i internationella organ är 
därför en mycket viktig uppgift. Det kan påverka möjligheten att nå såväl de nationella som de 
globala klimatmålen.  

Om genomförandet av uppdraget 
Myndigheternas samarbete i uppdraget har fungerat på ett smidigt och bra sätt. De 
myndigheter som bistått Trafikanalys har gjort det på ett föredömligt sätt. Vi anser också att 
det har varit bra att det enbart är Trafikanalys som lämnar förslagen och att de myndigheter 
som bistått oss fått anmäla avvikande uppfattning. Det gör att fler aspekter på förslagen 
kommer fram jämfört med ett alternativ där vi skulle ha lämnat gemensamma förslag. 

Det har varit en stor utmaning att genomföra uppdragets alla delar inom den tid vi haft till vårt 
förfogande. Den extra finansiering vi fått i uppdraget har varit mycket viktig för genomförandet 
då vi kunnat anlita konsulter för att ta del av kompetens vi saknat och för att kunna knyta 
ytterligare resurser till arbetet.  

Enligt uppdraget skulle vi rangordna förslagen och rangordningen skulle motiveras på ett 
transparent sätt. Det har varit svårt att välja metodansats för rangordningen då så många olika 
hänsyn skulle tas och underlag för detta ofta saknas. Det finns anledning att utvärdera denna 
del av direktiven och då med beaktande av hur de parallella uppdragen till Tillväxtanalys och 
Länsstyrelsen i Uppsala valt att hantera uppgiften. 

Arbetet framöver 
Trafikanalys och de myndigheter som bistått oss ska enligt uppdraget vara tillgängliga för 
kompletterande analyser fram till 30 december 2023. Under uppdragets genomförande har vi 
sett behov av fördjupade analyser men en kombination av brist på tid och underlag har gjort 
att vi inte kunnat göra analyser på ett sätt vi själva önskat. Områden där vi särskilt sett dessa 
behov är: 

• Klimateffekter och andra effekter av enskilda förslag och de samlade effekterna av 
hela förslaget. 

• Ekonomiska konsekvenser för staten, regioner och kommuner. 

• Analyser inom ett transporteffektivt samhälle. 

• Att följa utvecklingen av styrmedelsförslagen inom Fit for 55 och hur den kan påverka 
utformningen av nästa svenska klimatpolitiska handlingsplan. 
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Bilaga 6 – Sveriges totalförsvar 

I december 2020 beslutade riksdagen om ambitionshöjning och ökad finansiering av Sveriges 
totalförsvar under perioden 2021 till 2025. Totalförsvaret, som består av militärt försvar och 
civilt försvar, ska utformas och dimensioneras för att kunna möta ett väpnat angrepp mot 
Sverige. Totalförsvaret ska vara krigsavhållande genom att ha en sådan styrka, samman-
sättning, ledning, beredskap och uthållighet att det avhåller från försök att anfalla, kontrollera 
eller på annat sätt utnyttja svenskt territorium. Utgångspunkten för planeringen bör vara att 
under minst tre månader kunna hantera en säkerhetspolitisk kris i Europa och Sveriges 
närområde som innebär allvarliga störningar i samhällets funktionalitet samt krig under en del 
av tiden. Riksdagens beslut inför innevarande försvarspolitiska period slog även fast att miljö- 
och klimathänsyn samt globala mål för hållbar utveckling bör integreras i arbetet med 
totalförsvarsfrågor. 

Under våren 2022 har Ryssland utökat sin krigföring mot Ukraina, samt riktat direkta hot mot 
Sverige. Tidigare ambitionshöjningar inom totalförsvaret ökar ytterligare i såväl storlek som 
hastighet och Sverige har ansökt om medlemskap i Nato. 

Försvarsmaktens uppgift är främst att upprätthålla och utveckla ett militärt försvar som ytterst 
kan möta ett väpnat angrepp. Uppgifterna ska kunna utföras självständigt eller i samverkan 
med andra myndigheter, länder och organisationer.  

Civilt försvar är den civila verksamhet som ett sextiotal centrala och regionala myndigheter, 
kommuner och regioner samt enskilda, företag och det civila samhället vidtar för att förbereda 
Sverige för krig. I fredstid utgörs verksamheten av beredskapsplanering och förmågehöjande 
åtgärder. Under höjd beredskap utgörs verksamheten av nödvändiga åtgärder för att 
upprätthålla målen för civilt försvar.  

Det civila försvaret ska bland annat ha förmåga att värna civilbefolkningen, säkerställa de 
viktigaste samhällsfunktionerna, upprätthålla en nödvändig försörjning, bidra till det militära 
försvarets förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld, upprätthålla samhällets 
motståndskraft mot externa påtryckningar och bidra till att stärka försvarsviljan samt bidra till 
att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i 
fred.  

Robusta och tillförlitliga transporter samt en tillförlitlig energiförsörjning utgör förutsättningar för 
att annan samhällsviktig verksamhet ska fungera, samtidigt som transport- och energi-
infrastrukturen utgör mjuka måltavlor för den som vill påverka Sveriges säkerhetspolitiska 
vägval. Andra viktiga områden inom det civila försvaret, som behöver utveckla robusthet och 
förmåga i totalförsvarsutvecklingen är bland annat ekonomisk säkerhet, elektroniska 
kommunikationer och post, finansiella tjänster, försörjning av grunddata, hälsa, vård och 
omsorg, livsmedelsförsörjning och dricksvatten, ordning och säkerhet, räddningstjänst och 
skydd av civilbefolkningen, psykologiskt försvar, migration, cybersäkerhet samt skola och 
förskola.  

Aktörer inom offentlig sektor har ofta idag uppdrag att bidra till omställningen av transport- och 
energisystemen. En betydande del av det civila försvarets samhällsviktiga verksamheter drivs 
även i privat regi, exempelvis inom livsmedelsförsörjning och telekommunikationer. Ökade 
kostnader för totalförsvarsuppgifter, nya risker och ökad robusthet är verksamhetskritiska 
frågor. 
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Bilaga 7 – EU-lagstiftning och 
internationella regleringar 

EU:s klimatlag (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2021/1119) trädde i kraft 30 
juni 2021. Lagen slår fast ett bindande, unionsövergripande mål om klimatneutralitet år 2050 
(och därefter ”negativa” nettoutsläpp) samt att unionens nettoutsläpp (utsläpp minus inlagring) 
2030 ska vara minst 55 procent lägre än 1990. 

I klimatlagen uppdras samtidigt åt kommissionen att se över relevant unionslagstiftning och 
om nödvändigt föreslå förändringar. Som svar på detta överlämnade kommissionen 
sommaren 2021 ett paket med ny och ändrad lagstiftning till ministerrådet och 
Europaparlamentet, populärt kallat Fit for 55. Beslut om förslagen väntas under slutet av 2022 
och början av 2023. 

Utfallet kommer i hög grad att avgöra vilka nationella styrmedel och andra åtgärder som 
kommer att behövas och är lämpliga/möjliga för att nå det svenska målet om netto-nollutsläpp 
2045. Även arbetet med de svenska etappmålen för 2030 och 2040 kan komma att påverkas.  

De delar av Fit for 55 som påverkar transportsektorn består dels av mera generell lagstiftning, 
som påverkar flera trafikslag och samhällssektorer, dels sådan lagstiftning som specifikt berör 
enskilda trafikslag.  

Inom luft- och sjöfart påverkas förutsättningarna för nationella åtgärder starkt av de globala 
klimatåtaganden och regleringar inom de internationella luft- respektive 
sjöfartsorganisationerna under FN (Internationella civila luftfartsorganisationen, ICAO, och 
Internationella sjöfartsorganisationen, IMO) som Sverige och EU ställt sig bakom. 

Kommissionens trafikslagsövergripande 
förslag 
En översyn av EU:s utsläppshandelssystem (EU ETS) 
Förslaget innebär dels skärpningar av det befintliga utsläppshandelsystemet (ETS1), som på 
trafiksidan främst berör flyget, dels vissa utvidgningar, bland annat genom att sjöfarten 
inkluderas. Reformeringen sker via tre olika rättsakter.67 För ETS1 föreslår kommissionen att 
den årliga utgivningen av nya utsläppsrätter ska reduceras med drygt 80 miljoner per år (idag 
43 miljoner per år), vilket motsvarar en minskning av de berörda utsläppen mellan 2005 och 
2030 med 61 procent. På sikt leder förslaget till att nyutgivningen av utsläppsrätter upphör ca 
2040 och att den återstående nyutgivningen av utsläppsrätter fr.o.m. 2021 (jämfört med 
gällande lagstiftning) minskar från motsvarande cirka 30 till knappt 16 miljarder ton (Nilsson, 
2021). Parallellt föreslås ett helt nytt utsläppshandelssystem, ETS2, för vägtrafik och 
byggnader, som ska fungera separat från ETS1. 

67 Se EU (2021d), EU (2021e) & EU (2021f). 
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Skärpning av ansvarsfördelningsförordningen, ESR 
Ansvarsfördelningsförordningen (Effort Sharing Regulation, ESR) sätter nationella tak för de 
växthusgasutsläpp som sker utanför nuvarande utsläppshandel (ETS1). Det handlar dels om 
utsläppshandeln (ETS1), i första hand utsläpp av koldioxid från småskalig uppvärmning, 
vägtransporter och småindustri, dels om utsläpp av metan och lustgas från jordbruk och 
avfallshantering. Kommissionens förslag innebär att dessa utsläpp 2030 ska vara minst 
40 procent lägre än 2005 (nuvarande mål minus 30 procent). Liksom tidigare föreslås kravet 
fördelas mellan medlemsstaterna utifrån BNP/capita med viss justering för kostnads-
effektivitet. Det innebär att kostnadseffektivitet. Sverige och fyra andra länder föreslås få det 
skarpaste utsläppsminskningsmålet, minus 50 procent. 

Revidering av direktivet om förnybar energi (RED) 
Förslaget till revidering innebär att EU:s mål för andelen förnybar energi 2030 höjs från 32 till 
40 procent (EU, 2022b). Specifikt för transportsektorn föreslås transportsektorn gäller att 
nuvarande kvantitativa mål om minst 14 procent förnybar energi inom transportsektorn i varje 
medlemsstat 2030 slopas. I stället föreslås en ”reduktionsplikt”, som innebär att livscykel-
utsläppen per energienhet inom transportsektorn i respektive medlemsstat (genom ökad 
användning av förnybara drivmedel eller förnybar el) 2030 ska vara minst 13 procent lägre än 
ett riktvärde, baserat på utsläppet per energienhet från fossila drivmedel. Parallellt föreslås två 
nya bindande mål till 2030 för transportsektorn, dels ett om en energiandel på minst 2,2 
procent från drivmedel tillverkade av avfall eller skogsbiomassa, dels ett på 2,6 procent för 
förnybara bränslen av icke-biologiskt ursprung. 

Ändring av energieffektivitetsdirektivet (EED) 
Förslaget innebär bland annat att nuvarande mål om att till 2030 effektivisera energi-
användningen med 32,5 procent jämfört med 2007, ersätts med ett bindande, unions-
övergripande mål om en energianvändning 2030 som är 9 procent lägre än ett referens-
scenario (utan ytterligare insatser). Medlemsstaterna ska i planer till kommissionen redovisa 
på vilket sätt de tänker bidra till detta mål. 

Revidering av energiskattedirektivet68 
I energiskattedirektivet (2003/96/EU) fastslås miniminivåer för ländernas beskattning av olika 
energibärare. Kommissionen bedömer att nuvarande direktiv (bland annat på grund av att 
inflationen realt sänkt miniminivåerna) är föråldrat och inte i linje med unionens energi- och 
klimatpolitik. En svaghet är att skattesatserna i de flesta fall är baserade på volym eller vikt, 
utan koppling till vare sig energiinnehåll eller miljöpåverkan. Förslaget till revidering innebär att 
skattebasen breddas genom att fler bränslen beskattas och att antalet undantag minskar. I 
förslaget ingår att bränsle och el till flyg och sjöfart med (vissa undantag) alltid måste 
beskattas. Skattesatserna föreslås i första hand baseras på energiinnehåll i bränslet till 
skillnad från nuvarande direktiv där de i de flesta fall i stället baseras på volym. I förslaget 
relateras nivåerna dessutom till råvarans klimatprestanda (där exempelvis ett hållbart 
biobränsle ges en lägre skattenivå än ett fossilt bränsle. 

Förslaget innebär att minimiskatterna för olika energibärare i stället ska baseras på och 
differentieras utifrån energiinnehåll och klimatprestanda. Medlemsstaterna föreslås bli skyldiga 
att differentiera sina skattesatser enligt samma mönster som minimiskatterna. Fler bränslen 
föreslås omfattas av minimiskatt, bland annat olika typer av förnybara motorbränslen. Antalet 
obligatoriska undantag såväl som ländernas möjligheter att besluta om egna undantag 

 
68 Beslut om energiskattedirektivet tas ensamt av regeringarna i ministerrådet, och kräver enighet mellan 
unionens samtliga 27 regeringar. Beslut om övriga förslag tas gemensamt av Europaparlamentet och 
ministerrådet genom olika typer av kvalificerade majoriteter. 
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föreslås begränsas. Kommissionen föreslår att nuvarande förbud mot att beskatta flyg- och 
sjöfartsbränslen vid internationell, kommersiell trafik slopas (utom beträffande renodlat 
fraktflyg) och att det i stället införs en obligatorisk minimiskatt.  

Förslag till förordning om utbyggnad av infrastruktur för alternativa 
bränslen (AFIR) 
Kommissionen vill ersätta nuvarande direktiv (2014/94/EU) med en förordning som anger 
bindande, detaljerade krav på medlemsstaterna. För vägtrafiken föreslås krav om successiv 
utbyggnad av publik laddningsinfrastruktur för både lätta och tunga elfordon, liksom för vätgas. 
För sjöfarten föreslås krav om landströmsförsörjning och tillgång till LNG, för flyget om 
elförsörjning av parkerade flygplan.  

Kommissionens förslag inom vägtrafik 
De förslag inom Fit for 55 som direkt berör vägtrafiken sammanfattas nedan. 

Nytt utsläppshandelssystem för vägtransporter 
Kommissionen föreslår att ett separat, unionsövergripande handelssystem för vägtransporter 
och byggnader (ETS2) införs 2026. Utgivningen av utsläppsrätter inom systemet föreslås 
successivt minska enligt ett mönster som innebär att den upphör cirka 2043. Till skillnad från 
det befintliga utsläppshandelssystemet (ETS1), där deltagarna de verksamheter som direkt 
orsakar utsläppen (industrianläggningar, kraftverk, flygbolag), kommer det nya systemet inte 
att omfatta de enskilda utsläpparna (bilisterna, fastighetsägarna etcetera) utan i stället de 
företag som säljer de fossila bränslena (drivmedelsbolag, kol- och gasleverantörer etcetera). 
De sektorer som ingår i nya utsläppshandeln föreslås fortsatt omfattas även av ansvars-
fördelningsförordningen (ESR). 

Utsläppskrav för nya lätta fordon 
För nya personbilar föreslås att kraven på minskning av koldioxidutsläppen 2030 jämfört med 
2021 skärps från minus 37,5 procent till minus 55 procent. För lätta lastbilar och bussar 
föreslås en motsvarande kravskärpning från minus 31 procent till minus 50 procent. Från 2035 
föreslås att endast försäljning av lätta fordon med nollutsläpp ska tillåtas. 

I Fit for 55 ingår inga förslag som berör utsläpp från tunga lastbilar; förslag väntas i slutet av 
2022. Enligt gällande krav ska tillverkarna minska koldioxidutsläppen från nya lastbilar med i 
genomsnitt 15 procent från 2025 och 30 procent från 2030, jämfört med nivåerna hos de 
fordon som registrerades 2019. 

Infrastruktur för alternativa bränslen (AFIR) 
I förslaget till en ny förordning om utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen ingår krav 
på medlemsstaterna att till 2030 säkra att det finns en publikt tillgänglig laddningsinfrastruktur 
motsvarande en effekt på 1 kW per registrerad renodlad elbil, 0,66 kW per registrerad 
laddhybrid. Därutöver föreslås medlemsstaterna bli skyldiga att se till att, vid utgången av 
2025, avståndet mellan kapacitetsstarka, publika laddningspunkter för lätta fordon längs det 
Transeuropeiska transportnätverket (TEN-T) är högst 60 kilometer, med specifika, efterhand 
allt högre, krav på effekt. 

Beträffande tunga fordon föreslås motsvarande krav, fast med högre tillgänglig effekt, dels 
utmed TEN-T-vägnätet, dels vid urbana knutpunkter i anslutning till större städer. 
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Förslaget innehåller dessutom bindande mål när det gäller utbyggnad av tankställen för 
vätgas längs TEN-T-vägnätet och vid urbana knutpunkter. 

Ombearbetning av Energiskattedirektivet 
Nuvarande system med volymbaserade minimiskatter på motorbränslen, med möjlighet till 
skattenedsättning för förnybara drivmedel, föreslås ersättas av ett system baserat på 
drivmedlens energiinnehåll. Förslaget innebär dessutom att minimiskatterna differentieras i 
förhållande till bränslenas klimatprestanda, där den lägsta minimiskatten ska gälla för 
syntetiska och avancerade förnybara motorbränslen, den högsta för fossila motorbränslen. 
Kommissionen föreslår dessutom att medlemsstaternas möjlighet att tillämpa lägre dieselskatt 
för tyngre lastfordon än för annan trafik slopas. 

Omarbetning av direktiv om byggnaders energiprestanda 
Direktivet berör i första hand byggnaders allmänna energiprestanda, men förslaget till 
revidering innehåller dessutom krav om laddningsmöjligheterdelar handlar om att främja 
möjligheter till laddning av elfordon. Förslaget handlar om laddinfrastruktur vid bostäder och 
arbetsplatser, och kompletterar förordningen om infrastruktur för alternativa bränslen (AFIR) 
som gäller publik infrastruktur. Förslaget innebär skärpta krav på installation och kabel-
dragning av laddinfrastruktur för elfordon och om parkeringsplatser för cyklar. Förinstallerad 
kabeldragning föreslås bli normen för alla parkeringsplatser vid alla nybyggen eller större 
renoveringar. Handlar det om kontorsbyggnader måste en andel av parkeringsplatserna 
dessutom förses med laddningspunkter som möjliggör så kallad smart laddning69. Medlems-
staterna föreslås även bli skyldiga att undanröja hinder för installation av laddningspunkter i 
anslutning till befintliga byggnader, bland annat genom att säkerställa en rätt för enskilda att 
anlägga laddningspunkt för eget bruk.  

Kommissionens förslag inom luftfart 
CORSIA och EU ETS 
Flygets utsläpp omfattas dels av det globala utsläppskompensationsystemet CORSIA, dels 
EU:s utsläppshandel. 

År 2010 enades medlemsländerna i ICAO, FN:s luftfartsorgan, om två globala målsättningar 
för att begränsa det internationella flygets klimatpåverkan; förbättring av bränsleeffektiviteten 
med 2 procent per år fram till år 2050, samt koldioxidneutral tillväxt från 2020 (ICAO, 2021). 
2016 tog ICAO:s generalförsamling beslut om att införa av det globala utsläpps-
kompensationssystemet CORSIA (Biojetutredningen, 2019), som började fungera 2021 på 
frivillig basis, men som är tänkt att från och med 2027 omfatta all internationell flygtrafik, det 
vill säga flygningar mellan två länder. Systemets baslinje är de genomsnittliga utsläppen 2019 
och 2020 från trafik mellan de länder som anslutit sig. Om de genomsnittliga utsläppen från 
den berörda trafiken (under en av de treårsperioder systemet är indelat i) överstiger baslinjen, 
måste flygbolagen köpa in och annullera utsläppskrediter (utsläppskrediter som genererats 
genom klimatåtgärder inom andra sektorer), motsvarande de överskjutande utsläppen.70 

Sedan 2012 ingår allt flyg mellan två flygplatser inom EES-området i EU:s utsläppshandels-
system, EU ETS. De berörda flygbolagen erhåller årligen ett förutbestämt antal utsläppsrätter 
gratis. Om utsläppen är större än vad som motsvarar gratistilldelningen måste flygbolagen 
köpa utsläppsrätter på marknaden. 

 
69 För en beskrivning se till exempel Göteborg Energi (2022).  
70 För systemets första så kallade försöksfas, 2021–2023, gäller enbart 2019 års utsläpp som baslinje. 
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Förslagen inom Fit for 55 som direkt berör luftfarten sammanfattas nedan. 

Revidering av EU ETS och implementering av CORSIA i europeiskt 
regelverk 
Kommissionen föreslår att den fria tilldelningen av utsläppsrätter till flyget stegvis minskar och 
slutligen upphör 2027. För hela ETS1, där flyget ingår, föreslås (som nämnts tidigare) 
förändringar som innebär att utgivningen av nya utsläppsrätter upphör cirka 2040. 

Flygets utsläpp föreslås dessutom integreras i den så kallade marknadsstabiliserings-
mekanismen, MSR. Ökningar och minskningar av flygets utsläpp kommer därmed under vissa 
förutsättningar att påverka det totala antal utsläppsrätter som placeras på marknaden, på 
samma sätt som redan gäller för de stationära anläggningar som ingår i systemet (Nilsson, 
2021). 

Beträffande gränssnittet mellan CORSIA och EU ETS, innebär kommissionens förslag att 
utsläpp från flygningar som omfattas av ETS undantas från CORSIA. Flygbolag, registrerade 
inom EES, blir skyldiga att följa CORSIA:s regler dels i samband med flygningar mellan EES 
och icke-EES-länder som anslutit sig till systemet, dels mellan icke-EES-länder som anslutit 
sig till CORSIA. Flygningar mellan EES-området och länder som inte anslutit sig till CORSIA 
omfattas i stället i sin helhet (bägge riktningarna) av EU:s utsläppshandel. 

Hållbara flygbränslen (ReFuel Aviation)  
Förslaget berör bränsletillförseln till allt flyg från flygplatser inom EES-området med över en 
miljon passagerare eller 100 000 ton fraktgods per år.71 För leverantörer av flygbränsle 
föreslås ett krav om att på dessa flygplatser stegvis öka inblandningen av hållbara flyg-
bränslen i jetbränsle, från 1 januari 2025 till minst 2 volymprocent, från 2030 minst 5 volym-
procent, varav 0,7 procent måste utgöras av syntetiska flygbränslen. Miniminivån för 
inblandningen höjs därefter successivt vart femte år fram till 2050 då den föreslås ligga på 
63 volymprocent, varav minst 28 procent syntetiska hållbara flygbränslen. För att motverka 
”ekonomitankning”72 införs krav om att minst 90 procent av ett flygbolags årliga bränslebehov 
måste ske genom tankning vid avgångsflygplatsen. I motivtexten till förslaget framhålls att 
nationella program likande den svenska reduktionsplikten för flygfotogen förutsätts avvecklas 
när EU:s inblandningsplikt införs. 

Infrastruktur för alternativa bränslen (AFIR) 
I förslaget till förordning om utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen (AFIR) finns 
krav på att alla större flygplatser (minst en miljon passagerare eller 100 000 ton fraktgods per 
år) inom EES ska erbjuda el till parkerade flygplan. Medlemsstaterna föreslås dessutom bli 
skyldiga att ta fram nationella handlingsprogram för utbyggnad av infrastruktur för alternativa 
flygbränslen (bl.a. för att möta kraven i ”ReFuel Aviation”). Särskilt specificeras möjlighet till 
tankning och laddning av flygplan som drivs med vätgas eller el.  

Energiskattedirektivet 
Kommissionen föreslår att nuvarande förbud mot att beskatta flygbränsle vid internationell, 
kommersiell trafik slopas. I stället föreslås länderna bli skyldiga att beskatta el och bränsle vid 
i princip all flygtrafik inom EES. Länderna tillåts även beskatta bränsle som tankas för 
flygningar till destinationer utanför EES. Beskattning av el och bränslen för fraktflyg föreslås 

 
71 I Sverige uppfyllde 2019 följande flygplatser kraven: Kallax, Arlanda, Bromma, Skavsta, Landvetter och 
Sturup. 
72 Ekonomitankning innebär att ett flygbolag av kostnadsskäl väljer att tanka ett luftfartyg med mer bränsle än 
vad som går åt för en säker flygning. Det medför att luftfartyget blir tyngre vilket i sin tur bidrar till en ökad 
bränsleförbrukning och därmed större koldioxidutsläpp (Transportstyrelsen, 2020). 
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fortsatt vara förbjuden, utom i samband med inrikesflyg. Medlemsstater får dock avtala med 
andra medlemsstater om bränslebeskattning vid fraktflygningar mellan de inblandade 
länderna. 

Kommissionens förslag inom sjöfart 
FN:s sjöfartsorganisation IMO (International Maritime Organization) antog 2018 en så kallad 
initial klimatstrategi. Strategin innehåller bland annat mål om att de årliga utsläppen av 
växthusgaser från den internationella sjöfarten ska kulminera så snart som möjligt och därefter 
till 2050 minska med minst 50 procent jämfört med 2008., med sikte på att fasa ut växthusgas-
utsläppen så snart som möjligt, i linje med Parisavtalets temperaturmål. I strategin ingår även 
ett mål om att utsläppen per transportarbete ska minska med minst 40 procent till 2030 med 
sikte på 70 procents minskning 2050. En översyn av strategin och målen har inletts och 
väntas slutföras under 2023. IMO har antagit flera globalt bindande regler som syftar till att 
öka fartygens energieffektivitet och därigenom minska växthusgasutsläppen, se vidare 
underlagspromemoria (Trafikanalys, 2022g). 

I Fit for 55-paketet ingår följande förslag till styrmedel inom sjöfartsområdet. 

Utsläpphandelssystemet EU ETS 
Utsläppshandelssystemet EU ETS föreslås utvidgas så att det även inkluderar sjöfart. 
Utvidgningen föreslås omfatta fartyg med en bruttodräktighet över 5 000 och omfatta utsläpp 
från hamnlägen inom EES, all trafik mellan hamnar inom EES, plus hälften av utsläppen från 
trafik till eller från hamnar utanför EES. Under 2023 föreslås sjöfarten bli skyldig att lämna in 
utsläppsrätter för 20 procent av de utsläpp som omfattas, en andel som därefter stegvis 
föreslås höjas till 100 procent fr.o.m. 2026.  

Förnybara och koldioxidsnåla bränslen för sjötransport (FuelEU 
Maritime) 
Kommissionen föreslår att det införs krav på att minska livscykelutsläppen (g koldioxid per MJ) 
från den energi som används ombord på fartyg som anlöper till, avgår från eller befinner sig i 
en hamn inom EU och som har en bruttodräktighet över 5 000 (förslaget avser således 
användningen, inte bunkringen, av bränsle) – en reduktionsplikt. För energi som används 
ombord på ett fartyg ska den årliga genomsnittliga växthusgasintensiteten underskrida ett 
referensvärde, baserat på de uppmätta utsläppen från den aktuella fartygsflottan år 2020.  

Från den 1 januari 2025 ska fartygets årliga genomsnittliga växthusgasintensitet vara minst 
2 procent lägre än referensvärdet. Kraven skärps därefter stegvis vart femte år. 2050 ska 
växthusgasintensiteten vara 75 procent lägre än referensvärdet. Kraven gäller i princip för 
varje enskilt fartyg, men data från flera fartyg (även från flera fartygsägare) föreslås kunna 
samredovisas under vissa förutsättningar. 

Förslaget innebär också att containerfartyg och passagerarfartyg med en viss anlöpsfrekvens i 
en EES-hamn från och med 1 januari 2030 måste ansluta sig till en landströmsanläggning och 
tillgodose hela sitt energibehov därifrån så länge fartyget befinner sig i hamn. Kravet gäller 
inte vid korta anlöp (under två timmar) och heller inte för fartyg som använder 
nollutsläppsteknologier. 
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Infrastruktur för alternativa bränslen (AFIR) 
I förslaget till förordning om utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen (AFIR) ingår 
krav om tankstationer för flytande fossilgas (LNG) för tunga fordon i hamnar, samt krav på att 
fartyg som trafikerar havshamnar i TEN-T-nätverket ska kunna bunkra LNG i dessa hamnar. 
Vidare föreslås att TEN-T-hamnar som har ett visst antal fartygsanlöp per år med container-,  
ro-ro- och passagerarfartyg ska vara utrustade med landströmsanslutning med tillräcklig 
kapacitet för att hantera minst 90 procent av efterfrågan. 

Energiskattedirektivet 
Nuvarande förbud mot att beskatta sjöfartsbränslen för internationell trafik föreslås ersättas av 
en minimiskatt på allt bränsle som används för sjöfart inom EES. Länderna föreslås kunna låta 
även trafik mellan EES och resten av världen omfattas. De medlemsstater som är parter i 
internationella avtal, där det föreskrivs skattebefrielse för sjöfartsbränslen, måste senast den 
dag då de föreslagna förändringarna av direktivet börjar tillämpas, ha undanröjt oförenligheter.  

Kommissionens förslag inom bantrafik 
I förslaget till omarbetning av energiskattedirektivet föreslås att möjligheten att helt undanta 
spårtrafik och trådbussar från energibeskattning slopas. 

Förutsättningarna för bantrafiken kan också direkt och/eller indirekt påverkas av såväl 
skärpningar av regelverket för nuvarande utsläppshandel (ETS1), som av införandet av det 
nya utsläppshandelssystemet (ETS2) och skärpningar av ansvarsfördelningsförordningen. 
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Sammanfattning 
Europeiska kommissionen har lagt fram ett nytt förslag till förordning om 
restaurering av natur. Det innebär en lagstiftning med krav på restaurering 
av viktiga ekosystem för att på sikt säkra människors tillgång till 
livsnödvändiga ekosystemtjänster. Kungsörs kommun ställer sig bakom 
Länsstyrelsen i Västmanlands läns yttrande i rubricerat ärende. Det innebär 
att kommunen tillstyrker förslaget till förordning med vissa tillägg.  

• Kulturmiljövärden behöver hanteras så att inte restaureringarna sker 
på bekostnad av kulturarv och kulturella ekosystemtjänster. 

• Restaureringar på jordbruksmark behöver anpassas så att inte 
livsmedelsförsörjningen äventyras. 

• Markägare och näringar som påverkas av förordningen bör få 
ekonomisk kompensation för sitt inkomstbortfall. 
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Svar på remiss av EU-kommissionens förslag till förordning 
om restaurering av natur - M2022/01470  
Er beteckning: M2022/01470 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen i Västmanlands län ser positivt på rubricerat förslag till 
förordning och har goda förutsättningar att kunna bidra i genomförandet 
på regional nivå. Med utgångspunkt från Västmanlands regionala 
uppföljning av Miljömålen och Agenda 2030 delar Länsstyrelsen EU-
kommissionens bedömningar att dagens styrmedel inte räcker till för att 
stoppa förlusten av biologisk mångfald och de tjänster ekosystemen ger. 
Samtidigt är det viktigt att det finns förutsättningar att hantera 
intressekonflikter inom olika samhällsintressen på länsnivå och att det 
finns gott om tid till dialog och handlingsutrymme för att inte riskera 
negativa effekter på framför allt samhällsviktig verksamhet. 
Länsstyrelsen har en god erfarenhet av att hantera och väga samman 
olika intresseområden och bör initialt få i uppdrag att leda dessa dialoger 
på länsnivå. 

Länsstyrelsen tillstyrker därför förslaget till förordning med följande 
tillägg: 

• Kulturmiljövärden behöver hanteras så att inte restaureringarna sker 
på bekostnad av kulturarv och kulturella ekosystemtjänster. 

• Restaureringar på jordbruksmark behöver anpassas så att inte 
livsmedelsförsörjningen äventyras. 

• Markägare och näringar som påverkas av förordningen bör få 
ekonomisk kompensation för sitt inkomstbortfall. 

Övergripande synpunkter  

Behovet av starkare styrmedel för att stärka biologisk mångfald 
Länsstyrelsen följer upp miljökvalitetsmålen i Västmanlands län och har 
under många år gjort bedömningen att inget av målen som kopplar till 
biologisk mångfald och klimatpåverkan kommer att nås till 2030. De 
styrmedel som finns för att nå målen bygger till stor del på frivilliga 
insatser, något som Länsstyrelsen i likhet med EU-kommissionens 
bedömning konstaterar inte räcker till för att vända utvecklingen. 
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Länsstyrelsen instämmer därför i att det krävs starkare styrmedel för att 
nå målen för biologisk mångfald och anser att EU-kommissionens 
förslag om lagstiftning om restaurering av natur på ett betydande sätt 
skulle förbättra förutsättningarna att nå dessa miljömål. På motsvarande 
sätt förstärker förslaget det regionala arbetet med Agenda 2030 genom 
att det är konkret och adresserar flera mål samtidigt. Det bidrar också till 
en ekonomi som är hållbar över tid. 

Restaureringsbehovet i Västmanlands län 
Redan idag sker omfattande restaureringar av olika ekosystem i 
Västmanland. Likväl ser Länsstyrelsen ett stort behov av att påskynda 
denna process, i synnerhet för skadade ekosystem, för att stoppa 
förlusten av biologisk mångfald och förstörelsen av motståndskraftiga 
ekosystem. Naturmiljöer som levererar ekosystemtjänster som 
motverkar negativa effekter av t.ex. klimatförändringar kommer att få en 
mycket viktig roll i framtiden, detta gäller särskilt urbana miljöer samt 
sötvattens- och våtmarksmiljöer. 

Intressekonflikter och synergier 
Det finns ett stort behov av restaurering av samtliga ekosystem som lyfts 
i direktivet och Länsstyrelsen är därför positiv till förslaget, men 
samtidigt är det svårt att få en klar bild av vad förslaget kan komma att 
innebära och särskilt då ekonomiska effekter för involverade aktörer. 
Det gäller såväl enskilda medborgare som näringsliv och offentlig 
sektor. De vinster som omnämns är på längre sikt och de aktörer som får 
bära kostnaden för förordningen bör därför erhålla en skälig ekonomisk 
kompensation. 

Länsstyrelsen gör i likhet med EU-kommissionen bedömningen att 
förslaget kommer att leda till intressekonflikter, men också att det 
kommer att uppstå synergier och att de ekonomiska fördelarna med 
förslaget överväger nackdelarna på lång sikt. Intressekonflikterna berör 
exempelvis kulturmiljöer, klimat, livsmedels- och råvaruförsörjning, 
samhällsplanering, samhällsskydd och krisberedskap. Det framgår inte i 
förslaget hur dessa intressekonflikter ska hanteras.  

Kopplingen mellan klimatåtgärder, klimatanpassning och biologisk mångfald 

Det finns en grundläggande koppling mellan biologisk mångfald, 
restaurering av ekosystem, klimatanpassning och minskad 
klimatpåverkan som har tydliggjorts i de senaste rapporterna från IPCC 
och IPBES. Denna koppling lyfts på ett bra sätt in i förslaget. 
Förordningen kommer t.ex. att bidra till Sveriges klimatmål, genom en 
ökad kolinlagring och en stor minskning av utsläpp av växthusgaser från 
markanvändning. 
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Kopplingen mellan kulturmiljöer och biologisk mångfald 

Det finns även en stark koppling mellan natur- och kulturmiljöer, god 
bebyggd miljö, grön infrastruktur, ekosystem och kulturarv. Ökade 
incitament att bevara naturvärden kan ha en positiv inverkan på 
förutsättningarna för att främja och bevara biologiska kulturarv både 
lokalt och på landskapsnivå. På motsvarande sätt är restaurering av 
kulturmiljöer en viktig utgångspunkt för att främja biologiska värden, till 
exempel ekosystem som utvecklats till följd en långvarig hävd eller 
kulturhistoriska element som utgör direkta habitat för arter.  

Likväl finns även en rad intressekonflikter som behöver hanteras, som 
till exempel vid kulturhistoriska lämningar som utgör spridningsbarriärer 
för arter eller vid tillgängliggörande av kulturhistoriska miljöer där arter 
etablerat sig som missgynnas av hävd. I de allra flesta fall är det dock 
fullt möjligt att kompromissa fram åtgärder som är förenliga med båda 
intressena. 

Intressekonflikter inom Jord- och skogsbruk 

Både jord- och skogsbruk är viktiga näringar i Västmanlands län, 
samtidigt som både åkermark och skog kommer att omfattas av stora 
restaureringsarealer. Flera vägledande styrdokument är beslutade i länet 
som t.ex. Västmanlands skogsstrategi, handlingsplan för grön 
infrastruktur, livsmedelsstrategin och regionala prioriteringar inom 
landsbygdsprogrammet. I samtliga dokument pekas på vikten av god 
dialog och samverkan. För att den föreslagna förordningen ska bli 
accepterad hos markägare och näringsliv är regional förankring och 
dialog en grundläggande förutsättning och enligt Länsstyrelsens 
erfarenhet bedöms detta att ta tid. 

Intressekonflikter inom samhällsplanering 

Förordningen bedöms ge en positiv effekt för miljökvalitetsmålet God 
bebyggd miljö. Men det finns också en risk för att investeringar i 
samhällsviktig infrastruktur och byggande av bostäder försvåras både 
när det gäller grönområden och trädmiljöer i tätorterna och på 
landsbygden. Det finns i dag i det kommunala självstyret ett 
planmonopol som behöver vägas in i utformning av regelverket så att det 
inte försvagas och luckras upp. 

Intressekonflikter inom samhällsskydd och krisberedskap 

Totalförsvaret är ett område som kan påverkas negativt om inte hänsyn 
och flexibilitet byggs in i regelverket. Redan i dag påverkas 
totalförsvarets möjligheter att bedriva verksamhet och övningar inom till 
exempel Natura 2000-områden och det är därför viktigt att dialog med 
berörda aktörer förs i tidigt skede i samband med framtagandet av den 
nationella handlingsplanen för att minimera den påverkan. Utvecklingen 
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i omvärlden har medfört ett gemensamt behov i Europa av att stärka 
kapaciteten i totalförsvaret och genomförande av nationella eller 
gemsamma övningar. 

Uppföljningssystem för intressekonflikter 

Det finns anledning att utöver övervakningen som anges i kapitel IV 
även överväga system för att löpande rapportera, följa upp och utvärdera 
målkonflikter, till exempel mellan restaurering och kulturmiljövärden 
eller restaurering och förtätning i urbana miljöer. 

Länsstyrelsens roll i genomförandet av förordningen 
Förslaget kommer att medföra stora restaureringsinsatser som kommer 
att engagera hela samhället, såväl myndigheter som markägare, 
näringsliv och akademi. Länsstyrelserna har en god erfarenhet av att 
samordna den här typen av nätverk och har även kunskap och erfarenhet 
att kunna hantera de målkonflikter som kan komma att uppstå. Förslaget 
kommer även att medföra en omfattande uppföljning och rapportering. 
Länsstyrelserna har även goda förutsättningar att leda det arbetet på 
regional nivå och bör få ett tydligt mandat i det svenska arbetet liksom 
även förstärkta anslag för genomförandet. 

Nationella planer 
Enligt förslaget ska flera bindande mål och skyldigheter fastställas och 
en plan ska finnas för hur dessa mål ska följas upp kontinuerligt. Målen 
ska omsättas till handling genom att upprätta och genomföra nationella 
restaureringsplaner. Länsstyrelsen bedömer att detta är en grundläggande 
och viktig förutsättning för att restaurering av ekosystem överhuvudtaget 
ska ske. 

Länsstyrelsen anser att det är först när de nationella planerna finns som 
det på ett tydligt sätt går att bedöma effekten av direktivet, som 
exempelvis positiva effekter på biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster samt eventuella intressekonflikter. Länsstyrelsens 
bedömning är att länsstyrelserna i många fall kommer att vara utförare 
av restaureringsarbeten och det är därför viktigt att detta klargörs i de 
nationella planerna.  

Kulturmiljöfrågorna saknas 
Kulturmiljöaspekten saknas helt i förslaget till förordning, både när det 
gäller restaureringsåtgärder som skulle kunna gynna kulturmiljövärden 
och vilka konsekvenser de föreslagna åtgärderna får. De problem och 
hot som finns för naturmiljöerna finns även för kulturmiljön. I den 
praktiska hanteringen av vår gemensamma miljö är det därför av stor 
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vikt att olika sektorer och synsätt kan förenas för en långsiktigt hållbar 
förvaltning och utveckling av miljön som alla tjänar på. 

Det är tveksamt om målen i artikel 1–10 är kompatibla med 
kulturmiljömålen i miljömålssystemet och inom Agenda 2030. Denna 
koppling borde framgå av förordningen, annars kommer det att vara 
särskilt viktigt att den uppmärksammas i den nationella 
restaureringsplanen. Detta inkluderar hänsyn, tydliga avvägningar och 
bestämda mål gällande kulturmiljöer. 

Kulturmiljöhänsyn är dessutom i många fall en del i den dialog som 
krävs för att få acceptans för restaureringsåtgärderna hos medborgare på 
lokal nivå, och i förlängningen hos hela samhället.  

Kvalitet eller kvantitet av grönområden 
Förslaget till förordning är till stor del inriktat på habitat och 
grönområdens areella storlek i stället för kvalitet. Detta nyanseras till 
viss del i och med att det är habitatens bevarandestatus som är i fokus för 
dessa arealer, men när det gäller urbana områden så pekar förordningen 
bara på grönområdenas andel av stadsytan och trädens krontäckning. 
Även här bör ett kvalitativt perspektiv användas, att hänsyn tas till 
grönområdenas sammansättning, sociala värden, historiska utveckling 
och funktion. Detta är ett centralt tillvägagångssätt i Länsstyrelsens 
arbete med grön infrastruktur. Ett sådant perspektiv skulle även kunna 
ha en positiv inverkan på kulturmiljövärden.  

Synpunkter på förordningens konsekvensbedömningar 
och artiklar 

Konsekvensbedömningar, sidan 10–12 
I konsekvensbedömningen beskrivs att de ekonomiska fördelarna med 
att genomföra alternativ 4 (rättsligt bindande ekosystemspecifika mål 
med ett övergripande mål) överväger kostnaderna. Man kan värdera 
ekosystemtjänster på många sätt, så en tydligare beskrivning av hur man 
räknat fram dessa ekonomiska vinster, vilka felkällor som finns och hur 
värdena fördelar sig över tiden skulle öka trovärdigheten.  

På motsvarande sätt skulle det vara värdefullt att i 
konsekvensbedömningen ha med en analys av förordningens kostnader, 
finansieringsfördelning och lagstiftningsanpassning. 

Valet av alternativ i konsekvensbedömningen kan även leda till 
målkonflikter mellan natur- och kulturmiljövård. Rättsligt bindande mål 
kan påverka balansen i hanteringen av olika intresseavvägningar, till 
exempel i planeringsprocesser eller genom skillnader i tilldelningen av 
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resurser. Konsekvensen kan t.ex. bli att kulturmiljövärden kan få stå 
tillbaka till förmån för gröna värden. 

Artikel 3 punkt 3, sidan 36 
Alla ekosystem som är i behov av restaurering ska enligt artikel 1 punkt 
2 restaureras senast år 2050.  Definitionen på restaurering är processen 
att aktivt eller passivt understödja återhämtningen hos ett ekosystem i 
riktning mot eller till ett gott tillstånd. Vad menas med den passiva 
restaureringen rent konkret? Om det till exempel innebär att all skog 
som har skyddats eller frivilligt avsatts är en del av den passiva 
restaureringen eller inte så har det stor betydelse för hur stora arealer 
som ska räknas in i restaureringsåtgärderna i artikel 4 och 5. 

Artikel 4 punkt 6, sidan 39 
Enligt förordningen ska medlemsstaterna säkerställa att restaurerade 
arealer uppvisar en kontinuerlig förbättring av tillståndet. Alla 
livsmiljöer utsätts kontinuerligt för påfrestningar och förändringar som 
t.ex. storm, torka, bränder och skadeorganismer. Dessa förändringar kan 
inte hänvisas till punkt 8b (orsakade av klimatförändringar) och därför 
bör inte tillståndsförbättringen säkerställas på beståndsnivå, utan snarare 
på landskapsnivå. Restaureringsplanerna bör utformas så att de tar höjd 
för detta och inkluderar en resiliensbedömning.  

Artikel 6 punkt 1, sidan 41 
Medlemsstaterna ska säkerställa att det inte sker någon nettoförlust av 
grönområden och trädtäckning i urbana ekosystem. Om detta inte 
inkluderar en utökad stadsareal så måste varje grönområde ersättas med 
ett nytt. Detta kommer att få stora konsekvenser för tätorter med 
befolkningstillväxt. Det är därför önskvärt att det tas fram riktlinjer för 
hur detta ska gå till i praktiken. Kan t.ex. en park ersättas med tak- och 
terassodling?  En alternativ formulering skulle kunna vara att förluster 
av grönområden ska ersättas med nya grönområden eller förstärkningar i 
befintliga grönområden som säkerställer att de totala (kvalitetsmässiga) 
natur-och rekreationsvärdena i den urbana miljön ökar.  

Artikel 8, sidan 42 
I Sveriges förslag till nytt landsbygdsprogram 2023 – 2027 måste vissa 
lantbrukare ha miljöytor för att uppfylla grundvillkoren för att få stöd. 
Här uppmuntras lantbrukarna att välja blommande träda, som gynnar 
pollinatörer, framför vanlig träda, genom att arealen blommande träda 
räknas som tre gånger mer än vanlig träda. Om åtgärder för att öka 
populationen av pollinatörer blir tvingande och innebär att 
jordbruksmark tas ur produktion, är det viktigt med full ersättning till 
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lantbrukarna för inkomstbortfallet. Det är redan nu en ansträngd 
ekonomisk situation för lantbruket. 

Enligt förordningen så ska medlemsstaterna vända minskningen av 
populationer av pollinatörer. Detta förutsätter att kunskapen om deras 
utbredning är god och att kunskapen om effektiva åtgärder finns. För att 
få verklig effekt på landskapsnivå bör ett storskaligt grepp tas kring 
frågan där alla ifrån jordbrukare till trädgårdsägare ingår: Vilka 
styrmedel fungerar? Förslagsvis tas ett nationellt handlingsprogram fram 
för detta.  

Artikel 9 punkt 4, sidan 43 
Återvätning av organiska jordar inom jordbruket innebär att det som nu 
är bra jordbruksmark med hög avkastning tas ur produktion. Sverige har 
en relativt stor andel åkermark som detta kan beröra. En minskad 
produktion av jordbruksprodukter stämmer dåligt med Västmanlands 
livsmedelsstrategi, och den nuvarande situationen med livsmedelsbrist i 
Europa och i övriga världen. En restaurering av natur och en ökande 
biologisk mångfald bedöms vara bra för livsmedelsproduktionen på lång 
sikt, men behovet av livsmedelsproduktion måste beaktas redan nu. 
Länsstyrelsen bedömer det som svårt att ta ställning till hur de 
återvätningsarealer som ska återställas påverkar Västmanlands 
självförsörjningsgrad.  

I Sveriges förslag till nytt landsbygdsprogram 2023 – 2027 finns ett 
frivilligt stöd för att anlägga våtmarker mot ersättning. Om åtgärder för 
att återväta organiska jordar som används inom jordbruket och som 
består av dikade torvmarker blir lagstadgade, är det viktigt med full 
ersättning till lantbrukarna för inkomstbortfallet. Det är redan nu en 
ansträngd ekonomisk situation för lantbruket.  

Artikel 11 punkt 1–11, sidan 44–46 
De nationella restaureringsplanerna är grundläggande för vilken effekt 
denna förordning får. Här är det viktigt att det läggs tillräckligt mycket 
resurser till myndigheter och personal med expertkompetens. 
Länsstyrelsernas bidrag skulle t.ex. kunna vara att koppla 
restaureringsplanerna till regionalt beslutade planer för grön 
infrastruktur, klimatstrategier, områdesskydd och handlingsplaner för 
vatten, att föra regional dialog kring den restaureringsplan som ska tas 
fram i enlighet med kapitel III i förordningen, samt att ta fram nya planer 
kopplat till förordningen.   
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Artikel 12 punkt 1k och 1n, sidan 47–48 
I artikel 12 punkt 11 framgår att allmänheten i tidigt skede ska få 
effektiva möjligheter att delta i utarbetandet av den nationella 
restaureringsplanen. På motsvarande sätt beskrivs i artikel 12 (punkt k) 
ett särskilt avsnitt om hur den nationella restaureringsplanen ska ta 
hänsyn till (underpunkt n) en sammanfattning av processen för att 
utarbeta och fastställa den nationella restaureringsplanen, inbegripen 
information om allmänhetens delaktighet och om hur lokalsamhällens 
och lokala aktörers behov har beaktats.  Dessa processer behöver ta tid 
och det är mycket viktigt att det finns ekonomiska förutsättningar för att 
lösa olika intressekonflikter som kan uppstå, till exempel kopplat till 
kulturmiljövärden. Det finns en risk att indirekta kostnader till följd av 
restaureringsåtgärder (se exempelvis Artikel 7 och Art 12 2 a) får bäras 
av civilsamhället eller kulturmiljövården. 

Artikel 15 punkt 2, sidan 49 
Enligt förordningen ska medlemsstaterna revidera sina nationella 
restaureringsplaner och inkludera kompletterande åtgärder när det står 
klart att de åtgärder som fastställs i den nationella restaureringsplanen 
inte kommer att vara tillräckliga. Någonstans bör det tydliggöras hur 
pass klart det måste vara. Trender som pekar mot ett mål är i 
normalfallet svåra att bedöma. 

Artikel 17 punkt 1–9, sidan 50–52 
Förordningen kommer att kräva ett omfattande övervaknings- och 
rapporteringsarbete. En stor del av detta kommer sannolikt att 
genomföras av länsstyrelserna. Det vore önskvärt om denna övervakning 
direkt kopplas ihop med och utvecklar miljömålssystemets indikatorer 
och knyts till annan övervakning som t.ex. miljöövervakning, 
uppföljning i skyddade områden, och riksskogstaxeringen m.m. 
Eftersom övervakningen bedöms bli mer omfattande än dagens 
uppföljning så vore det även önskvärt att den utformas så att den kan bli 
till nytta på regional nivå, t.ex. som underlag till strategiska beslut.  

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av vikarierande landshövding Ulrica Gradin med 
naturvårdshandläggare Mårten Gustafsson som föredragande. I den 
slutliga handläggningen har också avdelningschef Johan Wretenberg 
medverkat.  

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 
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Kommunstyrelsen 

Remiss - Begäran om yttrande över ansökan om 
nätkoncession (2021-100835) 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet som sitt eget. 

Sammanfattning 
Vattenfall Eldistribution AB (VFED) har ansökt hos 
Energimarknadsinspektionen om tillstånd att bygga och använda en 
kraftledning (nätkoncession för linje). Ansökan avser en luftledning från 
Himmeta till Arboga och Kungsör. 
Kungsörs kommun har yttrat sig två gånger tidigare, januari 2017 och juni 
2019, i nätkoncessionsprocessen. VFED har nu tagit fram en 
miljökonsekvensbeskrivning med tillhörande fågelinventering och 
naturvärdesinventering. Kommunen är obligatorisk remissinstans till denna 
ansökan.  
En trygg elförsörjning är av största vikt för kommunens invånare och 
näringsliv. Den nya ledningen möjliggör en ökad elektrifiering i kommun, 
vilket ger en minskad klimatpåverkan då användningen av fossila drivmedel 
kan reduceras.  
Kungsörs kommun vidhåller fortfarande att markförlagd kabel är att föredra 
i det känsliga Kungs Barkaröområdet. Eftersom VFED har tagit ett 
principbeslut om att inte använda markkabel så förhåller sig yttrandet till 
luftledningsalternativet. 
Kungsörs kommun anser att alla de hänsynsåtgärder som föreslås i 
miljökonsekvensbeskrivningen, exempelvis fågelavvisare, nya åkerholmar 
vid stolpplatser och fördjupad naturvärdesinventering, är relevanta. 
Utöver detta anser kommunen att det är viktigt att kraftledningsområdet 
anpassas så att det följer de senaste forskningsrönen och att 
försiktighetsprincipen ska gälla. Dessutom bör åtgärder genomföras längs 
kraftledningsgatan för att minska den negativa effekten på biologisk 
mångfald.  
Vidare vill kommunen särskilt framhålla vikten av att markägarnas 
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lokalkännedom ska tillvaratas, framför allt när det gäller placeringen av 
stolparna på jordbruksmark för att undvika felplacering utifrån ett 
jordbruksperspektiv.  
 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
Remiss - Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession (2021-
100835) 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Theres Andersson 
Miljöstrateg 

Skickas till 
Energimarknadsinspektionen, diariet@ei.se  
Therés Andersson 
Stefan Lejerdahl 
Claes-Urban Boström 
Julia Löndal-Jonsson 
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Ärendebeskrivning 
Vattenfall Eldistribution AB (VFED) har ansökt hos 
Energimarknadsinspektionen (Ei) om tillstånd att bygga och använda en 
kraftledning (nätkoncession för linje). Ansökan avser en luftledning från 
Himmeta till Arboga och Kungsör, Västmanlands län. Den ska drivas med 
132 kV (nominell spänning) och konstrueras för 145 kV 
(konstruktionsspänning). Det är Ei som avgör om ledningen ska få tillstånd.  
Kungsörs kommun har yttrat sig två gånger tidigare, januari 2017 och juni 
2019, i nätkoncessionsprocessen. 
VFED ansöker om nätkoncession för linje (tillstånd) för en ny 130 kV 
luftledning mellan Himmeta-Arboga-Kungsör, Västmanlands län. 
Ledningens syfte är att förstärka Mälarenergi Elnäts befintliga 40 kV nät i 
området. Kapaciteten i det nätet, som förser Arboga och Kungsör med el, är 
idag helt utnyttjad. Förstärkningen är därför nödvändig för att tillgodose det 
ökade elbehov som Arboga kommun har aviserat till följd av förfrågningar 
från främst industrier som önskar etablera sig i området. Mälarenergi har 
även fått ett ökat antal förfrågningar på nyanslutningar av bostäder inom 
området samt en ökad efterfrågan på laddinfrastruktur för elbilar. 
För att kunna möta det ökade elbehovet har Mälarenergi två alternativ: 
antingen att bygga ut ett nytt 40 kV nät, vilket skulle innebära att flertalet 
nya ledningar behöver byggas, eller att etablera två nya 130 kV 
transformatorstationer, en vid Arboga och en vid Kungsör. Att etablera nya 
130 kV stationer bedöms vara mer rationellt och flexibelt än att bygga ut 40 
kV nätet. Förstärkningen av Mälarenergis 40 kV nät genomförs därför 
genom att de två nya stationerna etableras nordost om Arboga respektive 
nordväst om Kungsör, samt genom att en ny 130 kV ledning byggs mellan 
de båda nya stationerna samt mellan den befintliga transformatorstationen i 
Himmeta sydväst om Köping och den nya Arbogastationen. Ledningen 
utgörs alltså av två delsträckor: Himmeta-Arboga samt Arboga-Kungsör. De 
nya transformatorstationerna och den nya 130 kV ledningen kommer att öka 
tillgängligheten till elkraft för kunderna genom att elnätet i området blir mer 
robust och ger utrymme för ett ökat effektuttag. Mälarenergi kommer att 
bygga och äga de planerade stationerna vid Arboga och Kungsör. 
Förutom miljökonsekvensbeskrivning har det genomförts en 
naturvärdesinventering och en fågelinventering i området.  
Detta yttrande fokuserar främst på dragningen inom Kungsörs kommun och 
Kungs Barkaröområdet.  
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Kungsörs kommuns synpunkter och ställningstagande 
Inledningsvis vill kommunen understryka att en stärkt elkapacitet är 
nödvändig för kommunens fortsatta utveckling. Kungsör växer och 
kommunen har ett mål att bli 9 000 invånare år 2025. Av den anledningen 
planeras det för nya bostäder och ny verksamhetsmark för att utveckla 
näringslivet i kommunen. En trygg elförsörjning är av största vikt för 
kommunens invånare och näringsliv. Den nya ledningen möjliggör en ökad 
elektrifiering i kommun, vilket ger en minskad klimatpåverkan då 
användningen av fossila drivmedel kan reduceras.  
Det tänkta kraftledningsområdet finns inte utpekat i någon detaljplan och 
det finns inga områdesbestämmelser att ta hänsyn till. Ledningen kommer 
inte heller att passera i närheten av förskola eller skola i Kungsörs kommun. 

Markkabel 
Kungsörs kommun vidhåller tidigare yttrande gällande avfärdandet av 
markkabelsalternativet.  
Tidigare samråd har visat på ett närmast enigt motstånd mot luftledning. 
Vattenfall vidhåller att en luftledning är det bästa teknikvalet för den 
aktuella kraftledningen. Dessutom anger man kostnadsskäl och 
driftssäkerhetstekniska hänsyn. Efter samråden har VFED tagit ett 
principbeslut om att generellt förorda luftledning på spänningsnivå 130 kV 
eller högre. I principbeslutet framgår att markkabel endast förordas på korta 
sträckor där luftledning inte är möjlig på grund av brist på fysiskt utrymme, 
till exempel i radiella stadsnät. Kungsörs kommun anser det 
anmärkningsvärt att områden med höga och unika djur- och naturvärden 
inte kan vara skäl till att välja markkabel och att VFED därmed helt bortser 
från det alternativet utanför tätbebyggt område. Kommunen anser att ett 
riksintresse med sin unika landskapsbild är skäl nog att använda markkabel. 
Det motiverar en högre kostnad inom det begränsade området och den 
relativt korta sträckningen.  

Hänsyn till djur- och naturvärden 
Landskapsbild 
I det aktuella området finns kulturminnesmärkta byar, betesmarker med 
inslag av ädellöv, vackra vyer av vikt för rekreation samt höga naturvärden. 
Den föreslagna nya luftledningen kommer att ha en negativ påverkan på 
landskapsbilden. Det går inte heller att utesluta negativa effekter på natur 
och djurliv. Detta är något som behöver hanteras i ett tidigt skede i 
genomförandeprocessen. 
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Fågelliv 
Bedömningen enligt miljökonsekvensbeskrivningen är att bevarandestatusen 
för skyddade arter, fridlysta arter eller andra naturvårdsarter inte påverkas 
negativt, en slutsats som Kungsörs kommun ställer sig tveksam till. De 
slutsatser som VFED gör om att de negativa effekterna på fågellivet är på 
acceptabel nivå, är inte tillräckligt väl underbyggda.  
I området som berörs av förslaget finns flera hotade arter som dessutom hör 
till de kategorier av fåglar som riskerar att utrotas lokalt eller regionalt till 
följd av kollisioner med luftledning, enligt den tabell som finns i 
”Kommissionens tillkännagivande: Infrastruktur för energiöverföring och 
EU:s naturvårdslagstiftning” från 2018. I rapporten beskrivs vilka 
konsekvenser som kraftledningar kan ha på fågelpopulationer. Vadare, 
trappar, tranor och hönsfåglar, hör till de arter som löper störst risk för 
negativ påverkan och som till och med i vissa fall kan utrotas lokalt till följd 
av en kraftledning. Till vadare hör till exempel tofsvipa och storspov, två 
hotade arter som är vanliga i stora delar av Kungs Barkaröområdet ända ned 
till Arbogaån.  
Miljökonsekvensbeskringen är missvisande i den del som beskriver att 
fåglar inte kommer att påverkas av ledningen. Endast arter som noterats 
inom den föreslagna sträckan har räknats in i inventeringen, medan arter 
som observerats i direkt anslutning till dragningen inte har inräknats. I 
fågelinventeringen står det inte hur bred korridor som inventerats utan bara 
att inventeringen skett ”inom stråken”. Enligt BirdLife Sveriges 
rekommendationer ska inventeringar utföras minst 500 meter åt varje håll 
från den tilltänkta kraftledningen inom öppna marker med höga 
fågelkoncentrationer. Kartan som visas över de inventerade stråken i bilaga 
3 till fågelinventeringen indikerar att området är betydligt smalare än så om 
skalangivelsen stämmer. Miljökonsekvensutredningen behöver förtydligas i 
detta avseende.  
Ytterligare en missvisande slutsats som dragits är att trana är den enda 
förekommande arten som löper förhöjd risk för kollision. I inventeringen 
noterades 23 naturvårdsarter i stråk D varav åtminstone tre kan räknas till 
särskilt sårbara för kollisioner med kraftledningar: vaktel, enkelbeckasin och 
tofsvipa, enligt tidigare nämnda rapport från EU-kommissionen. Därutöver 
finns morkulla och ljungpipare i närheten av den föreslagna sträckningen, 
arter som inte räknas som naturvårdsarter men som löper förhöjd risk för 
kollision. Även storspov, räknad som starkt hotad i rödlistningen från 2020, 
också klassad som nära hotad (NT) globalt enligt IUCN, förekommer rikligt 
i hela området. Vaktel är en annan känslig art som förekommer på flera 
platser längs det föreslagna stråket. Generellt löper stora fåglar med sämre 
navigeringsförmåga större risk för kollision. Hit hör till exempel svanar, 
hägrar, gäss och tranor som alla är förekommande i området Kungs Barkarö. 
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Även rovfåglar och ugglor förekommer ofta i dödsolyckor, även om den 
vanligaste dödsorsaken är strömgenomföring och inte kollisson.  
Naturvärden 
Naturvärdesinventeringen har visat att delar av de inventerade delområdena 
har höga naturvärden. Framför allt finns höga naturvärden knutna till 
området Kungs-Barkarö, såväl med avseende på enskilda naturvärdesobjekt 
som på landskapsnivå.  
Kungsörs kommun instämmer med naturvärdesinventeringens bedömning 
av att oavsett vilka alternativ som senare väljs att gå vidare med bör det 
genomföras en fördjupad naturvärdesinventering där även naturvärdesobjekt 
enligt klass 4 karteras liksom objekt som omfattas av det generella 
biotopskyddet i jordbruksmark såsom stenmurar, öppna diken, åkerholmar 
med mera. Kommunen delar även bedömningen att det kan behövas en 
fördjupad artinventering av vedlevande insekter.  

Utformning av luftledning 
Kommunen instämmer med miljökonsekvensbeskrivningens förslag på 
utformning av luftledningen som även ligger i linje med länsstyrelsens 
synpunkter. 
Följande framgår i miljökonsekvensbeskrivningen: 
Med hänsyn till de stora värden som finns i området, och dess känslighet för 
främmande strukturer, bör ledningarna utformas så att de smälter in i 
största möjliga mån i miljön. Stolpar av trä, vilket är den stolptyp som 
kommer att användas i projektet (se figur 5.1 s 34.), utgör en mycket mindre 
störning i landskapsbilden än större fackverkskonstruktioner i metall. En 
enkel och tidlös utformning med väl avvägda dimensioner skall eftersträvas. 
Stolparna skall placeras så att känsliga landskapspartier i så liten grad som 
möjligt störs av deras närvaro. En positiv effekt kan uppstå om marken 
omkring stolparna får utgöra nya åkerholmar, som berikas med 
landskapsväxter och stenbumlingar eller rösen. På så vis skulle de på sikt 
kunna innehålla höga naturvärden och därigenom bidra till fortlevnaden av 
det rika kulturlandskapet inom utredningsområdet, vilket skulle stärka 
landskapsbilden. Eftertanke bör läggas vid form och innehåll hos nya 
åkerholmar. 
När planering av den exakta dragningen genomförs är det av största vikt att 
kraftledningsgatan är på behörigt avstånd från närliggande bostadshus och 
att visuella störningar minimeras. 
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Skyddsåtgärder och fastighetsägarnas lokalkännedom 
Kungsörs kommun anser att alla de hänsynsåtgärder som föreslås i 
miljökonsekvensbeskrivningen, exempelvis fågelavvisare, nya åkerholmar 
vid stolpplatser och fördjupad naturvärdesinventering, är relevanta. 
Utöver detta anser kommunen att det är viktigt: 

• att kraftledningsområdet anpassas så att det följer de senaste 
forskningsrönen och följer rekommendationer från exempelvis 
BirdLife Sverige. 

• att i de fall där osäkerheter föreligger borde försiktighetsprincipen 
gälla. 

• att genomföra åtgärder längs kraftledningsgatan för att minska den 
negativa effekten på biologisk mångfald. Det kan till exempel vara 
krav på planteringar av fruktträd eller andra blommande träd och 
buskar längs gatan, att skapa en successiv övergång med brynmiljöer 
mellan skog och kraftledning samt anlägga ängar eller betesmarker 
under ledningen. 

Dessutom vill kommunen särskilt framhålla vikten av att markägarnas 
lokalkännedom ska tillvaratas, framför allt när det gäller placeringen av 
stolparna på jordbruksmark för att undvika felplacering utifrån ett 
jordbruksperspektiv.  

Alternativa delsträckor 
Kungsörs kommunen föredrar alternativ delsträcka, D2, som undviker 
åkerholmar. Åkerholmarna har höga naturvärden och bör skyddas från 
exploatering. 

Övriga synpunkter 
Kartmaterialet är relativt otydligt och kommunen anser att större och 
tydligare kartor är önskvärt. 
Numreringen av bilagorna i missivet stämmer inte överens med 
numreringen av bilagorna.  
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1 (2)  REMISS 

Datum 

2022-09-19 

Ärendenummer 

2021-100835 

  
 

  
 

Tillstånd och prövning 

Jonatan Karlsson 
016-16 27 08 

jonatan.karlsson@ei.se 

KUNGSÖRS KOMMUN 

 
info@kungsor.se 

Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession 

Vattenfall Eldistribution AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen (Ei) om 

tillstånd att bygga och använda en kraftledning (nätkoncession för linje).  

Ansökan avser en luftledning från Himmeta till Arboga och Kungsör i 

Västmanlands län. Den ska drivas med 132 kV (nominell spänning) och 

konstrueras för 145 kV (konstruktionsspänning). Det är Ei som avgör om 

ledningen ska få tillstånd. 

I vår handläggning utreder vi ledningens påverkan på samhällsbyggnaden, miljön 

och människors hälsa. Ni är obligatorisk remissinstans enligt 18 § 

nätkoncessionsförordningen (2021:808). Vi behöver därför ert svar för att kunna 

fatta ett beslut.  

Av ert yttrande ska det särskilt framgå 

• om ledningen är förenlig med kommunens detaljplaner och 

områdesbestämmelser 

• om ledningen passerar nära skolor, förskolor eller annan liknande verksamhet 

• om ni anser att de skyddsåtgärder sökanden avser vidta är tillräckliga 

• annan information som ni anser är av betydelse för vår prövning. 

Ansökan med bilagor hittar ni på vår webbplats www.ei.se. Skriv in ärendenumret 

2021-100835 i sökrutan på webbplatsen för att komma direkt till ärendet. 

Vi vill ha ert yttrande senast den 17 november 2022. Skicka ert yttrande till Ei 

genom att besvara detta mejl eller mejla det till diariet@ei.se. Ange ärendenumret 

2021-100835 i ämnesraden och skriv att det rör sig om ett yttrande. Ni behöver inte 

skicka originalet per post. 
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REMISS 2 (2) 

Datum 

2022-09-19 

Ärendenummer 

2021-100835 

 

Om ni har frågor, vänligen kontakta handläggaren enligt ovan. 

Med vänlig hälsning, 

 

Jonatan Karlsson 

 

 

 

 

Observera att de dokument som eventuellt bifogas kan innehålla uppgifter om 

djur- eller växtarter som omfattas av sekretess, enligt 20 kap. 1 § offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400).  

Det är viktigt att dessa uppgifter hanteras restriktivt. Ei uppmanar er att 

säkerställa att endast tjänstemän som behöver tillgång, ges åtkomst till dessa 

uppgifter. Utöver detta ser Ei gärna att de med åtkomst informeras om lämplig 

hantering av skyddsklassade data enligt vad som anges på SLU Artdatabankens 

webbplats. 

 

Bilagor: (skickas enbart till kommuner och länsstyrelsen) 

• 01 Miljökonsekvensbeskrivning 

• 02 Naturvärdesinventering 

• 03 Fågelinventering 
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MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 
Bilaga 2 till ansökan om nätkoncession för linje avseende en ny 
130 kV luftledning mellan Himmeta-Arboga-Kungsör i Köpings, 
Arboga och Kungsörs kommuner i Västmanlands län 
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Projektorganisation: 

 

Vattenfall Eldistribution AB 
www.vattenfalleldistribution.se 
 
Telefonväxel:  08-739 50 00 
Org.nr:   556417-0800  
Projektledare förstudie: Gustav Andersson 
Projektledare genomförande: Göran Kjellgren 
Tillstånd och rättigheter: Svante Skeppström 
 

Miljökonsekvensbeskrivning 

Konsult Norconsult AB 
Adress Box 8774 
 402 76 Göteborg 
www.norconsult.com 
 
Uppdragsledare Björn Mossberg, Norconsult AB 
MKB-handläggare biolog Ola Sjöstedt, biolog Mattis 
 Arveström och landskapsarkitekt  
 Katarina Rydberg, Norconsult AB 
Granskning biolog Sara Rydbeck, Norconsult AB 
 

Foton, illustrationer och kartor: Figur 3.1, 5.1, 5.2, 7.1-7.4 Vattenfall  
 Eldistribution AB, övriga Norconsult AB  
 om inget annat anges. 

Omslagsfoto: Befintlig kraftledning nära stationen i Himmeta. 

Kartmaterial: ©Lantmäteriet MS2017/00739. Länsvisa geodata © Länsstyrelsen 
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SAMMANFATTNING 
Vattenfall Eldistribution AB (VFED) ansöker om nätkoncession för linje (tillstånd) för en ny 130 kV luftledning 
mellan Himmeta-Arboga-Kungsör, Västmanlands län. Ledningens syfte är att förstärka Mälarenergi Elnäts be-
fintliga 40 kV nät i området. Med utbyggnaden bedöms elnätet i området bli mer robust. Utbyggnaden ska 
ställas i relation till nollalternativet, det vill säga den sannolika utvecklingen om utbyggnaden av 130 kV led-
ningen inte kommer till stånd. I ett sådant fall är den troligaste utvecklingen att Mälarenergi bygger ut och dri-
ver 40 kV ledningar inom ramen för bolagets gällande tillstånd. Flera nya 40 kV ledningar kommer då att 
byggas för att på så sätt åstadkomma motsvarande överföringskapacitet som den planerade 130 kV led-
ningen ger. Bedömningen är att detta totalt sett skulle orsaka ett större intrång i markanvändning och i natur-
miljöer jämfört med utbyggnad av en 130 kV ledning. 

En kraftledning medför påverkan på omgivande miljö och olika former av störningar för människor. De miljö-
konsekvenser som utbyggnaden bedöms ge upphov till sammanfattas i tabell 1.1. Konsekvenser direkt orsa-
kade av utbyggnaden av 130 kV ledningen räknas här som primära effekter. Sekundära effekter uppstår när 
vissa befintliga 40 kV ledningar rivs som en följd av att 130 kV ledningen byggs. 

Bedömningen av miljökonsekvenser utgår från följande färgskala: 
 

 

 

Den planerade ledningen kommer att gå drygt 3 km genom riksintresset för naturvården, Kungs-Barkaröområ-
det. Inom riksintresset undviks ingrepp i naturvärdesobjekt enligt klass 3 (påtagligt naturvärde) eller högre. 
Det sker heller inga ingrepp i åkerholmar eller ädellövskogsbestånd. Därmed sker inga fysiska ingrepp i de 
naturvärden som utgör riksintressets kärnnaturvärden. 130 kV ledningen innebär en viss ökad risk för fåglars 
kollisioner med kraftledningen inom riksintresset. Denna risk bedöms dock kunna hållas på en acceptabel 
nivå med hjälp av fågelavvisare på strategiska platser. Den påverkan som bedöms ha störst betydelse för 
riksintresset är påverkan på landskapsbilden. Den planerade 130 kV ledningen kommer genom sin storlek att 
dominera känsliga landskapspartier. Med den föreslagna stolptypen av trä och med en enkel portal, lindras 
dock den negativa inverkan. Den föreslagna sträckningen bedöms vara noga genomtänkt för att minimera 
störning på de värden som är viktiga för landskapsbilden. De långa spannen medför att stolparna blir mycket 
färre och anläggningen som helhet blir luftigare. Sammantaget bedöms att det blir en medelstor negativ på-
verkan på riksintresset, främst genom påverkan på landskapsbilden. Samtidigt bedöms det bli en liten positiv 
påverkan på riksintresset p.g.a. den successiva rivningen av 40 kV ledningarna och att de nya stolpplatserna 
kan fungera som nya åkerholmar och därmed livsmiljöer för växt- och djurarter i jordbrukslandskapet.  

Den planerade ledningen bedöms inte påverka bevarandestatusen för några skyddade eller fridlysta arter en-
ligt artskyddsförordningen. På grund av att några åkerholmar inte kommer att ianspråktas för utbyggnaden 
bedöms inga livsmiljöer för ortolansparv påverkas negativt. Risken för fågelkollisioner med ledningen bedöms 
kunna hållas på en acceptabel nivå med hjälp av fågelavvisare på strategiska platser och därmed bedöms 
inte bevarandestatusen för några skyddade fågelarter i området påverkas. 

Förutsatt att erforderliga försiktighetsmått vidtas i anläggningsskedet bedöms de ansökta åtgärderna kunna 
genomföras utan påverkan på möjligheten att uppnå gällande miljökvalitetsnormer för angivna vattenföre-
komster. Inte heller några andra miljökvalitetsnormer bedöms påverkas av aktuellt projekt. 

 

Stor positiv Medelstor 
 positiv 

Liten positiv Ingen/ obe-
tydlig 

Liten nega-
tiv 

Medelstor 
 negativ 

Stor negativ 

2
0
2
1
-
1
0
0
8
3
5
-
0
0
0
1
 
 
 
 
 
2
0
2
1
-
0
3
-
0
4

2
0
2
1
-
1
0
0
8
3
5
-
0
0
0
9
 
 
 
 
 
2
0
2
2
-
0
9
-
1
8

Sida 709 (868)



 
 
 

 
 
 

4 
Miljökonsekvensbeskrivning - Ny 130 kV kraftledning mellan Himmeta–Arboga-Kungsör 
 

Confidentiality: C1 - Public 

Tabell 1.1. Sammanfattning av bedömda miljökonsekvenser i aktuellt projekt. 

Miljöaspekt Primära effek-
ter: 
 
Bedömning 
konsekvenser 
utbyggnad 130 
kV ledning 

Sekundära ef-
fekter: 
 
Bedömning 
konsekvenser 
rivning 40 kV 
ledningar 

Kommentar 

Elektromag-
netiska fält 

Ingen/ obetydlig Liten positiv Myndigheternas rekommendationer med avseende på exponering för 
magnetfält uppfylls med god marginal. Vissa bostadshus som idag lig-
ger relativt nära befintliga 40 kV ledningar kommer att få en minskad 
magnetfältspåverkan när dessa ledningar tagits bort. 

Naturmiljö Liten negativ 
 
 
 
 
 
 

Liten positiv 130 kV ledningen orsakar vissa mindre ingrepp i naturmiljöer som kan 
anses ha lokala naturvärden (lägre än klass 3), men inga ingrepp i 
åkerholmar eller ekmiljöer görs. Ledningen innebär en viss ökad risk 
för större fåglars kollisioner med kraftledningen i Kungs-Barkaröområ-
det. Denna risk bedöms dock kunna hållas på en acceptabel nivå med 
hjälp av fågelavvisare, där behov av sådana finns. Positivt är att an-
läggning av stolpplatser på åkermark kan skapa nya åkerholmar och 
därmed nya livsmiljöer för arter. Rivningen av 40 kV ledningarna gyn-
nar fågellivet genom att risken för kollisioner med ledningar minskar. 
Detta gäller både inom och utanför riksintresset Kungs-Barkarö. 

Liten positiv 

Landskaps-
bild 

Medelstor nega-
tiv 

Liten positiv Den planerade 130 kV ledningen kommer genom sin storlek att domi-
nera känsliga landskapspartier. Med stolpar av trä och enkel portal, 
kan dock den negativa inverkan lindras betydligt. Den föreslagna 
sträckningen bedöms vara väl genomtänkt för att minimera störning 
på de värden som är viktiga för landskapsbilden. De långa spannen 
medför att stolparna blir färre och anläggningen som helhet luftigare. 
De nya stolparnas lägen skulle kunna utformas så att de över tid blir 
åkerholmar med höga naturvärden som bidrar till bevarandet av vik-
tiga värden i landskapet. 
Stolparna hos de befintliga 40 kV ledningarna utgör en liten till obetyd-
lig störning i landskapsbilden. De planerade rivningarna skulle inne-
bära att landskapet rensas på många mindre onaturliga element. Med 
tanke på att rivningen dock förväntas pågå under många år, bedöms 
den sammantaget ha en liten positiv effekt på landskapsbilden. 

Rekreation 
och friluftsliv 

Liten negativ Liten positiv Upplevelsen av landskapet i samband med rekreation påverkas i viss 
mån negativt av utbyggnaden av 130 kV ledningen, men också posi-
tivt av rivningen av 40 kV ledningarna. 

Kulturmiljö Liten negativ Liten positiv Vissa områden av kulturhistoriskt intresse korsas av eller ligger i när-
heten av planerad 130 kV ledning. Någon kulturhistorisk bebyggelse 
påverkas dock inte. Markanvändningen under ledningen kommer att 
kunna fortgå som tidigare. Motsvarande positiv påverkan sker p.g.a. 
rivning av 40 kV ledningar i utpekade värdefulla odlingslandskap. 

Naturresur-
ser 

Medelstor nega-
tiv 

Medelstor posi-
tiv 

Mark för jord- och skogsbruk tas i anspråk där 130 kV ledningen 
byggs och kraftledningsstolpar placeras. Mark frigörs för jord- och 
skogsbruk där 40 kV ledningarna rivs. 

Klimat Medelstor posi-
tiv 

Liten negativ Den nya ledningen möjliggör en ökad elektrifiering av regionen vilket 
ger en minskad klimatpåverkan då användning av fossila drivmedel 
kan reduceras. Klimatpåverkande utsläpp från arbetsfordon uppkom-
mer dock under bygg/rivningsskede och i samband med drift och un-
derhåll. Den totala effekten på klimatet av den nya ledningen bedöms 
som medelstor positiv då de positiva effekterna av en ökad elanvänd-
ning under ledningens livstid vida överstiger de negativa effekterna av 
utsläpp under byggskedet samt till följd av drift och underhåll. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund och syfte 
Vattenfall Eldistribution AB (VFED) ansöker om nätkoncession för linje (tillstånd) för en ny 130 kV luftledning 
mellan Himmeta-Arboga-Kungsör, Västmanlands län. Ledningens syfte är att förstärka Mälarenergi Elnäts be-
fintliga 40 kV nät i området. Kapaciteten i det nätet, som förser Arboga och Kungsör med el, är idag helt ut-
nyttjad. Förstärkningen är därför nödvändig för att tillgodose det ökade elbehov som Arboga kommun har avi-
serat till följd av förfrågningar från främst industrier som önskar etablera sig i området. Mälarenergi har även 
fått ett ökat antal förfrågningar på nyanslutningar av bostäder inom området samt en ökad efterfrågan på ladd-
infrastruktur för elbilar. 

För att kunna möta det ökade elbehovet har Mälarenergi två alternativ: antingen att bygga ut ett nytt 40 kV 
nät, vilket skulle innebära att flertalet nya ledningar behöver byggas, eller att etablera två nya 130 kV transfor-
matorstationer, en vid Arboga och en vid Kungsör. Att etablera nya 130 kV stationer bedöms vara mer ratio-
nellt och flexibelt än att bygga ut 40 kV nätet. Förstärkningen av Mälarenergis 40 kV nät genomförs därför ge-
nom att de två nya stationerna etableras nordost om Arboga respektive nordväst om Kungsör, samt genom att 
en ny 130 kV ledning byggs mellan de båda nya stationerna samt mellan den befintliga transformatorstationen 
i Himmeta sydväst om Köping och den nya Arbogastationen. Ledningen utgörs alltså av två delsträckor: Him-
meta-Arboga samt Arboga-Kungsör. De nya transformatorstationerna och den nya 130 kV ledningen kommer 
att öka tillgängligheten till elkraft för kunderna genom att elnätet i området blir mer robust och ger utrymme för 
ett ökat effektuttag. Mälarenergi kommer att bygga och äga de planerade stationerna vid Arboga och 
Kungsör. 

Samråd avseende dels alternativa ledningsstråk och dels avgränsningssamråd genomfördes i slutet av 2016 
och början av 2017 respektive under maj-augusti 2019. Den 25 januari 2017 fattade Länsstyrelsen beslut om 
att verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
utgör en del av den ansökan om koncession som lämnas till Energimarknadsinspektionen i ärendet. 

1.2 Vattenfall Eldistribution 
VFED bedriver elnätsverksamhet i Sverige och levererar el till 900 000 företag och privatpersoner. Företagets 
elnät är över 12 000 mil långt. Elnätet är indelat i lokalnät och regionnät och omfattar spänningsnivåerna 0,4-
150 kV. Företaget har cirka 880 anställda, i huvudsak i Solna, Luleå och Trollhättan. VFED investerar årligen 
cirka 4 miljarder kronor i att bygga om elnätet för att det ska bli mer motståndskraftigt mot väder och vind, 
samt moderniserar genom att bygga in ny teknik för bättre övervakning och styrning av elnätet. Elnätet behö-
ver också anpassas för att kunna ansluta en växande andel förnybara energikällor, elfordon och ny elintensiv 
industri. Företaget arbetar aktivt för en hållbar samhällsutveckling genom att ligga i framkant gällande innovat-
ion och utveckling och sätta standarden för framtidens energilösningar. 

1.3 Metod för miljökonsekvensbeskrivning 
Det huvudsakliga upplägget av MKB:n följer det upplägg som normalt används av VFED i koncessionsären-
den för kraftledningar. Metodiken vid bedömningar av miljökonsekvenser görs enligt den metodik Norconsult 
AB normalt använder i den här typen av ärenden. Denna innebär i huvudsak följande: 

De ansökta åtgärdernas effekter och konsekvenser beskrivs och jämförs med motsvarande konsekvenser vid 
ett nollalternativ, som innebär att de ansökta åtgärderna inte genomförs. Såväl temporära effekter under 
byggskedet som mer långvariga och permanenta konsekvenser behandlas. MKB:n innehåller bland annat 
även beskrivningar av de åtgärder som planeras för att undvika eller minimera negativ miljöpåverkan. De 

2
0
2
1
-
1
0
0
8
3
5
-
0
0
0
1
 
 
 
 
 
2
0
2
1
-
0
3
-
0
4

2
0
2
1
-
1
0
0
8
3
5
-
0
0
0
9
 
 
 
 
 
2
0
2
2
-
0
9
-
1
8

Sida 713 (868)



 
 
 

 
 
 

8 
Miljökonsekvensbeskrivning - Ny 130 kV kraftledning mellan Himmeta–Arboga-Kungsör 
 

Confidentiality: C1 - Public 

bedömda miljökonsekvenserna under respektive miljöaspekt är skrivna med utgångspunkten att dessa skade-
förebyggande åtgärder kommer att vidtas. 

De effekter och konsekvenser som bedöms bli följden av de ansökta åtgärderna jämförs genomgående med 
ett så kallat nollalternativ som motsvarar den förmodade utvecklingen i området om de ansökta åtgärderna 
inte genomförs. En beskrivning av nollalternativet ges i kapitel 6. 

Effekter och konsekvenser för samtliga de miljöaspekter som denna MKB behandlar beskrivs i kapitel 7. För 
respektive miljöaspekt avslutas dessa beskrivningar med en sammanvägd konsekvensbedömning enligt 
nedanstående färgkodad skala. 

  Konsekvensskala med färgkodning. 
 

 

 

Konsekvenserna kan vara såväl negativa som positiva och omfattar både tillfälliga och bestående konsekven-
ser som kan uppstå på kort, medellång eller lång sikt. Gjorda konsekvensbedömningar förutsätter att de hän-
synsåtgärder som rekommenderas gentemot natur- och kulturvärden efterlevs. En samlad bedömning av alla 
miljöaspekter görs avslutningsvis i kapitel 8. 

1.3.1 Krav på sakkunskap 
Denna miljökonsekvensbeskrivning har upprättats av Norconsult AB i samråd med VFED. Analyser av effek-
ter och konsekvenser vid ett genomförande av de ansökta åtgärderna har utförts av personer med relevant 
sakkunskap och har gjorts i enlighet med god yrkessed samt de kvalitetsrutiner som Norconsult AB tillämpar. 
Detta innebär bland annat att konsekvensbedömningarna har diskuterats och stämts av löpande inom projekt-
gruppen där olika argument har vägts mot varandra. De texter som utarbetats har även genomgått intern-
granskning med efterföljande justeringar. 

Medverkande i MKB-arbetet har varit: 

Roll i projektet Namn Utbildning/expertis 

MKB-ansvarig Ola Sjöstedt, Norconsult AB Naturvårdsbiolog  

Handläggare Mattis Arveström, Norconsult AB Naturvårdsbiolog (särskild 
kompetens avseende fågelliv) 

Handläggare Katarina Rydberg, Norconsult AB Landskapsarkitekt 

Granskare Sara Rydbeck, Norconsult AB Biolog 
 

Beräkningar av magnetfält för den planerade ledningen, vilket presenteras i form av diagram i avsnitt 7.1, har 
gjorts av VFED. 

Övrigt underlag och informationskällor som har använts hänvisas löpande i texten och framgår av kapitel 9. 

Stor positiv Medelstor 
 positiv 

Liten positiv Ingen/ obe-
tydlig 

Liten nega-
tiv 

Medelstor 
 negativ 

Stor negativ 
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2 AVGRÄNSNINGAR 

2.1 Geografisk avgränsning 
Planerad ledning sträcker sig mellan Himmeta, Arboga och Kungsör i Köpings, Arboga och Kungsörs kommu-
ner i Västmanlands län. Den ledningssträcka för vilken koncession söks framgår av figur 4.3. MKB:n belyser 
de geografiska områden inom vilka betydande konsekvenser bedöms kunna uppstå till följd av de ansökta 
åtgärderna (det så kallade influensområdet). Beskrivningen i denna MKB omfattar i första hand markområdet 
där den planerade ledningen avses byggas samt den mark som finns närmast i anslutning till denna. Influens-
området kan dock variera betydligt för olika miljöaspekter. För till exempel miljöaspekten Landskapsbild 
sträcker sig influensområdet så långt som en visuell påverkan av den planerade ledningen uppstår. Då influ-
ensområdet på detta sätt kan variera för olika miljöaspekter anges inga specifika gränser för detta. Istället 
framgår av konsekvensanalyserna för respektive miljöaspekt vilka områden som bedöms bli påverkade. 

2.2 Behandlade miljöfaktorer 
En MKB ska enligt 6 kap. 35 § miljöbalken identifiera, beskriva och bedöma de miljöeffekter som verksam-
heten eller åtgärden kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser. Med miljöeffekter avses, enligt 
6 kap. 2 § miljöbalken, effekter som den planerade verksamheten eller åtgärden kan medföra på befolkning 
och människors hälsa, skyddade djur- och växtarter, biologisk mångfald i övrigt, mark, jord, vatten, luft, klimat, 
landskap, bebyggelse och kulturmiljö, hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt, annan 
hushållning med material, råvaror och energi, eller andra delar av miljön. 

De miljöaspekter som har bedömts vara relevanta att behandla i MKB:n beskrivs i tabell 2.1. Ett förslag till in-
nehåll i MKB:n presenterades i samrådsunderlaget till avgränsningssamrådet. Bland annat Länsstyrelsen har 
lämnat synpunkter på vad man bedömer bör ingå i MKB:n. Detta har beaktats i MKB-arbetet (se vidare sam-
rådsredogörelsen för avgränsningssamrådet, bilaga 2, för bemötanden av specifika synpunkter på MKB:ns 
innehåll). 

Tabell 2.1. Miljöaspekter som behandlas i MKB:n med motivering till bortvalet av miljöaspekter som inte bedömts vara 
relevanta i det aktuella fallet. 

Miljöaspekt 
(enligt 6 kap. 2 § miljö-
balken) 

Behandlas i MKB Kommentar 

Befolkning och männi-
skors hälsa 

Ja Behandlas framför allt i avsnitt 7.1 ”Elektromagnetiska fält” och i 
avsnitt 7.8 ”Störningar under byggtiden”. 

Djur- eller växtarter som 
är skyddade enligt  
8 kap. miljöbalken 

Ja Behandlas i avsnitt 7.2 ”Naturmiljö”. 

Biologisk mångfald i 
övrigt 

Ja Behandlas i avsnitt 7.2 ”Naturmiljö”. 

Mark, jord, vatten Ja Olika aspekter av mark, jord och vatten behandlas bl.a. i avsnitt 
7.2 ”Naturmiljö”, 7.6 ”Naturresurser” och 7.9 ”Miljökvalitetsnor-
mer”. 

Luft Delvis Miljöaspekten bedöms inte vara relevant att behandla som ett 
eget avsnitt, dock tas det upp kortfattat under aspekten ”Stör-
ningar under byggtiden”. 

Klimat Ja Behandlas i avsnitt 7.7 ”Övriga miljöfaktorer”. 
Landskap Ja Behandlas i avsnitt 7.3 ”Landskapsbild” 
Bebyggelse Nej Den föreslagna ledningen innebär ingen fysisk påverkan på be-

byggelse. 
Kulturmiljö Ja Behandlas i avsnitt 7.5 ”Kulturmiljö”. 
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Friluftsliv Ja Behandlas i avsnitt 7.4 ”Rekreation och friluftsliv”. 
Hushållningen med mark, 
vatten och den fysiska 
miljön i övrigt 

Ja Behandlas i avsnitt 7.6 ”Naturresurser”. 

Annan hushållning med 
material, råvaror och 
energi 

Ja Behandlas i avsnitt 7.7 ”Övriga miljöfaktorer”. 

 

3 TILLSTÅNDSPROCESSEN  
För att bygga och använda elektriska starkströmsledningar i Sverige krävs enligt ellagen (1997:857) att nätä-
garen har ett särskilt tillstånd, en så kallad nätkoncession för linje. Ansökan om nätkoncession för linje prövas 
av Energimarknadsinspektionen och tillstånd beviljas vanligtvis tillsvidare med möjlighet till omprövning efter 
40 år.  

Tillståndsprocessen inleds med en utredning om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan 
eller ej. Detta görs genom ett undersökningssamråd med länsstyrelse, kommun och enskilda som kan bli sär-
skilt berörda. När samrådet är avslutat sammanställs inkomna yttranden i en samrådsredogörelse som utgör 
underlag för Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan. 

I de fall Länsstyrelsen beslutar att verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska en specifik 
miljöbedömning genomföras. Den specifika miljöbedömningen inleds med ett avgränsningssamråd med Läns-
styrelsen, kommun och enskilda som kan tänkas bli berörda samt övriga statliga myndigheter, organisationer 
och den allmänhet som kan antas bli berörd. Avgränsningssamrådets syfte är att utreda omfattningen av och 
detaljeringsgraden i den miljökonsekvensbeskrivning som skall tas fram för att utgöra beslutsunderlag. 

Koncessionsansökan sänds till Energimarknadsinspektionen (nedan kallat Ei), som remitterar handlingarna till 
samtliga berörda instanser. Efter remisstiden beslutar Ei om koncession (dvs tillstånd) ska erhållas. Vid ett 
eventuellt överklagande prövar mark- och miljödomstolen frågan. Se figur 3.1 för flödesschema över proces-
sen. 
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Figur 3.1 Tillståndsprocessen. 

 

3.1 Annan lagstiftning 
Förutom koncession behöver ledningsägaren även säkra rätten till marken. För fastighetsägaren innebär 
markupplåtelsen att marken förblir i fastighetsägarens ägo men att ersättning för intrånget erhållits i form av 
ett engångsbelopp när avtalet tecknades.  

Utöver nätkoncession för linje enligt ellagen och de bestämmelser som berörs i 6 kap. miljöbalken kan till-
stånd, dispenser eller anmälan även krävas enligt andra kapitel i miljöbalken eller enligt annan lagstiftning, 
som t.ex. anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken eller tillstånd/dispens från skyddat område 
enligt bestämmelserna i 7 kap. miljöbalken. Även bestämmelserna i kulturmiljölagen beaktas.  

Där ledningen påverkar kulturhistoriska lämningar kommer samråd enligt kulturmiljölagen (KML) att genomfö-
ras. Vilka åtgärder som ska vidtas avseende kulturmiljöerna bestäms då i samråd med Länsstyrelsen. 

Om ledningen påverkar biotoper som omfattas av det generella biotopskyddet i jordbruksmark, såsom åker-
holmar, stenmurar m.m., kommer dispens för detta att sökas hos Länsstyrelsen. 

Även gällande strandskydd vid berörda vattendrag kommer att beaktas. Dispens kommer att sökas i den mån 
detta krävs. 

3.1.1 Ledningsrätt 
Ett koncessionsbeslut innebär att VFED får medgivande att ha en ledning i drift på angiven sträcka men det 
ger inte rätt att ta mark i anspråk för att bygga ledningen. VFED kommer antingen att upprätta 
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markupplåtelseavtal med berörda fastighetsägare samt nyttjanderättshavare och/eller ansöka om ledningsrätt 
hos lantmäterimyndigheten. 

Fastighetsägaren ersätts med ett engångsbelopp för intrång på den mark som tas i anspråk för ledningen. Er-
sättning ges även för de fall tillfälliga skador uppkommer i samband med anläggning eller dylikt. Om nätkon-
cession beviljas lämnas därefter en ansökan om ledningsrätt in till lantmäterimyndigheten för att säkerställa 
rätten till marken oavsett om berörda fastigheter byter ägare eller om fastighetsindelningen förändras. Led-
ningsrätten gäller på obegränsad tid så länge ledningen finns kvar. 

3.2 Genomförda samråd 
Samrådsprocessen för nya elledningar genomförs i flera steg i enlighet med illustrationen i figur 3.1. Det första 
steget i processen var att ta fram ett samrådsunderlag som beskrev två alternativa stråk för respektive led-
ningssträcka. Samrådet genomfördes under slutet av 2016 och början av 2017 i enlighet med de dåvarande 
bestämmelserna i 6 kap. 4§ miljöbalken. Underlaget beskrev syftet med projektet, redovisade omfattning och 
utformning av studerade alternativ samt bedömde översiktligt den förutsedda miljöpåverkan. Underlaget skick-
ades i december 2016 ut till berörda fastighetsägare, Länsstyrelsen i Västmanland, Arboga, Köpings och 
Kungsörs kommuner samt övriga myndigheter och föreningar. Annonsering gjordes i lokaltidningar för att in-
formera allmänheten om samrådet och för att ge möjlighet att lämna synpunkter på de olika stråken. Tidiga 
möten med Länsstyrelsen i Västmanland samt Arboga, Köpings och Kungörs kommuner genomfördes i juni 
2015. Efter samrådstiden (december 2016 till januari 2017) har VFED sammanställt en samrådsredogörelse 
där inkomna synpunkter och VFED:s kommentarer till dessa redovisas. Detta samråd benämns stråksamråd i 
MKB:n, se samrådsredogörelse i bilaga 1. 

VFED valde därefter stråk och tog fram förslag på ledningssträckningar inom stråken. Dessutom togs ytterli-
gare en alternativ ledningssträckning fram utanför de valda stråken. Dessa ledningssträckningar presentera-
des i ett samrådsunderlag inom ramen för ett avgränsningssamråd. Samrådet genomfördes under maj-au-
gusti 2019 i enlighet med de nya bestämmelserna i miljöbalken vilka trädde i kraft 2018-01-01. I enlighet med 
den förändrade lagstiftningen benämns samrådet avgränsningssamråd då det bland annat syftar till att sam-
råda om avgränsningen av MKB:n. Underlaget skickades i maj 2019 ut till berörda fastighetsägare, myndig-
heter och intresseorganisationer. Annonsering i lokaltidningar genomfördes för att informera allmänheten om 
samrådet. Samrådsunderlaget fanns tillgängligt för nedladdning på VFED:s hemsida. I detta skede bjöd VFED 
också in till ett öppet samrådsmöte där markägare, närboende och allmänhet kunde komma och ställa frågor 
och få information om projektet. Samrådsmötet hölls den 4 juni 2019 i Björskogsskolans gymnastiksal i Val-
skog. Synpunkter som inkom på samrådsmötet liksom skriftliga synpunkter som inkom under samrådstiden 
juni-augusti 2019 finns sammanställda i samrådsredogörelsen för avgränsningssamrådet i bilaga 2. Här fram-
går också VFED:s bemötanden på synpunkterna. 

3.2.1 Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan 
Länsstyrelsen har med underlaget i stråksamrådet som grund beslutat att den planerade utbyggnaden kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan (beslut 2017-01-25).   
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4 ALTERNATIVUTREDNING 
Inför aktuell ansökan om linjekoncession har såväl flera alternativa stråk som olika alternativa ledningssträck-
ningar inom stråken studerats. Nedan redovisas den alternativutredning som lett fram till valet av sökt sträck-
ning. Under alternativutredningen har syftet varit att hitta den lämpligaste lösningen för att förstärka elnätet 
mellan Himmeta-Arboga-Kungsör med hänsyn till teknik, ekonomi, kultur-, natur- och samhällsintressen. 

När VFED har tagit fram de alternativa ledningsstråken och -sträckningarna har ambitionen varit att störning-
arna för boende och bebyggelse ska bli så små som möjligt. Samtidigt har hänsyn i största möjliga mån tagits 
till områden med utpekade natur- och kulturmiljövärden. Det planeringsunderlag som använts har inhämtats 
via ett flertal myndigheters hemsidor och karttjänster, vilka framgår närmare i beskrivningarna av respektive 
miljöaspekt. En naturvärdesinventering och en fågelinventering utfördes 2017 för att ge ytterligare underlag att 
kunna anpassa ledningssträckningen. Inget av de naturvärdesobjekt som identifierats i den genomförda natur-
värdesinventeringen kommer att påverkas av ingrepp av den nya kraftledningen. 

Hänsyn till närliggande bostäder har tagits så att inget bostadshus finns inom 100 meters avstånd till den pla-
nerade kraftledningen. Det gäller samtliga alternativ som studerats. VFED:s uppfattning är att en luftledning, i 
alla redovisade sträckningsalternativ med den anpassning som gjorts, är förenlig med berörda miljö- och mar-
kanvändningsintressen.  

4.1 Alternativ i stråksamråd 
Under stråksamrådet presenterades fyra ledningsstråk; två alternativa stråk per delsträcka (se figur 4.1). Stråk 
A och B sträckte sig mellan Himmeta och Arboga medan stråk D och E sträckte sig mellan Arboga och 
Kungsör. 

Förslag A (blått): Från Himmetastationen går förslaget i en sydvästlig sträckning knappt 2 km genom skogs-
mark. Därefter sträcker sig förslaget genom ett öppet åkerlandskap i drygt 5 km, till stor del parallellt med Lill-
ån. Närmare den planerade stationen utanför Arboga går förslaget åter genom skogsmark, knappt 2 km.  

Förslag B (grönt): Förslaget går i en sydostlig sträckning från Himmetastationen i norr. Förslaget sträcker sig 
här genom omväxlande skogsmark och öppna odlingsmarker längs ca 7 km. Därefter viker alternativet av mot 
sydväst och går i ett öppet landskap längs knappt 2 km, där även Lillån korsas. Alternativet går därefter ge-
nom skogsmark ca 1 km, innan det viker av mot den planerade Arbogastationen.  

Förslag D (rött): Förslaget har samma sträckning som förslag B i drygt 3 km närmast den planerade Arboga-
stationen. Närmast stationen passeras skogsmark längs ca 1 km, öster härom korsas Lillån i ett öppet åker-
landskap. Vidare österut korsar alternativet järnvägen sydost om Valskog. Förslaget sträcker sig därefter 
längs ca 6 km i ett öppet odlingslandskap där skogsmark endast berörs på någon enstaka plats. Av dessa 6 
km går ca 3 km genom landskapet i Kungs-Barkaröområdet närmast den planerade stationen utanför 
Kungsör.  

Förslag E (brunt): Närmast den planerade Arbogastationen har förslaget samma sträckning som förslag B och 
D längs knappt 3 km. Närmast stationen passeras skogsmark längs ca 1 km, öster härom korsas Lillån i ett 
öppet åkerlandskap. Förslaget viker sedan av mot öster och korsar järnvägen i ett sydligare läge än förslag D. 
I ca 7 km går alternativet i huvudsak genom ett öppet odlingslandskap, men passerar också en del skogsbe-
vuxna mindre höjdpartier på vägen. Av dessa 7 km går ca 3,5 km genom landskapet i Kungs-Barkaröområdet 
närmast den planerade stationen utanför Kungsör. 
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Figur 4.1. Översiktskarta med de alternativa ledningsstråk som togs fram till stråksamrådet i december 2016. 

 

En översiktlig jämförelse gjordes mellan alternativ A och B samt D och E: 

Himmeta-Arboga, alternativ A (blått) och B (grönt): Båda alternativen går till stor del genom odlingslandskap, 
men mest påtagligt är detta för alternativ A där ledningen längs ca 5 kilometer går parallellt med Lillån i ett öp-
pet åkerlandskap. Påverkan på landskapsbilden med en luftledning bedöms därför bli något större i alternativ 
A än i alternativ B, och ledningen blir också synlig i landskapet för fler bostäder i alternativ A. Påverkan på 
skogsbruket blir istället något större i alternativ B. Inget av alternativen påverkar något riksintresse för natur-
vården, friluftslivet eller kulturmiljövården. Möjligheterna att kunna undvika fysiska ingrepp i dokumenterade 
natur- och kulturvärden bedöms också som ganska goda i båda alternativen.  

Arboga-Kungsör, alternativ D (rött) och E (brunt): Även alternativ D och E går till övervägande delen genom 
odlingslandskap. Båda alternativen kommer i östra delen att gå genom riksintresset för naturvården, Kungs-
Barkaröområdet. En ny luftledning kommer att påverka landskapsbilden i riksintresseområdet. Alternativen 
bedöms i det avseendet ganska likvärdiga, men alternativ D följer i viss utsträckning ett stråk där det redan 
idag finns en kraftledning, varför påverkan på landskapsbilden bedöms som något mer begränsad i alternativ 
D. I alternativ D blir dock ledningen synlig för fler bostäder jämfört med alternativ E. Strax utanför riksintresse-
området sydost om Valskog korsar alternativ D ett utpekat värdefullt odlingslandskap, vilket undviks i alterna-
tiv E. 
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4.2 Förordade stråkalternativ och nya alternativ i avgränsningssamrådet 
En översiktlig sammanställning av stråkalternativens bedömda för- och nackdelar finns i tabell 4.1. Vilka alter-
nativ som VFED valt att gå vidare med och motiven till detta beskrivs vidare nedan. 

 

Tabell 4.1. Bedömda för- och nackdelar avseende alternativ i stråksamrådet. Efter stråksamrådet avfärdade stråkalternativ 
är rödmarkerade. 

Alternativ (luft-
ledning) 

Fördelar Nackdelar 

A  
 
Avfärdat alterna-
tiv 

+ Förhållandevis begränsade ingrepp i skogs-
miljöer 

+ Längre avstånd till bostäder jmf med alt B 

- Alternativet ”blockeras” strax norr om Arboga av 
bergtäkt och biotopskydd. Kräver helt ny dragning 
utanför detta område. Troligen inte omöjligt att 
lösa, men blir ingen optimal lösning. 

- Ganska stor påverkan på landskapsbilden i det 
öppna landskapet. Ledningen blir också synlig för 
många. 

- Ingen av remissinstanserna har förordat alterna-
tivet 

B 
 

+ Inte lika synlig i landskapet som alt A då den 
i något större utsträckning skyms av skog 

+ Stråket innehåller färre områden med höga 
naturvärden jmf med alt A, vilket innebär att 
möjligheterna att undvika konflikt med natur-
värden är större 

+ Nio remissinstanser, däribland Länsstyrel-
sen, Köpings, Kungsörs och Arboga kommu-
ner, förordar alternativet framför alt A 

- Något större påverkan på skogsbruket jmf med 
alt A 

- Ganska trångt mellan bostäder (ca 260 m) vid 
Långtäby 2:6 och 7:1 

D 
 

+ Kortare avsnitt av stråket är redan idag på-
verkade av 40 kV ledningar 

+ En något kortare sträcka av riksintresset 
Kungs-Barkarö påverkas jmf med alt E 

+ Något kortare än alt E (dock marginellt) 

+ Fyra remissinstanser, däribland Länsstyrel-
sen och Västra Mälardalens Myndighetsför-
bund, förordar alternativet framför alt E 

- Berör fler bostäder än alt E  
(passagen vid Berg 2:6 m.fl., drygt 300 m mellan 
bostadshus) 

- Korsar utpekat värdefullt odlingslandskap strax 
söder om Valskog, vilket undviks i alt E 

E 
 
Avfärdat alterna-
tiv 

+ Berör färre bostäder än alt D 

+ Undviker utpekat värdefullt odlingslandskap 
strax söder om Valskog 

- En något längre sträcka av riksintresset Kungs-
Barkarö påverkas jmf med alt D 

- Naturvärdena är höga såväl i stråk D som E, 
men värdena för fågellivet bedöms vara något 
högre i stråk E än i stråk D, vilket innebär en något 
större risk för negativa effekter i alt E 

- Något längre än alt D (dock marginellt) 
 

4.2.1 Himmeta-Arboga 
I stråksamrådet framkom uppgifter om stråk A som visade att en ledningssträckning inom detta stråk i princip 
inte var möjlig. Det finns en bergtäkt i Hamre och strax öster om bergtäkten finns ett biotopskyddat skogsom-
råde. Det går inte att både undvika ingrepp i biotopskyddsområdet och samtidigt hålla tillräckligt skydds-
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avstånd till bergtäkten om en ledning ska dras inom angivet stråk. VFED har därför valt att inte gå vidare med 
alternativ A. Inför avgränsningssamrådet togs istället ett nytt alternativ fram med en ledningssträckning som 
följer E18. Önskemål om att presentera ett sådant alternativ framfördes i flera yttranden i stråksamrådet. Detta 
alternativ ger möjlighet att samlokalisera ledningen med befintlig infrastruktur. De förslag till ledningssträck-
ningar som togs fram till avgränsningssamrådet redovisas i figur 4.2. Till skillnad från stråksamrådet redovisa-
des sträckningsalternativen nu som preciserade ledningssträckningar istället för stråk. Det nya alternativet, 
som följer E18, benämndes alternativ G, och togs fram som ett alternativ till sträckningsalternativ B vilket ta-
gits fram inom stråkalternativ B. På huvuddelen av sträckan mellan Himmeta och Arboga presenterades alltså 
två alternativa ledningssträckningar, B och G. 

 
Figur 4.2. Översiktskarta med framlagda sträckningsförslag redovisade i underlag till avgränsningssamrådet i maj 2019. 

 

4.2.2 Arboga-Kungsör 
Beträffande stråkalternativ D och E har VFED valt att förorda alternativ D. Motiven till detta är främst att vissa 
avsnitt av stråk D redan idag är påverkade av en befintlig 40 kV ledning, att risken för störningar på fågellivet 
bedöms vara något större i stråk E, samt att remissinstanserna Länsstyrelsen, Västra Mälardalens Myndig-
hetsförbund, Skogsstyrelsen, Sveriges Ornitologiska Förening (m.fl. ornitologiska föreningar) och Natur-
skyddsföreningen alla förordat alternativ D framför alternativ E. Sammantaget gör detta att VFED valt att gå 
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vidare med alternativ D, och inom stråket har en ledningsträckning identifierats som innefattar vissa mindre 
alternativa justeringar (se 4.2.3 nedan). 

4.2.3 Övriga alternativa sträckningar 
Till avgränsningssamrådet togs det även fram alternativa ledningssträckningar längs vissa kortare delsträckor 
inom förordade stråk. Dessa framgår av figur 4.2. En av dessa delsträckor är belägen strax norr om Arboga-
stationen. Det östra alternativet här (BDG-1) innebär en kortare ledningssträckning, men tar mer skog i an-
språk och ligger närmare befintliga hus. Det västra alternativet (BDG-2) är längre, men förläggs parallellt med 
befintlig 40 kV ledning i större utsträckning. 

Vidare togs två alternativa sträckningar fram inom stråk D som skiljer sig åt på så sätt att det ena alternativet 
(D1) nyttjar åkerholmar i största möjliga mån för stolpplaceringar, särskilt vinkelstolpar och deras stag, medan 
det andra alternativet (D2) helt undviker åkerholmar. Det förstnämnda alternativet skulle komma att kräva dis-
pens från biotopskyddet då alla åkerholmar omfattas av det generella biotopskyddet i jordbruksmark. Fördelen 
med ett sådant alternativ är att intrånget i åkermark blir mindre vilket minskar ledningens påverkan på jordbru-
ket något. 

Det i avgränsningssamrådet nya alternativet som följer E18 – alternativ G – presenterades med två alternativa 
ledningssträckningar i sin södra del, ett östligt alternativ (G1) och ett västligt alternativ som går i nära anslut-
ning till E18 (G2). Om alternativ G2 skulle väljas att gå vidare med skulle detaljstudier behövas för att fast-
ställa såväl stolpplaceringar som stolphöjder vid trafikplatsen. 

I tabell 4.2 redovisas en översikt av de alternativ som i avgränsningssamrådet presenterades som möjliga al-
ternativ att gå vidare med. 

Tabell 4.2. Översikt av möjliga alternativ som presenterades i avgränsningssamrådet (se även figur 4.2). 

Sträckan Himmeta-Arboga Sträckan Arboga-Kungsör Gemensam del för båda sträck-
orna norr om Arboga 

Alternativ B Alternativ D 
 

Alternativa delsträckor: 
- Alternativ som utnyttjar åkerholmar för  
 stolpplaceringar (D1) 
- Alternativ som undviker åkerholmar (D2) 

 

- Alternativ östlig delsträcka  
 som utnyttjar skogsmark fram- 
 för åkermark (BDG-1) 
- Alternativ västlig delsträcka 
 som utnyttjar åkermark fram- 
 för skogsmark (BDG-2) 
 

Alternativ G (längs E18) 
 
Alternativa delsträckor: 
- Östligt alternativ över åkermarker 
(G1) 
- Västligt alternativ över trafikplats 
(G2) 

 

4.2.4 Sträckningsförslag föreslagna i samrådsyttranden 
Under såväl stråksamrådet som avgränsningssamrådet lämnades yttranden in med specifika förslag till alter-
nativa ledningssträckningar. De flesta av dessa rör alternativa dragningar av alternativ D och E. Även i andra 
avsnitt har alternativa sträckningsförslag lämnats, vilka rör kortare delsträckor. Alla dessa föreslagna alternativ 
finns redovisade med kartfigurer i samrådsredogörelserna för stråksamrådet respektive avgränsningssamrå-
det (bilaga 1 och 2). Här framgår också VFED:s bedömning av alternativen och varför man valt att inte gå vi-
dare med dem. 
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4.3 Förordade sträckningsalternativ 
En översiktlig sammanställning av bedömda för- och nackdelar för de kvarvarande alternativen i avgräns-
ningssamrådet har gjorts i tabell 4.3. Vilka sträckningsalternativ som VFED slutligen valt att gå vidare med 
och motiven till detta beskrivs vidare nedan. 

 

Tabell 4.3. Bedömda för- och nackdelar avseende alternativ i avgränsningssamrådet. Efter avgränsningssamrådet avfär-
dade alternativ är rödmarkerade. 

Alternativ (luft-
ledning) 

Fördelar Nackdelar 

B 
 
Avfärdat alterna-
tiv 

+ Påverkar jordbruksmark i mindre utsträck-
ning än alt G 

- Alt B innebär en visuell påverkan på landskapet 
längs ett stråk där det idag saknas annan infra-
struktur 

- Större påverkan på skogsbruket jmf med alt G 

- Ganska trångt mellan bostäder vid Långtäby 2:6 
och 7:1 

- Ingen av remissinstanserna förordar alt B framför 
alt G 

G (längs E18) + Följer befintlig infrastruktur i form av E18, vil-
ket innebär att den visuella påverkan på land-
skapet blir begränsad 

+ Av remissinstanserna förordar Länsstyrel-
sen, Kungsörs kommun, Arboga kommun och 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund alt G 
framför alt B 

+ Några högre naturvärden (naturvärdesobjekt 
enligt klass 3 eller högre) påverkas inte i alter-
nativet 

+ Alt G innehåller inga trånga passager nära 
bostäder på motsvarande sätt som i alt B 

- Påverkar jordbruksmark i större utsträckning än 
alt B 

- Vid Örberga korsar alt G ett område utpekat som 
värdefullt i kulturminnesvårdsprogram resp beva-
randeprogram för odlingslandskapet (då alternati-
vet följer E18 bedöms dock att den visuella påver-
kan på detta område endast blir begränsad) 

   

G1 (östligt alt 
över åkermar-
ker) 

+ Då alt G1 håller sig utanför trafikplatsen 
krävs ingen särskilt anpassad teknisk lösning 
eller hänsyn till vägtrafiken vid byggnation 
samt framtida underhåll. 

- Alt G1 bedöms ge en större påverkan på land-
skapsbilden än alt G2, då alternativet ligger längre 
från E18 

G2 (västligt alt 
över trafikplats) 
 
Avfärdat alterna-
tiv 

+ Alt G2 bedöms ge en mindre påverkan på 
landskapsbilden än alt G1, då alternativet lig-
ger närmare E18 

+ Arboga och Kungsörs kommuner förordar alt 
G2 framför G1* 

- Alt G1 går över trafikplatsen vilket kräver en an-
passad teknisk lösning med höga stolpar. Bygg-
nation och framtida underhåll blir även mer kom-
plicerat då sträckningen korsar Östra Broledens 
avfart på två ställen.  

   

D1 (utnyttjar 
åkerholmar) 
 
Avfärdat alterna-
tiv 

+ Alt D1 påverkar jordbruksmark i mindre ut-
sträckning än alt D2 

+ Ägaren av fastigheten Eknö 9:2 förordar alt 
D1 framför alt D2 (i övrigt har inga av remissin-
stanserna tagit ställning mellan alternativen; 
Länsstyrelsen bedömer alternativen som lik-
värdiga) 

- Alternativet gör ingrepp i biotopskyddade åker-
holmar, vilket kräver ansökan om dispens från  
biotopskyddet 

- Alternativet bedöms preliminärt inte innebära nå-
gon allvarlig påverkan på populationen av orto-
lansparv i området, men det finns en viss risk att 
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ingreppen i åkerholmarna kan komma att innebära 
att artens skydd i Artskyddsförordningen prövas 

D2 (undviker 
åkerholmar) 

+ Ingrepp i biotopskyddade åkerholmar und-
viks, vilket innebär att dispens från  
biotopskyddet inte behöver sökas 

+ Alternativet bedöms innebära mindre risk för 
att ortolansparvens skydd i Artskyddsförord-
ningen prövas 

- Alt D2 påverkar jordbruksmark i större utsträck-
ning än alt D1 

   

BDG1 (östligt 
alt) 
 
Avfärdat alterna-
tiv 

+ Alternativet innebär mindre påverkan på 
jordbruksmark jmf med alt BDG2 

+ Alt BDG1 är något kortare än alt BDG2 

+ Alt BDG1 förordas av ägarna till fastighet-
erna Hamre 3:10 och Koberg 2:2 och 2:6** 

- Alternativet påverkar skogsbruket i större ut-
sträckning än alt BDG2 

- Alt BDG1 går närmare befintliga bostadshus 
(dock ej närmare än 100 m) 

BDG2 (västligt 
alt) 

+ Alternativet påverkar skogsbruket i mindre 
utsträckning än alt BDG1 

+ I den norra delen följer alt BDG2 en befintlig 
40 kV ledning 

+ Alt BDG2 förordas av Mälarenergi Elnät AB 
och av ägarna till fastigheterna Koberg 2:8 
resp Västerby 3:1 

- Alternativet innebär större påverkan på jord-
bruksmark jmf med alt BDG1 

- Alternativet blir mer synligt i landskapet jmf med 
alt BDG1 

* Detta är en tolkning av Kungsörs kommuns yttrande där man skriver att man förordar förslaget på ledningssträckning längs E18 ”hela 

vägen ner till Hamre”. Arboga kommun förordar alt G2, men då som markkabel. 
** Fastighetsägarna förordar alternativ BDG1 med utgångspunkten att det grävs ner som markkabel. Som första alternativ (även det 
markkabel) föreslår fastighetsägarna ett eget östligt alternativ (BDG3) som följer E20. Detta finns beskrivet och kommenterat i samrådsre-
dogörelsen för avgränsningssamrådet, bilaga 2. 

 

4.3.1 Förordat alternativ G 
VFED förordar sträckningsalternativ G framför alternativ B. Alternativ G följer befintlig infrastruktur i form av 
E18, vilket innebär att den visuella påverkan på landskapet blir mer begränsad jämfört med alternativ B. Efter 
den kompletterande naturvärdesinventering som utfördes 2019 kan konstateras att alternativ G inte påverkar 
några naturvärden enligt klass 3 eller högre. Ytterligare ett skäl som väger till alternativ G:s fördel är att alter-
nativet inte innehåller några trånga passager nära bostäder på motsvarande sätt som i alternativ B. Vidare 
förordas alternativ G framför alternativ B av ett flertal remissinstanser, däribland Länsstyrelsen och Arboga 
och Kungsörs kommuner. Sammantaget gör detta att VFED valt att gå vidare med alternativ G. 

4.3.2 Förordat alternativ G-1 
VFED förordar alternativ G-1 framför G-2. Alternativ G-2 sträcker sig över befintlig trafikplats, vilket skulle 
kräva särskilda tekniska lösningar med höga stolpar intill trafikplatsen. Passagen över trafikplatsen med två 
korsningar över Östra Broledens avfart innebär också försvårad tillgänglighet till ledningen både i samband 
med byggnation och framtida underhåll. VFED bedömer att den något större påverkan på landskapsbilden 
som alternativ G-1 innebär inte är så stor att den uppväger nackdelarna avseende teknik och tillgänglighet i 
alternativ G-2. Därför väljer VFED att gå vidare med alternativ G-1. 
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4.3.3 Förordat alternativ D-2 
VFED förordar alternativ D-2 framför D-1. Alternativ D-1 innebär ingrepp i åkerholmar som omfattas av biotop-
skydd. Om alternativ D-1 skulle väljas skulle detta kräva att ansökningar om dispens från biotopskyddet upp-
rättas och lämnas in till Länsstyrelsen. VFED bedömer att det är mycket osäkert om en sådan dispensansö-
kan skulle beviljas i ett fall som detta där andra alternativ är möjliga. Det finns också en viss risk att alternativ 
D-1 kan orsaka påverkan på den rödlistade arten ortolansparv. Sammantaget innebär dessa faktorer att 
VFED valt att gå vidare med alternativ D-2. 

4.3.4 Förordat alternativ BDG-2 
VFED förordar alternativ BDG-2 framför BDG-1. Både BDG-1 och BDG-2 bedöms som möjliga alternativ vars 
för- och nackdelar inte skiljer sig åt på några avgörande sätt. Mälarenergi Elnät AB har dock framhållit att al-
ternativ BDG-1 troligen är ett mer kostnadskrävande alternativ på sikt. Detta tillsammans med att flera fastig-
hetsägare förordat alternativ BDG-2 gör att VFED valt att gå vidare med alternativ BDG-2. 

4.3.5 Förordade alternativ – sammanfattning 
Den sammantagna slutsatsen av genomförda samråd är att VFED förordar alternativ G och D med de ingå-
ende alternativen G-1, D-2 och BDG-2. Dessa förordade sträckningsalternativ redovisas på karta i figur 4.3, 
och benämns hädanefter enbart sträckningsalternativ D och G. 

 
Figur 4.3. Förordade sträckningsalternativ D och G för vilka ansökan om koncession görs. 
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4.4 Val av teknikalternativ: Luftledning  

4.4.1 Bakgrund 
I det genomförda samrådet angående alternativa ledningsstråk klargjorde VFED att ett utförande som luftled-
ning förordas främst av kostnadsskäl men även av driftsäkerhetstekniska hänsyn. De inkomna yttrandena kan 
sammanfattas som ett närmast enigt motstånd mot luftledning, se samrådsredogörelse (bilaga 1 och 2). Lik-
som för nu aktuell ledning så dominerar krav på markförläggning av nya kraftledningar oftast samrådet inför 
tillståndsansökan. Eftersom markförlagda ledningar medför en ytterst begränsad synlig påverkan på omgiv-
ningen är det naturligt att de externa intressenter, som berörs av en ny kraftledning, förespråkar att den mark-
förläggs istället för att byggas som en trädsäker luftledning med en 40 m bred skogsgata.  

För de mindre lokalnätsledningarna (0,4- 20 kV) dominerar markförlagda ledningar och icke trädsäkra lokal-
nätsledningar markförläggs kontinuerligt. 70 % av VFED:s lokalnät är i dag markförlagt. De större regionnäts-
ledningarna byggs däremot normalt som trädsäkra luftledningar och dessa större kraftledningar markförläggs 
främst i tätbebyggda stadsmiljöer där fysiskt utrymme för luftledning saknas. Endast 1,8 % av VFED:s 130 kV 
nät är utfört som markförlagda ledningar. Den stora skillnaden mellan andelen markförlagda lokalnätsled-
ningar respektive regionnätsledningar förklaras av vitt skilda tekniska och ekonomiska förutsättningar beträf-
fande teknikvalet kabel/luftledning inom lokalnät respektive regionnät. Eftersom markförläggning av luftled-
ningar pågår i stor omfattning för lokalnätsledningar med lägre spänningsnivå är det fullt förståeligt att det 
finns en uppfattning att markförläggning av större regionnätsledningar kan ske i samma omfattning. Så är inte 
fallet utan de tekniska utmaningarna med markförläggning av kraftledningar ökar med stigande spän-
ningsnivå.  

I september 2020 tog VFED ett principbeslut om att generellt förorda luftledning som teknikval för kraftled-
ningar med spänningsnivå 130 kV eller högre. I avsnitten 4.4.2 – 4.4.7 nedan presenteras principbeslutet 
samt skälen för det såväl generellt samt specifikt för nu aktuell 130 kV ledning Himmeta-Arboga-Kungsör. Yt-
terligare motiveringar kring olika aspekter av teknikvalet återfinns i VFED:s bemötanden av yttranden i de 
båda genomförda samråden (se bilaga 1 och 2). VFED:s uppfattning är att inget av yttrandena redovisar 
några sakförhållanden som utgör grund för att välja markkabel istället för luftledning. Utöver den översiktliga 
kostnadsberäkningen (se 4.4.6 nedan), samt utredningen av material och energiåtgång, har VFED därför inte 
utrett alternativet att bygga den planerade ledningen, helt eller delvis, som markförlagd kabel. 

Med anledning av den omfattande utbyggnad av elnätet som krävs för att klara den pågående energiomställ-
ningen har regionnätsföretagen Ellevio, E.ON Energidistribution, Jämtkraft, Skellefteå Kraft Elnät och VFED 
samt Affärsverket svenska kraftnät i januari 2021 lämnat förslag till regeringen på åtgärder för att säkerställa 
utbyggnaden av elnätet (Affärsverket svenska kraftnät mfl 2021). Av skrivelsen framgår att de undertecknade 
regionnätsföretagen generellt förordar luftledning på de högre spänningsnivåerna bl.a. därför att de tekniska 
problemen med att i stor omfattning använda markkabel på de högre spänningsnivåerna skulle bli mycket 
svårhanterliga och leda till minskad driftsäkerhet.    

Mot bakgrund av ovanstående, vilket förtydligas i följande avsnitt, står VFED fast vid teknikvalet luftledning för 
den aktuella kraftledningen. 
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4.4.2 VFED:s principbeslut avseende teknikval mellan luftledning och markkabel på spän-
ningsnivåer 130 kV eller högre 

Luftledning är den teknik som VFED generellt förordar på spänningsnivåer 130 kV eller högre då det är den 
tekniska lösning som ger ett säkert, tillförlitligt och effektivt elnät till lägsta kostnad för våra kunder. De huvud-
sakliga skälen till att luftledning förordas anges i korthet i punkterna nedan. Termer som kan uppfattas som 
tekniska ges närmare förklaringar i texterna som följer längre ner. 

• Enligt ellagen ska nätägaren ansvara för att dess ledningsnät är säkert, tillförlitligt och effektivt och för att det 
på lång sikt kan uppfylla rimliga krav på överföring av el. Begreppen i ellagen understöder ställningstagandet 
att generellt förorda luftledning som teknisk lösning i 130 kV-nätet. 

• De tekniska problemen med att i stor omfattning förlägga markkabel i 130 kV-nätet skulle bli mycket svår-
hanterliga och leda till minskad driftsäkerhet. Som exempel kan nämnas risk för resonansfenomen och spän-
ningstransienter, ökat antal felkällor med långa reparationstider, oönskade effektflöden i nätet och mindre möj-
ligheter till maskad driftläggning med momentan reserv för anslutna kunder.  

• Luftledning är generellt sett ett betydligt mer kostnadseffektivt alternativ jämfört med markkabel. Samhället 
får ut totalt sett mycket mer kundnytta för varje investerad krona i 130 kV-nätet om luftledning används istället 
för markkabel. Därmed kan fler samhällsbehov tillgodoses med luftledningar jämfört med markkabel. Detta är i 
linje med VFED:s uppdrag om att tillhandahålla ett effektivt elnät.  

• Kabel kan utifrån ovan beskrivna anledningar endast förordas på korta sträckor där luftledning inte är möjligt 

p.g.a. brist på fysiskt utrymme, t.ex. i radiella stadsnät. Som försiktighetsprincip och för att leva upp till likabe-
handling av markägare och övriga berörda intressenter, kan kabel därför bara förordas där fysiskt utrymme för 
luftledning saknas.  

VFED:s ställningstagande gällande teknikval för spänningsnivå 130 kV eller högre innebär att luftledning ge-
nerellt ska förordas i ansökningar om nätkoncession för linje. Detta gäller för alla typer av ärenden: nya led-
ningar avsedda att ansluta kunder, förstärkningar och reinvesteringar i befintligt nät, samt flytt av befintliga 
ledningar som initierats av kunder eller andra intressenter. I följande avsnitt utvecklas skälen till ställningsta-
gandet.   

4.4.3 Nätägarens roll och ansvar 
Enligt 3 kap. 1 § i ellagen ansvarar ett företag som bedriver nätverksamhet för drift och underhåll och vid be-
hov, utbyggnad av sitt ledningsnät och, i tillämpliga fall, anslutning till andra ledningsnät. Företaget svarar 
också för att dess ledningsnät är säkert, tillförlitligt och effektivt och för att det på lång sikt kan uppfylla rimliga 
krav på överföring av el. Hur nätägaren väljer att dimensionera sitt nät och väljer tekniska lösningar påverkar 
direkt både personsäkerhet och tillförlitlighet. Ett relevant mått på effektiviteten är hur många MW som kan 
överföras eller anslutas till en viss kostnad. Nätföretaget får betalt för sina kostnader via tariffen. Det finns 
dock begränsningar av hur mycket ett nätföretag kan investera såsom exempelvis nätföretagets skuldsättning, 
nivån på tariffer som samhället accepterar, interna och externa resurser för projektering och byggnation av 
ledningar samt möjligheter att ta avbrott i elnätet för att koppla in nya delar (med bibehållen driftsäkerhet).  

Givet att nätföretaget har en viss ram för investeringar behöver samhället få ut så mycket som möjligt av 
dessa medel. Samhället får ut totalt sett mycket mer nytta och driftsäkerhet för varje investerad krona på 
spänningsnivån 130 kV om luftledning används istället för markkabel. Nätföretaget kan därmed tillgodose fler 
samhällsbehov med luftledning jämfört med markkabel. Ett effektivt elnät är säkert, tillförlitligt, har låga 
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förluster och erbjuder hög kapacitet vid varje ny investering. Nätägaren behöver beakta alla dessa aspekter 
för att leva upp till sin roll.   

Den som har nätkoncession för linje är skyldig att på skäliga villkor ansluta en elektrisk anläggning till led-
ningen och anslutningen ska normalt fullgöras inom två år från att en begäran om anslutning mottagits. Detta 
är ett utmanande krav för nätägaren. När en elektrisk anläggning ska anslutas innebär det ofta att elnätet 
måste förstärkas. I praktiken är alltså nätägaren enligt lag skyldig att uppföra även de ledningar som möjliggör 
anslutningen. Nya ledningar byggs antingen för att det finns en kund som vill anslutas och enligt lag har rätt till 
det, eller för att tillgodose de samlade kundernas behov av el (d.v.s samhällets behov). Sådana behov är ex-
empelvis nya bostadsområden eller ny infrastruktur såsom tunnelbana och laddstationer för elbilar. Elnäten är 
den mest samhällskritiska infrastrukturen vi har och det är avgörande att det fungerar väl.   

Nätföretagen är monopolverksamhet och regleras därmed. Reglermyndigheten Energimarknadsinspektionen 
övervakar nätägare. Det är alltid kunderna som betalar för de investeringar nätägare gör i sitt nät. Om nyttan 
av investeringen enbart tillfaller en ny kund är det den kunden som betalar hela investeringen med en så kal-
lad anslutningsavgift. Om nyttan delvis tillfaller en ny kund och till resterande del är till nytta för befintliga kun-
der delas anslutningsavgiften. En del betalas då av den nya kunden och resten av kostnaden fördelas på nät-
ägarens kundkollektiv via tariffen. Nyttan av nätförstärkningar och reinvesteringar som inte orsakas av en-
skilda kunder kommer kundkollektivet till godo och betalas därför i sin helhet via tariffen.  

Den som har nätkoncession är skyldig att på skäliga villkor överföra el för annans räkning. Överföringen av el 
skall vara av god kvalitet. En nätkoncessionshavare är skyldig att avhjälpa brister hos överföringen, i den ut-
sträckning kostnaderna är rimliga i förhållande till de olägenheter för elanvändarna som är förknippade med 
bristerna. Det finns mått som anger vad som är tillräcklig elkvalitet. Att avhjälpa brister innebär ofta kost-
samma åtgärder i anläggningarna. Det ingår således i nätägarens uppdrag att upprätthålla kvalitéten och ge-
nomföra nödvändiga investeringar för detta. En nätkoncessionshavare är skyldig att se till att avbrott i överfö-
ringen av el till en elanvändare aldrig överstiger tjugofyra timmar. Detta är ett lagkrav medan Energimarknads-
inspektionens föreskrift föreskriver högre krav relativt uttagseffektens storlek. Detta krav dimensionerar den 
nivå på driftsäkerhet en nätägare behöver upprätthålla och har därmed stor inverkan på hur nätägaren tek-
niskt utformar elnätets anläggningar. 

4.4.4 Elnätets utformning samt driftsäkerhet 

Kabel i lokalnätet, luftledning i regionnätet 

Det svenska elsystemet brukar indelas i lokalnät, regionnät och stamnät. Lokalnätet (vanligtvis 0,4-22 kV) lig-
ger närmast hushållen och de flesta företag med måttlig effektnivå. Regionnätet (vanligtvis 40-130 kV) förde-
lar effekten från stamnätet ut till landets regioner där det matar antingen det underliggande lokalnätet alterna-
tivt kunder med stora effektbehov såsom tyngre industrier, se figur 4.4 nedan. Det nationella stamnätet (220 
eller 400 kV) fördelar ut effekten i landet från de stora kraftstationerna samt förbinder Sveriges elnät med våra 
grannländer.   

För att ett elnät ska vara tillförlitligt behöver det hålla en viss nivå av driftsäkerhet. Nätägare har ett långtgå-
ende ansvar att säkerställa att avbrott inte uppstår och att de åtgärdas snarast. Stam- och regionnäten i Sve-
rige och på de flesta håll i världen dimensioneras enligt det så kallade N-1 kriteriet. Det innebär att elsystemet 
ska klara att tappa en godtycklig komponent, exempelvis en ledning eller en transformator, utan att det blir 
avbrott i elnätet. Regionnätet byggs normalt som trädsäkra luftledningar då det är den konstruktion som ger 
högst driftsäkerhet och lägst kostnader på aktuell spänningsnivå. En trädsäker regionnätsledning byggs i en 

2
0
2
1
-
1
0
0
8
3
5
-
0
0
0
1
 
 
 
 
 
2
0
2
1
-
0
3
-
0
4

2
0
2
1
-
1
0
0
8
3
5
-
0
0
0
9
 
 
 
 
 
2
0
2
2
-
0
9
-
1
8

Sida 729 (868)



 
 
 

 
 
 

24 
Miljökonsekvensbeskrivning - Ny 130 kV kraftledning mellan Himmeta–Arboga-Kungsör 
 

Confidentiality: C1 - Public 

ledningsgata som är tillräckligt bred, normalt ca 40 m, så att inget träd intill luftledningen kan falla på den och 
orsaka avbrott. Den ytterst lilla andel av 130 kV-nätet som är markförlagd återfinns främst i tätbebyggd miljö 
där fysiskt utrymme för luftledningar saknas.  

Eftersom lokalnätet är många gånger längre än regionnätet, samt i större utsträckning är byggt närmare bo-
stadsbebyggelse är det inte rimligt att hålla det elnätet trädsäkert då det skulle innebära att stora markytor 
skulle undantas från ett aktivt skogsbruk. Skillnaderna mellan trädsäkra och icke trädsäkra luftledningar ur ett 
driftsäkerhetsperspektiv kan exemplifieras med stormen Alfrida. Inget avbrott uppstod då på VFED:s träd-
säkra regionnät medan stora delar av det icke trädsäkra lokalnätet slogs ut. Om det hade varit möjligt att ha 
ett trädsäkert lokalnät så hade inte den omfattande kablifiering, som skett på grund av ellagens krav och som 
medfört att huvuddelen av lokalnätet är markförlagd, genomförts. Markförläggning av lokalnätskablar är också 
betydligt enklare anläggningstekniskt då dessa är mycket mindre än regionnätskablar vilket medför mindre 
miljöpåverkan vid förläggningen.   

 

 

Figur 4.4. Det svenska elsystemet. Källa: Energiföretagen.se, Grafik: Erik Nylund/Visualize that. 
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Ser man på elnäten nedifrån lågspänning så är delen närmast kund alltid radiell (trädstruktur). Vid ett fel inne-
bär detta att kunden blir spänningslös tills felet reparerats eller omkoppling (som ofta sker automatiskt) har 
skett. Högre upp i kedjan på regionnätet finns det andra matningsvägar som kan inkopplas snabbt vid ett fel 
på en ledning i nätet. Ett sådant nät är maskat vilket innebär att det har en nätstruktur liknande ett spindelnät 
med flera möjliga matningsvägar till varje station. Antalet alternativa matningsvägar i region- och stamnät be-
ror på hur mycket effekt som skall distribueras och huruvida det rör sig om markkablar eller luftledningar. Av-
görande är konsekvensen vid ett fel i systemet. Energimarknadsinspektionen har krav på avbrottstider kopp-
lade till effektstorlek (Eifs 2013:1).  

Stora markkabelsystem över 100 kV förekommer normalt endast i städer och kännetecknas av att de drivs 
radiellt och normalt är dimensionerade enligt N-2 kriteriet. Det innebär att varje station i regel har tre mat-
ningsvägar, det vill säga att man kan klara två markkabelfel vilket ansetts vara en rimlig riskavvägning. Skulle 
ett avbrott ske så kan omkoppling ske automatiskt varför det i bästa fall enbart blir en kort blink hos kunderna. 
Att markkabelsystemen drivs radiellt beror delvis på behovet att hålla nere felströmmar eftersom markkablar 
har betydligt lägre impedans (elektriskt motstånd) än luftledningar. Men om kabelsystemet skulle drivas mas-
kat finns även risk för överbelastning vid normal drift, eftersom elledningar med lägst impedans tar på sig 
mest ström. Den totala sträckan elledningar blir i de flesta fall längre om ett radiellt kabelsystem byggs.  

Att kablifiera delsträckor ute i ett befintligt maskat luftledningssystem innebär helt andra påfrestningar på 
markkabel och kabelskarvar. Luftledningar utsätts regelbundet för störningar på grund av åska men är mycket 
tåliga för de överspänningar och strömmar som uppstår. Eftersom elsystemet är maskat så kommer alla elled-
ningar utsättas för mer eller mindre höga strömmar och spänningar, vilket kommer öka risken för markkabelfel 
markant om man kablifierar delsträckor. Om aktuell 130 kV ledning Himmeta-Arboga-Kungsör skulle markför-
läggas innebär det att ca 20 km markförlagd ledning skulle byggas in i det omgivande maskade luftlednings-
systemet. 

Moderna markkablar har idag enligt tillverkarna en hög tillgänglighet om man ser till själva kabeln. Det är ofta 
skarvar som är problemet. Antalet skarvar beror på längden och storleken på kabeltrummor (för 130 kV 1-fas 
markkabel beroende på area normalt ca 500 – 800 meter/trumma). Vid längre markkablar krävs kompensa-
tion för den reaktiva effekt markkablarna generar (se avsnitt "Effektflöden och dimensionering" i avsnitt 
4.4.5 nedan). Ju fler komponenter som byggs in i ett elnät, desto fler potentiella felkällor finns det. Varje skarv 
och varje station som byggs blir en ny potentiell felkälla. Därmed försämras driftsäkerheten totalt sett ju fler 
markkablar som kommer in i systemet. Av detta följer även att driftsäkerheten på en markförlagd ledning för-
sämras ju längre den är eftersom antalet skarvar ökar. En markförläggning av aktuell ledning kräver ca 150 
kabelskarvar om trummor med 800 m kabellängder kan användas (25 skarvar per enledarkabel samt dubbla 
kabelförband med tre enledarkablar vardera).  

Felstatistik 

De europeiska stamnätsoperatörernas samarbetsorgan, Entso-e, publicerar statistik över avbrott och fel på 
komponenter och luftledningar/markkablar. Denna statistik sträcker sig för Sveriges del ned till och med 130 
kV och bygger på uppgifter från de större regionnätsföretagen. Det normala är att man anger det senaste 
årets utfall samt medelvärden för längre perioder (10 år) bakåt. Underlaget för uppgifterna nedan baseras på 
2018 års utgåva och avser statistik för svenska 130 kV ledningar under perioden 2008-2017 (Entso-e 2018).   

De övergående felen på grund av åska i luftledningsnät är vanliga på de högsta spänningsnivåerna, för 130 
kV luftledningar ungefär 0,8 fel/100 km och år. Ett kortvarigt bortfall av en elledning innebär att effekten förde-
las över på andra ledningar. Skulle felet vara kvarstående, för 130 kV ca 0,06 fel/100 km och år, kan man 
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räkna med att ledningen är åter inom 24 timmar. När det gäller markkablar så stiger felintensiteten med spän-
ningen eftersom majoriteten av felen är kopplade till isolationen, förutom yttre påverkan såsom avgrävning. I 
statistiken anges för 130 kV markkablar totalt 1.6 fel/100 km och år varav 1.0 fel/100 km och år är kvarstå-
ende. Detta är inte det samma som att 0.6 fel/100 km och år är övergående på samma sätt som för luftled-
ningar där man för det mesta har automatisk återinkoppling: För markkabel görs alltid en undersökning/be-
dömning innan man vågar spänningssätta efter att den frånkopplats automatiskt. Sammanfattningsvis kan 
konstateras att en markkabel på 130 kV-nivå har ca 15 gånger sämre tillförlitlighet än en 130 kV luftledning.  

Då ett fel uppstår på en markkabel är reparationstiden avsevärt längre jämfört med den begränsade mängd 
luftledningsfel som kräver reparation. När ett kabelfel har lokaliserats måste dessutom kabeln friläggas innan 
reparationen kan påbörjas. Reparationsarbetet är betydligt mer tekniskt komplicerat och tidskrävande jämfört 
med reparation av en luftledning som normalt går snabbare än 24 timmar. Skarvning av 130 kV kablar är ett 
avancerat hantverk som måste utföras i fält i en fuktfri miljö. När kabeln har frilagts måste därför ett tält etable-
ras kring skarvplatsen varpå skarvningen genomförs av specialutbildad personal. Skarvning av 130 kV kablar 
går därför inte att jämföra med skarvning av lokalnätskablar där färdiga skarvhylsor kan användas. Den ty-
piska tiden för att återställa en markkabel i normal drift är 2-7 dagar men vid svåra väderförhållanden kan det 
ta betydligt längre tid än så. 

Markabelns 15 gånger sämre tillförlitlighet (sannolikhet för fel) jämfört med luftledning tillsammans med mark-
kabelns flera gånger längre reparationstid medför att sannolikheten för att en luftledning är tillgänglig (i drift) är 
i storleksordningen 50-100 gånger större. Den betydligt lägre tillgängligheten för en markkabel innebär att 
man inte kan bortse från att ytterligare ett fel inträffar under den tiden kabeln repareras. I rena markkabelsy-
stem är därför praxis hos de allra flesta nätföretag att man dimensionerar elsystemet enligt N-2 kriteriet.  

Som redan konstaterats är huvuddelen av luftledningsfelen övergående. Skulle felet vara kvarstående så kan 
man räkna med att ledningen är åter inom 24 timmar och sannolikheten för att ett nytt kvarstående fel uppstår 
under denna tid kan anses försumbar. Därför dimensioneras luftledningsnäten enligt N-1 kriteriet.  

4.4.5 Tekniska förutsättningar 
Växelström är det effektivaste sättet att överföra el och är idag en etablerad internationell standard. Ju högre 
spänningsnivå som används för överföring av el desto lägre blir förlusterna. En hög spänningsnivå är alltså 
både effektivt och miljövänligt. Med hög spänning kan större mängder el transporteras på ledningen, samtidigt 
som överföringsförlusterna procentuellt blir lägre. Används lägre spänning behövs fler ledningar för att uppnå 
samma kapacitet. Nollalternativet för aktuell ledning är att flera nya 40 kV ledningar byggs istället för den nya 
130 kV ledningen samtidigt som befintliga 40 kV ledningar bibehålls istället för att raseras då den nya 130 kV 
ledningen tagits i drift. Nollalternativet skulle därmed medföra fler ledningar och större överföringsförluster 
jämfört med planerad ny ledning. 

Felströmmar 

Med ett säkert elnät avses både person- och driftsäkerhet. När det gäller direktjordade elsystem (i Sverige 
från och med 130 kV och högre) är ledningsägaren skyldig att skydda omgivningen från de spänningssätt-
ningar som sker vid jordfel. Elsäkerhetsverkets föreskrifter ställer krav på hur hög spänningssättning man får 
ha i jordtag (Elsäk FS2015:3). Till följd av markkablarnas lägre impedans (elektriska motstånd) blir felström-
marna höga i nät med mycket kabel. Höga felströmmar är mycket svåra att hantera: de kräver dyr utrustning i 
stationerna och när de blir extremt höga, att elnätet byggs om. Ombyggnaden sker då i regel på ett sätt som 
innebär att ännu fler ledningar behöver byggas. 
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Komponenter som ingår i elnätet dimensioneras för att tåla en viss jordfelsström. För man in markkabel i en 
del av elnätet kan ett större område påverkas. Det är alltså inte bara komponenter i närliggande stationer som 
berörs, utan både ledningar och stationer längre bort kan påverkas. Beroende på omfattningen kan detta leda 
till betydande kostnader. I elnät där markkabel införs ökar jordfelsströmmarna, i synnerhet om näten maskas. 
På grund av de höga felströmmarna kan nätägaren för det mesta inte driva rena markkabelsystem maskade. 
De drivs istället radiellt, ofta med automatisk omkoppling vid fel. Till viss del kan åtgärder mot höga jordfels-
strömmar göras i stationerna, men i slutändan måste utrustning bytas ut till en högre dimensioneringsklass. 
Kostnaderna för dessa åtgärder kan bli betydande och är direkt kopplade till jordfelsströmmens storlek. Vid de 
felströmmar som skulle uppstå vid 100% markkabel och maskat nät i t.ex. storstadsområden blir det svårt att 
överhuvudtaget få fram kabel och utrustning som klarar felströmsnivåerna. Om Vattenfall Eldistribution enbart 
skulle använda markkabel när nya ledningar byggs eller gamla förnyas, skulle extremt höga felströmsnivåer 
nås mycket snabbt i hela nätet. Detta gäller även utanför storstäderna. 

I ett luftledningssystem dämpas storleken på felströmmen kraftigt och är som högst i matande stationer för att 
sjunka till runt en 1/10 långt ut i elnätet. Ersätts en luftledning ute i det maskade elnätet med markkabel så blir 
dämpningen betydligt sämre, speciellt för jordfelsströmmar. En typisk åtgärd för att klara föreskrifterna är att 
installera så kallade isolertransformatorer i mellanspänningsnäten. Idag sker detta i huvudsak i närheten av 
stamnätstationer. Även stationerna har krav på sig utifrån de jordfelsströmmar som kan uppstå, så kallad 
spänningssättande ström. Här finns en personsäkerhetsaspekt: vid för höga spänningssättande jordfelsström-
mar kan personer, husdjur och egendom utsättas för fara. Eftersom näten förändras över tid behöver nätäga-
ren ha löpande kontroll på spänningssättande jordfelsströmmar. Det är dock oerhört komplext att följa upp och 
utvärdera spänningssättande jordfelsströmmar i takt med att elnätet förändras. Därför behöver nätägare gene-
rellt hålla nere felströmmarna vilket bäst görs genom att minimera mängden markkabel i 130 kV nätet.   

Effektflöden och dimensionering 

Den lägre impedansen hos markkablar innebär också en snedfördelning av effektflödena mellan olika led-
ningar i elnätet eftersom den elledning som har lägre impedans drar på sig mer effekt (minsta motståndets 
lag). Strömmen går den vägen där det är lättast att komma fram. När enstaka elledningar bestående av mark-
kabel förs in i ett elnät som i huvudsak består av luftledningar, innebär det i regel att kabeln drar på sig mest 
effekt. Den blir då ofta dimensionerande för kapaciteten i området den matar. Vid fel på en elledning ska dess 
effekt omfördelas till de andra ledningarna i elnätet. Vid fel på markkabeln kan omkringliggande luftledningar 
bli överlastade och vid fel på någon av luftledningarna kan kabeln överlastas. Ofta behöver man bygga flera 
elledningar för att kunna hantera omfördelning av flöden vid införande av markkabelledningar i maskade luft-
ledningsnät.  

Mängden ström eller effekt som kan överföras på en luftledning beror av hur varm ledningen blir. Ju mer effekt 
som överförs på ledningen desto större blir värmeutvecklingen. Ledaren värms upp och när metallen blir varm 
så utvidgas den vilket gör att ledaren blir längre och ledningen, som måste hänga på ett visst avstånd över 
mark, hänger längre och längre ner ju varmare den blir. I princip är det minsta tillåtna avstånd över mark som 
bestämmer hur mycket effekt som kan överföras på en luftledning.  

En kabel ligger i mark eller i rör. Värmeavledningen sker då inte till luft utan till marken runt omkring. Kabeln 
värms därmed upp snabbare och den kan inte heller tillåtas att utvidgas lika mycket som en luftledning ef-
tersom ledaren ligger fixerad omgiven av plast och armering. I praktiken kan en kabel inte belastas lika 
mycket som en luftledning utan det krävs då en mycket tjockare kabel och/eller fler kablar för att klara samma 
effektöverföring som en luftledning. De högsta effektflödena i nätet sker normalt under årets kallaste dagar. 
En luftledning klarar då att överlastas betydligt mer än en markkabel eftersom värmeutvidgningen i 
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luftledningen minskas väsentligt p.g.a den ökade avkylningen. Markkablarna måste däremot ligga på frostfritt 
djup vilket gör att de inte får någon ökad avkylning vid höga effektflöden under årets kallaste dagar. Skillnader 
i temperatur och möjligheter till avkylning mellan de båda teknikerna är orsaken till att en markkabel kräver en 
grövre dimensionering jämfört med en luftledning.   

Markkablar på högre spänningsnivåer som 130 kV producerar en ansenlig mängd så kallad reaktiv effekt. Or-
saken är att det snabbt uppstår stora fasförskjutningar mellan ström och spänning längs ledningssträckan. Det 
innebär att stora mängder av den el som matas in inte kan användas redan efter korta sträckor. För att korri-
gera fasförskjutningen måste man kompensera med shuntreaktorer. Normalt går dessa att placera i ledning-
ens anslutande stationer. Reaktorerna är komponenter som måste byggas in i nätet när 130 kV ledningar 
markförläggs. Därmed tillförs ytterligare felkällor som kan minska driftsäkerheten.  

Dimensioneringen av kabelalternativet för 130 kV ledningen Himmeta-Arboga-Kungsör baseras på simule-
ringar av effektflöden i kringliggande nät samt beräkningar av kablarnas överföringsförmåga. Jämförelser har 
gjorts med dimensioneringen för den luftledning som koncessionsansökan avser samt för den dimensionering 
av kabel som skulle krävas för att ersätta luftledningen. Beräkningar av material- och energiåtgång har gjorts 
för de båda teknikerna (se bilaga 5). En kabeldimensionering med mer är dubbla ledararean för kabelalternati-
vet skulle medföra att ledningens belastningsgrad, d.v.s den andel av ledningens kapacitet som utnyttjas, blir 
mer än dubbelt så stor jämfört med luftledningen. Då detta skulle ge för liten marginal för lastökningar konsta-
terades att en mer än fyra gånger så stor ledararea skulle krävas för kabelalternativet och för den dimension-
eringen skulle belastningsgraden för kabelalternativet ändå bli mer än 50 % högre för kabel jämfört med luft-
ledning. Sålunda ger en fördubblad kabelarea för markkabelalternativet för aktuell ledning endast en minsk-
ning av belastningsgraden med ca 25 %.  

Elkvalitetsproblem 

Ju fler markkablar som finns i systemet desto större blir risken för elkvalitetsproblem i form av elektriska reso-
nansfenomen och transienta överspänningar. Alla system har egenfrekvenser kring vilket det kan uppstå 
svängningar. Typiskt är t.ex broar som kan börja svänga mekaniskt. Ett klassiskt exempel är Tacoma Narrows 
Bridge i USA som kollapsade den 7 november 1940, fyra månader efter invigningen, till följd av ett resonans-
fenomen kopplat till brons egenfrekvens. Elsystemets egenfrekvens orsakas av elnätets ingående kapacitan-
ser och induktanser som orsakar en elektrisk svängningskrets. Kablar har större kapacitans än luftledningar 
vilket introducerar nya resonansfrekvenser i nätet. Det förskjuter dessutom befintliga resonansfrekvenser 
neråt och ökar risken för förstärkning av befintliga resonansfrekvenser. Ju fler markkablar som införs desto 
närmare kommer man elnätets egenfrekvens med risk för att det uppstår stora oscillationer i spänning och 
ström. Fenomenen kan orsaka höga spänningar och uppvärmning som kan skada utrustning i elnätet såsom 
exempelvis transformatorer och markkabelskarvar. Även kunders anläggningar och apparater kan skadas. 

Resonansen triggas alltid av något. I brons fall var det kraftig blåst som gjorde att bron kom i självsvängning. I 
elsystemets fall är det ofta ett fel någonstans i nätet, exempelvis ett fel på en ledning eller en komponent, som 
drar igång resonansen. Det är väldigt komplext och utmanande att bedöma riskerna för när resonanser kan 
uppstå och inte. Det krävs avancerade modeller av hela elsystemet och inte ens med dessa är det lätt att för-
utse fenomenet. Dessutom ändras risken så fort något i systemet ändras. Så fort det är ett avbrott någon-
stans, en ny ledning byggs o.s.v så påverkas resonansfrekvenserna. Det gör att det är svårt att åtgärda pro-
blemet. Normalt sätter man in så kallade filter som anpassas för att ta bort oönskade resonansfrekvenser. 
Men om dessa inte är exakt anpassade till hur nätet ser ut just då fungerar de inte och kan t.o.m göra situa-
tionen värre. Resonansproblemet är mer utmanande för högre än för lägre spänningsnivåer. Det yttrar sig 

2
0
2
1
-
1
0
0
8
3
5
-
0
0
0
1
 
 
 
 
 
2
0
2
1
-
0
3
-
0
4

2
0
2
1
-
1
0
0
8
3
5
-
0
0
0
9
 
 
 
 
 
2
0
2
2
-
0
9
-
1
8

Sida 734 (868)



 
 
 

 
 
 

29 
Miljökonsekvensbeskrivning - Ny 130 kV kraftledning mellan Himmeta–Arboga-Kungsör 
 

Confidentiality: C1 - Public 

konkret i att det antal kilometer markkabel som kan installeras innan en påtaglig risk uppstår är mindre för 
höga systemspänningar än för låga. 

Transienter i spänning och ström är också ett elkvalitetsproblem för vilket risken ökar med en ökad andel 
markkabel i nätet. En transient är en väldigt kort men väldigt hög ”spik” som kan slå sönder apparater och ka-

belskarvar. Transformatorer är stora apparater som kan gå sönder till följd av transienter och de tar lång tid att 
ersätta. 

Studier av effekterna av omfattande markförläggning av kraftledningar på elkvalitet har bland annat gjorts i 
Danmark där ett politiskt beslut togs i Folketinget 2008 om en handlingsplan som syftade till kablifiering av 
stora delar av kraftsystemet. Erfarenheter från Danmark visar att även relativt korta kablar kan ha negativ på-
verkan på elkvaliteten i ett stort geografiskt område. Det har konstaterats att kablifiering av stora delar av 
transmissionsnätet kan innebära en betydande risk för både befintliga och nya anläggningar i Danmark och 
att en stor mängd kabel i ett visst område begränsar mängden kabel som kan anslutas på andra platser i sy-
stemet (Lennerhag 2020). Den danska kabelhandlingsplanen reviderades genom ett ändringsbeslut 2016 
som innebar att omfattningen av den planerade markförläggningen av ledningsnätet reducerades väsentligt.  

Sammanfattningsvis beror elkvalitetsproblematiken på att markkablars elektriska egenskaper är sådana att de 
kan bidra till skadliga spänningshöjningar i elnätet med potentiella driftstörningar som följd. För att minska ris-
ken för sådana driftstörningar måste nätföretagen hålla sig på ett säkert avstånd till riskområdet för denna typ 
av störningar. Det gör man genom att begränsa mängden markkablar på höga spänningsnivåer i systemet.  

Likströmsteknik (DC, HVDC) 

Ibland nämns likströmstekniken (DC) som en lösning för att undvika byggnation av luftledningar. Växelströms-
tekniken (AC) är dominerande inom elförsörjningen och i hela världen produceras, överförs och mottas elektri-
citet som växelström. Likströmstekniken har egenskaper som gör den användbar för att överföra el på långa 
avstånd, från en punkt till en annan. Den har också fördelen att den kan markförläggas, utan de tekniska be-
gränsningar som växelström har. I dag används likström i förbindelser där syftet är att överföra el på långa 
avstånd mellan två punkter i ett kraftsystem, för att knyta ihop olika kraftsystem (till exempel två växelströms-
system som inte är synkrona med varandra) samt att möjliggöra överföring i sjökablar på längre avstånd. Det 
gör att tekniken främst används i förbindelser mellan länder och för att ansluta vindkraft långt ut till havs. 

Att föra in en aktiv DC-komponent som behöver styras i ett självreglerande AC-system är komplext ur driftsyn-
punkt och kan leda till negativa konsekvenser för driftsäkerheten. För kortare sträckor på 130 kV-nivå är det 
dessutom inte ekonomiskt försvarbart att bygga likström. Bara omriktarstationerna som krävs i varje ände av 
ledningen för omvandling av växelström till likström kostar i storleksordningen flera hundra miljoner kronor. 
Förlusterna är relativt höga, storleksordningen 1-2 %. Därtill kommer att flexibiliteten minskar. Det är i prakti-
ken inte försvarbart att bryta upp en likströmsledning för att ansluta något på vägen. DC-projekt går inte att 
motivera ekonomiskt om det finns en AC-lösning. DC kommer sannolikt aldrig att kunna konkurrera med AC 
om AC är tekniskt genomförbart. 

Sammanfattningsvis är det ur teknisk synvinkel olämpligt att bygga större markkabelsystem på högre spän-
ningsnivåer, speciellt om de maskas. Enstaka markförlagda kablar kan accepteras men tekniken bör använ-
das restriktivt, så att man verkligen ”spar” den möjligheten till de ställen där det är helt omöjligt fysiskt att 

komma fram med luftledning, exempelvis i tätbebyggd stadsmiljö. För den aktuella ledningen överstiger av-
ståndet till närmaste bostadshus 100 m. Det finns därför inga fysiska hinder för att ledningen i sin helhet 
byggs som luftledning. 
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4.4.6 Ekonomi 

Förutsättningar för aktuell ledning 

Luftledningar är generellt sett ett betydligt mer kostnadseffektivt alternativ jämfört med markkablar. Kostnaden 
för aktuell ledning i utförande som luftledning har i stråksamrådet redovisats i spannet 30-60 Mkr och kostna-
den för kabel 140-160 Mkr. Kostnadskalkylen baseras på en schablonmässig kalkyl utgående från ledningstyp 
och ledningslängd. I Energimarknadsinspektionens normprislista redovisas den kostnad per km ledning som 
elnätsföretagen, vid utbyggnad av ledningsnätet, har rätt att ta ut av kunderna i form av nätavgifter. Grunden 
för normprislistan utgörs av ElnätsBranschens Riktlinjer (EBR). Normprislistan anger en kostnad om 1,3 
Mkr/km för luftledning enligt aktuellt utförande och 6,0 Mkr/km för det utförande av markförlagd ledning som 
skulle motsvara luftledningens överföringsförmåga. Ledningslängden (20 km) har antagits vara densamma för 
markkabel som luftledning.  

Att den totala kostnadsuppskattningen för ledningen ligger högre än normprislistans kostnad per km ledning 
beror på att uppskattningen inte enbart baseras på normprislistan. Hänsyn har även tagits till de verkliga kost-
naderna baserat på erfarenheter från genomförda projekt. Kostnaderna enligt normprislistan motsvarar dock 
exakt den totala höjning av nätavgifterna, fördelat på hela kundkollektivet, som den nya ledningen kommer att 
medföra. Merkostnaden för markkabel generellt innebär högre nättariffer för kunder anslutna till regionnätet, 
vilket leder till högre elnätspriser för slutkunderna. Byggnation av markkabel istället för luftledning medför 
även att färre nätinvesteringar kan ske under samma tidsperiod då nätföretagen har en ram för investeringar. 
Därmed bromsas den ökade elektrifieringen av industri och samhällsviktiga funktioner vilket är en viktig del i 
hela energiomställningen.   

Den stora osäkerheten i kostnaden för luftledning, som angavs i stråksamrådet, beror på att uppskattningen 
omfattar två olika konstruktioner: 15-20 m höga portalstolpar och 20-35 m höga enbenta stolpar. Den plane-
rade ledningen föreslås att utföras med portalstolpar vilket medför en kostnad i intervallet 30-35 Mkr. 

Den väsentligt högre kostnaden för en markförlagd ledning är relaterad till ökad material- och energiåtgång för 
kabel jämfört med luftledning. För aktuell ledning har en beräkning gjorts som visar material- och energiåt-
gång per km luftledning respektive markförlagd ledning (se bilaga 5). Beräkningen är baserad på luftledning-
ens föreslagna utformning samt en utformning av markförlagd ledning med motsvarande överföringsförmåga. 

De material som ingår i planerad luftledning utgörs i huvudsak av impregnerat trä, aluminium och stål. Huvud-
sakliga material för en markförlagd ledning utgörs av kabelsand, polyeten (plast) och aluminium. Den mängd 
aluminium som krävs för en markförlagd ledning är ca fyra gånger större jämfört med motsvarande luftledning. 
Energiåtgången vid framställning och tillverkning av material är också ca 9 gånger större för en markförlagd 
ledning jämfört med motsvarande luftledning. Energiåtgång i byggskedet är baserad på arbetsmaskinernas 
förbrukning av dieselolja som är ca 4 gånger högre för markförlagd ledning jämfört med luftledning. I beräk-
ningarna har alla typer av transporter vid tillverkning och byggnation utelämnats i sin helhet. VFED strävar ef-
ter att minimera resursanvändning och energiförbrukning i samband med nyinvesteringar i elnätet. Markför-
läggning av regionnätsledningar utanför tätortsmiljö är inte förenlig med denna strävan. 

Förutsättningar generellt 

Som redan nämnts är andelen markkabel i Vattenfall Eldistributions 130kV-nät låg, totalt endast 1,8% av 
sträckan. Majoriteten av dessa kabelsträckningar har sitt ursprung i flyttprojekt där kund eller annan intressent 
(t.ex. kommuner) har bekostat markkabel för att komma åt marken till andra ändamål, samt nyanslutningar 
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där den anslutande kunden bekostat kabel. Resterande andel av markkablarna består främst av sjökablar och 
kablar i storstadsmiljöer, alltså områden där luftledning inte varit ett genomförbart alternativ.   

Det förekommer att tredje part kommer med önskemål om att kablifiera befintliga eller nya luftledningar. På 
130 kV-nivå är förordat alternativ av ovan nämnda skäl alltid luftledning för nya ledningar. För befintliga led-
ningar är förordat alternativ alltid fortsatt luftledning. Dock behöver en bedömning göras från fall till fall om 
detta är rimligt. Grunden för bedömningen är att kundkollektivet som helhet inte ska drabbas av någon för-
sämring avseende effektivitet, tillförlitlighet, personsäkerhet och driftsäkerhet. I bedömningen ska också inve-
steringens prioritering gentemot andra investeringar ingå.  

Det kan även förekomma att man kablifierar för att man inte kan invänta tillstånd för en luftledning. Det har 
skett i Sverige vid vindkraftsprojekt vars möjlighet till bidrag byggt på att anläggningen måste vara i drift före 
ett visst datum. Projektet har då betalat kostnaden.  

Ett annat exempel på kablifiering av luftledningar är exemplet Stockholms Ström där man via kablifiering kan 
frilägga värdefull mark. Detta har alltså skett på kommersiella villkor och enligt de tekniska krav som föreligger 
avseende redundans.   

De ovan beskrivna exemplen, där markförläggning av 130 kV ledningar har accepterats då dessa finansierats 
av extern part, har genomförts eller initierats för ett antal år sedan. Kunskapen om de tekniska utmaningarna 
med en ökande andel kabel i 130 kV nätet har utvecklats successivt. En ökad restriktivitet gällande markför-
läggning av 130 kV ledningar är en följd av denna kunskapsutveckling. 

I linje med Vattenfall Eldistributions aktuella ställningstagande kommer bolaget framledes inte förorda mark-
förläggning av befintliga luftledningar, eller att nya ledningar byggs som markkabel, om fysiskt utrymme finns 
för luftledning. Detta gäller oavsett om det aktuella ledningsprojektet finansieras av extern part eller av kund-
kollektivet via nättarifferna.   

4.4.7 Opinion och intrång  

Opinion och likabehandling 

Den helt dominerande uppfattningen hos de markägare, närboende samt övriga intressenter som berörs av 
en planerad ny elledning är att den ska markförläggas. Att det är en allmän uppfattning hos de närmast be-
rörda är fullt förståeligt då luftledningen medför en visuell påverkan samt även ett visst hinder i markanvänd-
ning till följd av stolpar och ledningsgata. Även en markförlagd ledning medför ett hinder i markanvändning 
men det berör ett mindre område och framförallt är den visuella påverkan mindre. En markförläggning av en 
regionnätsledning medför en mindre påverkan på de närmast berörda, på bekostnad av samhället i övrigt som 
får ta konsekvenserna av ökade risker i elnätet, lägre driftsäkerhet samt den högre kostnaden som markför-
läggning av regionnätsledningar medför.  

Eftersom VFED verkar inom en reglerad monopolverksamhet har bolaget ett samhällsansvar vad gäller age-
randet gentemot de markägare och övriga intressenter som berörs av bolagets elledningar. Av det följer att 
samma principer måste tillämpas över hela landet för teknikvalet luftledning/markkabel inom vissa typer av 
miljöer. Om Vattenfall väljer att bygga en 130 kV markkabel istället för en dito luftledning i en viss miljö så 
måste de ekonomiska och tekniska konsekvenserna beaktas av att markkabel alltid väljs i den typen av miljö. 
Vattenfall måste alltid tillämpa denna helhetssyn på teknikvalet i tillståndsprocessen för nya elledningar ef-
tersom prejudikat kring teknikvalet i olika miljöer successivt bildas i samband med domstolsprövning av 
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Energimarknadsinspektionens koncessionsbeslut. Ur ett likabehandlingsperspektiv anser Vattenfall att det 
inte är rimligt att markförlägga vissa regionnätsledningar i sådana miljöer där fysiskt utrymme finns för luftled-
ning.  

Om VFED exempelvis väljer att markförlägga den aktuella kraftledningen Himmeta-Arboga-Kungsör för att 
tillgodose krav från omvärlden att minimera påverkan på landskapsbild och jordbruk, så måste konsekven-
serna beaktas för bolagets hela elnät och hela kundkollektiv av att alltid markförlägga 130 kV regionnätsled-
ningar i liknande miljöer, d.v.s öppna jordbrukslandskap där ingen bostad finns inom 100 m från ledningen. 
Eftersom den lokala opinionen i princip alltid kräver markförläggning av nya 130 kV ledningar måste en policy 
tillämpas för när detta kan accepteras. Det går inte att här endast se till varje kraftledningsprojekt var för sig, 
utan konsekvenserna av markförläggning måste betraktas ur ett systemperspektiv, då varje ny kabelsträck-
ning i det maskade 130 kV nätet medför konsekvenser för kringliggande elnät. Att tillämpa en policy, som in-
nebär att nya 130 kV ledningar byggs som kabel i miljöer liknande den på sträckan Himmeta-Arboga-Kungsör, 
skulle medföra en omfattande markförläggning av regionnätsledningar i hela landet. Det skulle leda till att alla 
VFED:s nätkunder skulle få bekosta åtgärder som ger sämre leverenskvalitet för alla och i förlängningen ett 
system som kanske inte ens går att driva på ett säkert sätt.   

Som nämnts i 4.4.3 ovan ansvarar VFED enligt 3 kap §1 Ellagen för att bolagets elnät är säkert, tillförlitligt och 
effektivt. Enligt vad som här redovisats i avsnitt 4. uppfyller en lösning med markförlagd kabel inte de kriteri-
erna. För att minimera andelen kabel i 130 kV nätet har VFED därför tagit ett principbeslut (se 4.4.2) om att 
alltid förorda luftledning i första hand och att markförlagd 130 kV ledning endast accepteras på kortast möjliga 
sträckor där fysiskt utrymme för luftledning saknas.  

Markintrång och miljöpåverkan 

Vid markförläggning av regionnätskablar krävs stora schakt längs hela ledningssträckningen. Vid passage av 
hällmarker fordras sprängning som medför en permanent och irreversibel miljöpåverkan. Den omfattande 
schaktningen innebär större risk för påverkan på kulturlämningar och skyddsvärda kärlväxter. Schaktning i 
mossar och kärr innebär körning på mark med dålig bärighet och påverkan på hydrologin. För en luftledning 
behövs endast schaktning på enstaka platser, vid stolpplaceringar. Dessa placeringar kan i viss mån anpas-
sas efter markförhållanden för att minimera påverkan på marken. I bergig terräng kan stolparna förankras di-
rekt i klippan utan behov av sprängning. En luftledning medför därför ingen permanent miljöpåverkan utan när 
ledningen raseras försvinner spåren av den. I öppen åkermark sker detta direkt när ledningen raserats medan 
det sker successivt i skogsmark vartefter skogen återetableras. 

Med avseende på åtkomst för reparation är det generellt olämpligt att förlägga markkabel i vägar. Alternativt 
behöver det finnas stora utrymmen där markkablar kan dras ut och skarvas. Likaså kommer markkabelför-
läggning i närhet av vägar att medföra avstängningar och trafikstörningar vid byggnation, underhåll och repa-
ration.  

Utökning av överföringsförmåga för att möta framtida kapacitetsbehov, kan uppnås på flera olika vis på en 
luftledning. Det vanligaste är att byta ut faslinorna till linor med grövre ledningsarea, något som generellt kan 
göras utan större ingrepp i naturen. För att utöka överföringsförmågan på en markkabel krävs att en ny mark-
kabel förläggs med grövre ledningsarea. Då krävs alltså ett ansenligt schaktarbete längs hela markkabel-
sträckan alternativt att ytterligare en markförlagd ledning grävs ned i en ny sträckning  

En luftledning kräver en väsentligt bredare skogsgata, ca 40 m för aktuell ledning, jämfört med en markförlagd 
ledning som kräver ett ca 15-20 m brett avverkat arbetsområde vid förläggning och en ca 7 m bred skogsgata 
under driftskedet. Den breda skogsgatan tillsammans med luftledningens stolpar och linor gör att en 
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luftledning medför en visuell påverkan på landskapsbilden som undviks vid markförläggning av kabel. I det 
senare fallet begränsas påverkan till skogsgatan i byggskedet samt till den smala skogsgatan under drift. I ett 
öppet landskap är en luftledning mer synlig samtidigt som de fysiska ingreppen i miljön begränsas till stolppla-
ceringarna.   

Luftledningens skogsgata kan medföra positiva konsekvenser för naturmiljön och den biologiska mångfalden. 
Gamla tiders ängs- och hagmarker har minskat dramatiskt i Sverige under de senaste 100 åren. Skötseln av 
ledningsgatorna påminner om bete och slåtter och på så vis har arter som trivs i det öppna landskapet beva-
rats. Att ledningsgator, liksom vägrenar, flygplatser och golfbanor främjar den biologiska mångfalden har bör-
jat uppmärksammas på senare tid. Dessa gräsmarker har visat sig vara viktiga gröna länkar i landskapet som 
binder ihop gräsmarksmiljöer. Bland de arter som trivs i ledningsgatorna finns flera relativt ovanliga växter, 
men även olika fjärilar och insekter trivs. Ledningsgator inom skogsmark bidrar även till bra betesytor för älg 
och rådjur då sly växer upp efter den återkommande röjningen. 
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5 UTFORMNING OCH TEKNISK BESKRIVNING 

5.1 Teknisk beskrivning 
Nedan tabell redovisar de tekniska parametrar som är aktuella för den planerade verksamheten. 

Tabell 5.1. Teknisk beskrivning. 

Ledningssträcka Himmeta (befintlig station) – Arboga (planerad station) – Kungsör 
(planerad station) 

Ledningslittera BL3 S3 Himmeta-Arboga 
BL3 S4 Arboga-Kungsör 

Ledningstyp Simplex-593  
Huvudsaklig stolptyp Portalstolpe 
Konstruktionsspänning 145 kV 
Nominell spänning 132 kV 
Ledningen berör Enskilda och allmänna vägar, järnväg, område för flygtrafik, kor-

sande ledning 
 

5.2 Luftledning 

5.2.1 Utformning av luftledning 
För en luftledning kan i huvudsak två olika typer av stolpar användas: portalstolpar (ca 15 – 20 m höga) eller 
enbenta stolpar (ca 20 – 35 m höga). VFED:s ställningstagande, bl.a. med hänsyn till Länsstyrelsens syn-
punkter under stråksamrådet, är att enbart stolpar av typen portalstolpar ska användas i projektet. I figur 5.1 
visas utseendet på portalstolpe. I toppen av stolparna placeras en topplina som vanligtvis innehåller en opto-
kabel. Spannlängden (avståndet mellan stolparna) är vanligtvis 150-200 m för portalstolpar. 

 
 

  
 
Figur 5.1. Exempel på portalstolpe med topplina. Stolpen är 15-20 m hög. 
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VFED kommer att använda ledningsstolpar av trä som behandlats med träskyddsmedel enligt kraven i EU-
kommissionens Biocidförordning. Dessa krav är implementerade i svensk miljölagstiftning som återfinns i Ke-
mikalieinspektionens föreskrifter om biocidprodukter samt databas om biocidprodukter. Kvalitetskraven för 
ledningsstolpar och impregnering med träskyddsmedel finns dessutom reglerade i Nordiska träskyddsrådets 
riktlinjer och den för ändamålet avsedda kvaliteten NTR A för trä som används i kontinuerlig markkontakt. Kre-
osotimpregnerat virke kommer inte att användas i aktuell ledningskonstruktion. 

5.2.2 Uppförande av luftledning 
Generellt innebär byggnation av ny luftledning terrängkörning med arbetsmaskiner längs hela lednings-
sträckan i samband med materialtransport av bl.a. stolpar och linor. I huvudsak används hjul- och bandburna 
maskiner med lågt marktryck tillsammans med s.k. ”stockmattor” eller körplåtar där så erfordras. Vid de nya 

stolpplatserna kan fundament behövas vilket kan innebära en schaktning till ca 2 meters djup för grundlägg-
ning. Schaktytan vid stagförankringar vid portalstolpar kräver normalt ca 3x2 meter/förankring, men vid av-
spänningsstag behövs större förankringar, ca 3x3 meter/förankring. Beroende på markens beskaffenhet kan 
staglinorna alternativt förankras med jordankare eller öglor i omgivande berggrund. 

I samband med byggnation kommer arbete med stolpdimensionering och markundersökning vid de tilltänkta 
stolpplatserna att ske. Byggnationsarbetet omfattar, förutom grundläggning av stolpar och stag, även återfyll-
ning av uppgrävda massor och stampning med grävmaskiner. När stolparna är på plats dras linorna upp med 
hjälp av lindragningsmaskiner.  

5.2.3 Markbehov 
En luftledning byggs i en ledningsgata i trädsäkert utförande vilket innebär att inga högväxande träd tillåts 
växa upp och riskera att komma för nära fasledarna vilket kan orsaka överslag och driftstörning. Ledningsga-
tan består av en skogsgata och sidoområden. Skogsgatan är det röjda markområdet, som ligger under och 
bredvid kraftledningen. Inom sidoområdena kan så kallade kantträd behöva tas ned om de är så höga att de 
riskerar att skada ledningen och orsaka driftstörning eller avbrott. Skogsgatans bredd blir ca 40 m för portal-
stolpar, se figur 5.2. På en del av ledningssträckningen närmast den planerade stationen nordost om Arboga 
kommer de båda luftledningarna byggas parallellt i en ca 60 m bred gemensam skogsgata, se figur 5.3. 

 

Figur 5.2. Exempelbild på skogsgata med portalstolpe. 
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Figur 5.3. Exempelbild på skogsgata med två parallella ledningar uppförda i portalstolpar med topplina. 

 

5.2.4 Drift och underhåll  
Luftledningens skogsgata röjs på högväxande vegetation inom hela skogsgatans bredd med ca åtta års mel-
lanrum. Kantträd som kan vara farliga för ledningen fälls även i sidoområdena. Röjningen görs för att säker-
ställa en trädsäker ledning. Inför underhållsröjningar genomförs samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken med 
länsstyrelsen för att säkerställa att påverkan på natur- och kulturmiljöer begränsas.  

Vart åttonde år görs även driftbesiktningar av luftledningar för att avgöra om tekniskt underhåll krävs. Under-
håll av luftledning görs efter behov och omfattar allt underhåll på själva ledningen, som t.ex. byte av gamla 
och skadade stolpar, stag eller faslinor. Patrullstigar röjs och rensas på ris och sly vart fjärde år. 

5.3 Avveckling och rivning 

5.3.1 Befintliga 40 kV ledningar 
En konsekvens av den nya 130 kV ledningen är att 40 kV ledningarna i området successivt kan avvecklas. 
Avvecklingen av 40 kV nätet sker i fyra etapper (se figur 5.4) där den första etappen innebär att den befintliga 
40 kV ledningen mellan Köping och Kungsör avvecklas. Detta genomförs så fort den nya 130 kV ledningen 
har tagits i drift. Därmed upphör denna lednings intrång i riksintresseområdet Kungs-Barkarö längs en ca 4,3 
km lång sträcka. Den efterföljande etappen av 40 kV nätets avveckling medför att ytterligare 5,5 km luftled-
ning inom riksintresseområdet rivs. Tidplan för rivning av etapperna 2-4 är inte fastställd. Rivningen av 40 kV 
ledningarna ombesörjs av Mälarenergi som äger dessa ledningar. Totalt kommer ca 39 km 40 kV luftledning 
att rivas när hela 40 kV nätet i området har avvecklats. Rivningen av 40 kV ledningar, som kommer att ge-
nomföras till följd av byggnationen av den nya 130 kV ledningen, utgör en kompensation för det nya intrång 
som den nya ledningen medför. 
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Figur 5.4. Befintliga 40 kV ledningar, vilka kommer att avvecklas efter att de nya 130 kV ledningarna tagits i drift. Avveck-
lingen sker i fyra etapper. Kartfigur från Mälarenergi Elnät AB. 

 

5.3.2 Planerade 130 kV ledningar 
Om behovet av de planerade ledningarna upphör kommer aktuell ledningssträcka tas ur drift och monteras 
ner. Inför rasering av luftledning som innehar nätkoncession för linje ansöks om återkallelse och återställ-
ningsåtgärder enligt gällande föreskrifter.  

I ansökan om återkallelse ingår följande: 

• Beskrivning av anläggningens olika delar, såsom fundament, kablar och stolpar samt eventuella åter-
ställningsåtgärder  

• En redogörelse för påverkan på den lokala miljön om delar av anläggningen planeras att lämnas kvar 
på platsen. 

• En bedömning av eventuellt kvarlämnade ledningsdelars påverkan på markanvändningen. 
• Beskrivning av den lokala miljön längs ledningssträckan samt om det finns platsspecifika motstående 

intressen som krockar med eventuella återställningsåtgärder. 
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Befintlig 40 kV ledning vid Sjöholmen. Rivning i etapp 2. 
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Befintlig 40 kV ledning strax nordost om Arboga. Rivning i etapp 4. 
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6 KONSEKVENSER AV NOLLALTERNATIVET 
I en MKB för verksamheter ska, enligt miljöbalken, ingå uppgifter om hur miljöförhållandena förväntas utveckla 
sig om verksamheten eller åtgärden inte påbörjas eller vidtas. En sådan utveckling benämns här som nollal-
ternativet. För att kunna bedöma vad ett nollalternativ i praktiken innebär behöver man bedöma vilken som är 
den mest sannolika utvecklingen om en 130 kV ledning inte byggs. Inom aktuellt område har Mälarenergi AB 
nätkoncession för kraftledning upp till 52 kV. Det innebär att Mälarenergi har tillstånd att bygga och driva 40 
kV ledningar inom bolagets områdeskoncession. Om den planerade 130 kV ledningen inte byggs är det mest 
sannolika att flera nya 40 kV ledningar kommer att byggas för att på så sätt åstadkomma motsvarande överfö-
ringskapacitet som den planerade 130 kV ledningen ger. Den exakta placeringen för dessa ledningar är inte 
bestämd, men det kan antas att dessa sannolikt skulle komma att byggas i anslutning till befintliga 40 kV led-
ningar där så är möjligt. Det gäller framför allt mellan Arboga och Kungsör. Mellan Himmeta och Arboga sak-
nas befintliga ledningar längs större delen av sträckan. 

Då den närmare placeringen av de nya 40 kV ledningar som skulle krävas i ett nollalternativ ännu inte är be-
stämd är det svårt att bedöma de fysiska ingrepp som dessa skulle orsaka. Bedömningen är dock att dessa 
totalt sett sannolikt skulle orsaka ett större intrång i markanvändning och i naturmiljöer jämfört med utbyggnad 
av en 130 kV ledning eftersom den totala markytan som behöver ianspråktas i ett sådant alternativ är större 
än vid utbyggnad av en 130 kV ledning. Nollalternativet bedöms också innebära en sämre teknisk lösning 
jämfört med en 130 kV ledning. Nollalternativet medför även att de befintliga 40 kV ledningar, som ska rase-
ras till följd av den nya 130 kV ledningen, kommer att stå kvar (se figur 5.4 ovan). 
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7 NULÄGE OCH KONSEKVENSER FÖR VALT ALTERNATIV 
För respektive miljöaspekt beskrivs nuvarande förhållanden, hänsynsåtgärder och konsekvenser. Konsekven-
serna bedöms och beskrivs med utgångspunkten att de angivna hänsynsåtgärderna kommer att vidtas. Ne-
dan beskrivs såväl konsekvenserna av en utbyggnad av 130 kV ledning som konsekvenserna av rivning av 40 
kV ledningar efter att 130 kV ledningen byggts ut. Rivningen av 40 kV ledningarna är inga åtgärder som ingår 
i aktuell koncessionsansökan, men de är en följdeffekt av att 130 kV ledningarna byggs. De kan betraktas 
som sekundära effekter av ansökta åtgärder, och är därför relevanta att ta upp här. Det finns dock en tids-
mässig skillnad när det gäller dessa konsekvenser. Utbyggnaden av 130 kV ledningen och avvecklingen av 
första etappen av den befintliga 40 kV ledningen sker relativt nära varandra i tiden medan avvecklingen av 
etapp 2-4 av 40 kV ledningarna kommer att ske på sikt. Tidplanen för avvecklingen av etapperna 2-4 är dock 
inte fastställd. 

7.1 Elektromagnetiska fält 

7.1.1 Allmänt 
Elektromagnetiska fält används som ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält, och förkortas EMF. 
Dessa fält uppkommer t.ex. vid generering, överföring och användning av el. Fälten finns överallt i vår miljö, 
både ute i samhället och i våra hem, och härstammar bl.a. från kraftledningar och elapparater. 

För kraftledningar är det spänningsskillnaden mellan fasledare och mark som ger upphov till det elektriska fäl-
tet kring ledningen. Det elektriska fältet brukar mätas i enheten kilovolt per meter (kV/m). Elektriska fält av nå-
gon storlek finns praktiskt taget bara kring högspänningsanläggningar. Fältet avskärmas lätt av t.ex. växter 
och byggnadsmaterial. Av det skälet fås i princip inget elektriskt fält inomhus härstammande från elanlägg-
ningar utanför huset. Det elektriska fältet anses därför inte vara relevant att redovisa. 

Magnetiska fält mäts i enheten mikrotesla (µT). Fälten alstras av den ström som flyter i ledningen och varierar 
med strömmens variation. Den resulterande fältstyrkan beror förutom på strömmens storlek även på ledning-
arnas inbördes placering och avståndet emellan dem. Magnetfältet avtar normalt med kvadraten på avståndet 
till ledningen men avskärmas inte av normala byggnadsmaterial. I hus nära kraftledningar är mot den bak-
grunden ofta magnetfälten högre än vad som är vanligt i övrigt. 

Människan är anpassad till att leva med jordens magnetfält, vilket är ett statiskt fält d.v.s. det varierar inte över 
tiden. De magnetfält som skapas kring elektriska anläggningar avsedda för växelström alstrar däremot ett fält 
som varierar med samma frekvens som strömmen. Så vitt man vet påverkas inte människan av statiska fält i 
nivå med jordens. Däremot skapar ett varierande magnetfält svaga elektriska strömmar i kroppen.  

I Sverige är det Strålsäkerhetsmyndigheten, som är ansvarig myndighet för dessa frågor. På deras hemsida 
finns bl.a. deras allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält 
(www.stralsakerhetsmyndigheten.se). 

Trots mångårig forskning runt om i världen finns ännu inga säkra, entydiga resultat som visar om växlande 
magnetfält påverkar oss människor negativt. Mot bakgrund av detta bedöms inte EMF ha betydande miljöef-
fekt. 
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Det vetenskapliga underlaget anses fortfarande inte tillräckligt gediget för att man ska kunna sätta ett gräns-
värde. I stället har fem myndigheter - Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och 
Strålsäkerhetsmyndigheten - tagit fram en vägledning för beslutsfattare (Strålsäkerhetsmyndigheten 2009) 
som rekommenderar följande: 

• Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska anläggningar så att expo-
nering för magnetfält begränsas. 

• Undvika att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som ger förhöjda magnet-
fält. 

• Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i hem, skolor, försko-
lor respektive aktuella arbetsmiljöer. 

VFED ska i sitt agerande följa denna av myndigheterna formulerade försiktighetsprincip. 

7.1.2 Nuvarande förhållanden 
De befintliga 40 kV ledningar som idag förekommer i området ger upphov till elektromagnetiska fält. Magnet-
fälten från 40 kV ledningar har generellt en mindre utbredning från ledningen jämfört med en 130 kV ledning 
då 40 kV ledningar har ett mindre avstånd mellan faslinorna (fasavståndet) än 130 kV ledningar. Fasavstån-
det och strömlasten är de parametrar som bestämmer magnetfält från kraftledningar. Det finns flera bostäder 
relativt nära de befintliga 40 kV ledningar som kommer att rivas till följd av den planerade nya 130 kV led-
ningen. 

7.1.3 Hänsynsåtgärder 
För de planerade ledningssträckningarna är avståndet mellan föreslagen ledning och befintlig bostad aldrig 
mindre än 100 meter. Med det avståndet uppfyller VFED de fem myndigheternas rekommendationer med god 
marginal. 

7.1.4 Konsekvenser vid utbyggnad av 130 kV ledning 
Nedan redovisas magnetfältet för den planerade ledningen baserat på dess årsmedelströmlast. Magnetfältet 
för ledningen har beräknats för fyra olika delsträckor: Himmeta-Arboga (figur 7.1), Arboga-Kungsör (figur 7.2), 
norr om den nya stationen vid Arboga där ledningarna byggs parallellt (figur 7.3) samt sträckan närmast söder 
om befintlig station i Himmeta där ledningen byggs parallellt med två befintliga 130 kV ledningar (figur 7.4). 
Diagrammen visar att redan på ett avstånd av 50 m från ledningen ligger magnetfältet på en låg nivå. Befint-
liga bostadshus kommer att ligga minst 100 m från planerad ledning. På detta avstånd bedöms inga effekter 
av betydelse uppstå. 
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Figur 7.1. Beräknat årsmedelvärde för magnetfältet på delsträckan Himmeta- Arboga. 
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Figur 7.2. Beräknat årsmedelvärde för magnetfältet på delsträckan Arboga-Kungsör. 
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Figur 7.3. Beräknat årsmedelvärde för magnetfältet norr om den nya stationen vid Arboga där de båda delsträckorna 
byggs parallellt. Ledningarnas riktning enligt graferna är nordlig. 
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Figur 7.4. Beräknat årsmedelvärde för magnetfältet söder om den befintliga stationen i Himmeta där ledningen byggs pa-
rallellt med två befintliga 130 kV ledningar. Ledningarnas riktning enligt graferna är nordlig. 

 

7.1.5 Konsekvenser vid rivning 40 kV ledningar 
När befintliga 40 kV ledningar enligt figur 5.4 har rivits kommer vissa bostadshus som ligger relativt nära 
dessa ledningar att få en minskad magnetfältspåverkan.  
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7.1.6 Sammantagen bedömning av konsekvenser 
Konsekvenserna med avseende på elektromagnetiska fält bedöms sammantaget bli följande: 
 
Primära effekter, utbyggnad av 130 kV ledning: 
 
 

 

Sekundära effekter, rivning av 40 kV ledningar: 
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7.2 Naturmiljö 
7.2.1 Nuvarande förhållanden 

Naturförhållanden 

Landskapet där ledningen föreslås består till stor del av uppodlade lerslätter med inslag av åkerholmar och 
mindre skogsbestånd. Avsnitt med mer sammanhängande skog finns främst vid Himmeta. I stort sett hela om-
rådet ligger inom den naturgeografiska regionen Mälarområdet, som kännetecknas av uppodlade marker med 
inslag av ädellövskog. 

Naturen inom den naturgeografiska regionen Mälarområdet ger sig inom området tydligast tillkänna i Kungs-
Barkaröområdet mellan Arboga och Kungsör. Här finns stora uppodlade fält med ett stort inslag av åkerhol-
mar, varav många är bevuxna med ek. I vissa fall står ekarna fortfarande öppet, men i många fall står träden 
som minnesmärken från en tid när holmarna var öppna ekhagar. Idag har många av dessa slutit sig till skogs-
bestånd eller är på väg att växa igen. Undantag finns dock där aktivt bete fortfarande förekommer på trädbä-
rande naturbetesmarker. 

Även naturen mellan Arboga och Himmeta består till stor del av odlingsmark, men inslaget av ek är betydligt 
mindre här. Området närmast E18 präglas främst av odlad mark med inslag av trädbevuxna åkerholmar. 

  
Kungs-Barkaröområdet mellan Arboga och Kungsör kännetecknas av öppna fält med åkrar och ett stort inslag av åkerhol-
mar bevuxna med ek. Några åkerholmar kommer dock inte att påverkas av den föreslagna ledningen. 
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Området närmast öster om E18 präglas främst av öppen jordbruksmark med på sina ställen inslag av trädbevuxna åker-
holmar. 

Naturvärden 

Aktuellt område berörs av ett flertal olika naturvårdsunderlag. Dessa underlag är kartläggningar av naturvär-
den utförda av olika myndigheter t.ex. inom ramen för inventeringar av specifika naturtyper. Avgränsningar av 
och information om naturvärdena har hämtats från Länsstyrelsens, Skogsstyrelsens och Jordbruksverkets da-
tabaser. Det rör sig t.ex. om områden i Länsstyrelsens naturvårdsplan, nyckelbiotoper karterade av Skogssty-
relsen och ängs- och betesmarker karterade av Jordbruksverket (Länsstyrelsen Västmanlands län 2015 & 
2020). Vidare har information inhämtats från Kungsörs kommun respektive Köpings kommun om särskilt utpe-
kade kommunalt intressanta naturområden (Kungsörs kommun 2017, Köpings kommun 2017). Naturvärdena 
framgår av bilaga 3. 

Av särskild vikt i området är riksintresset för naturvården, NRO 19032 Kungs-Barkaröområdet. Riksintresset 
omfattar totalt drygt 3 000 ha mark, varav merparten ligger i Kungsörs kommun. Länsstyrelsen gör följande 
bedömning av riksintressets värden (Länsstyrelsen Västmanlands län 2000): 

”Representativt odlingslandskap i slättbygd med flera representativa naturbetesmarker och med art- och indi-
vidrika växtsamhällen. Våtmarksdelen utgörs av värdefull sjöstrand i form av strandäng. Mycket rik flora knu-
ten till naturbetesmarker, strandängar och ädellövskog. Framträdande åsparti mellan odlingslandskapet och 
Mälaren.” 

I Naturvårdsverkets ”Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet” nämns Kungs-Barkarö 
som ett av åtta exempel på landskapskapsavsnitt i norra Europa med särskilt stor förekomst av jätteekar (Na-
turvårdsverket 2004). I Kungs-Barkaröområdet har totalt 1 832 ekar skyddats som naturminnen 
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(Länsstyrelsen Västmanlands län 2009). Inget av dessa naturminnen är dock belägna i eller i anslutning till de 
berörda ledningssträckningarna. Ett område, som i den del som här berörs har ungefär motsvarande avgräns-
ning som riksintresset, är av Länsstyrelsen även utpekat som en skoglig värdetrakt. Vidare kan nämnas att 
Länsstyrelsen i sin naturvårdsplan pekat ut ett landskapsobjekt som omfattar ett vidare område än riksintres-
set i Kungs-Barkarö (se figur 7.5). 

Under 2017 utfördes en naturvärdesinventering och en fågelinventering i området. Naturvärdesinventeringen 
kompletterades 2019 med inventering längs ledningssträcka G vid E18 (Norconsult AB 2019). Resultaten från 
fågelinventeringen infogades i de bedömningar som gjordes i naturvärdesinventeringen. Fågellivet i området 
beskrivs kortfattat under särskild rubrik nedan. 

I naturvärdesinventeringen identifierades 22 naturvärdesobjekt enligt klass 2 (högt naturvärde) och klass 3 
(påtagligt naturvärde) inom inventerade stråk. De flesta av dessa förekom i Kungs-Barkaröområdet, men end-
ast fyra av dem låg inom stråk D, som här berörs. Inget naturvärdesobjekt enligt klass 3 eller högre kunde 
identifieras i stråk G längs E18. Utöver naturvärdesobjekten identifierade naturvärdesinventeringen även 
några landskapsobjekt, vilka i sin helhet har betydelse för biologisk mångfald på landskapsnivå. Det största av 
dessa landskapsobjekt har motsvarande avgränsning som det landskapsobjekt Länsstyrelsen avgränsat i sin 
naturvårdsplan, och som framgår av figur 7.5. I naturvärdesinventeringen beskrivs landskapsobjektet ha stort 
värde för arter knutna till gamla ekar i jordbrukslandskapet, särskilt med avseende på insekter och kryptoga-
mer (mossor, lavar och svampar). Vidare beskrivs att objektet har stort värde för många skyddsvärda fågelar-
ter knutna till ett småskaligt jordbrukslandskap. Det har även stort värde för fåglar, ängsväxter och andra art-
grupper knutna till naturbetesmarker. 
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Figur 7.5. Område av riksintresse för naturvården samt landskapsobjekt enligt Länsstyrelsens naturvårdsplan. 

 

Fågelliv 

Den fågelinventering som utfördes 2017 bekräftade att det berörda området har ett mycket rikt fågelliv (Nor-
consult AB 2018). Inom det landskap där ledningssträckningarna är förlagda, framför allt längs sträcka D mel-
lan Arboga och Kungsör, finns det lämpliga rastplatser för svanar och gäss. Särskilt under hösten besöks om-
rådet av dessa artgrupper. Området är också rikt på rovfåglar. Vid inventering under den huvudsakliga häck-
ningsperioden noterades 79 arter inom de inventerade alternativa ledningsstråken, varav 30 var så kallade 
naturvårdsarter. Det relativt höga antalet arter beror på det varierade landskapet, som genererar ett stort antal 
möjliga livsmiljöer. Flest arter förekommer i de östra delarna, d.v.s. inom Kungs-Barkaröområdet. Orsaken till 
artrikedomen i Kungs-Barkaröområdet är dess varierade natur med skog, äldre lövträd, åkrar, betesmarker 
och åkerholmar. 

Ortolansparv är en karaktärsart för Kungs-Barkaröområdet. Arten var tidigare rödlistad i kategorin VU (sår-
bar), men hotkategorin ändrades till akut hotad (CR) vid Artdatabankens revidering av rödlistan 2020. Arten 
finns också upptagen i fågeldirektivets bilaga 1. I samband med fågelinventeringen 2017 noterades sjungande 
hanar på flera platser vid de östra delarna av ledningssträcka D inom Kungs-Barkaröområdet (se foto nedan). 
Specifika inventeringar av ortolansparv har utförts på uppdrag av Länsstyrelsen under 2017-2019 (Rhönnstad 
2019). Under 2019 noterades minst 20 revir, i huvudsak uppdelade i två grupper: en större grupp i området 
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kring Granhagen söder om Övre Granberga, och en mindre grupp norr om järnvägen i området kring Östra 
Eknö och Nåberga. Sjungande hanar har noterats i ungefär samma områden under de tre åren, men de som 
bedöms hålla revir har geografiskt krympt ihop till ett tätt sammanhängande kluster. Gruppen norr om järnvä-
gen är dock ny sedan tidigare. Inga sjungande ortolansparvar har hörts i detta område på flera år. I landet 
som helhet har ortolansparven minskat kraftigt under de senaste decennierna, särskilt i södra Sverige. Mälar-
dalen är inget undantag (ArtDatabanken 2020). 

  
Den rödlistade ortolansparven är en karaktärsart för fågellivet i Kungs-Barkaröområdet. Denna sjungande hanne notera-
des i samband med fågelinventeringen som utfördes 2017. 

Naturvårdsarter 

ArtDatabanken har myntat begreppet ”naturvårdsarter”, och beskriver det som ett samlingsbegrepp för arter 

som behöver uppmärksammas inom naturvården, d.v.s. arter som är extra skyddsvärda, antingen genom att 
själva vara av särskild vikt eller genom att de indikerar att områden eller naturtyper är särskilt viktiga ur ett na-
turvårdsperspektiv (ArtDatabanken 2019). I begreppet ingår rödlistade arter, fridlysta arter, arter listade i EU:s 
art- och habitatdirektiv, signalarter (indikerar artrikedom), ansvarsarter (arter som har en stor andel av sin po-
pulation i Sverige), samt nyckelarter (arter som bär upp artsamhällen). I denna MKB behandlas rödlistade ar-
ter, fridlysta/skyddade arter och signalarter. För en närmare förklaring av dessa begrepp, se faktarutan på sid 
42. Dessutom ska nämnas att för fågelarter bedöms, enligt rekommendation från Naturvårdsverket, förutom 
rödlistade arter, även arter enligt bilaga 1 i EU:s fågeldirektiv och arter som under perioden 1975-2005 mins-
kat med mer än 50 % enligt Svensk häckfågeltaxering. Detta beskrivs närmare i den separat utförda fågelrap-
porten. 
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Naturvårdsarter inom inventeringsområdet har noterats dels i samband med den utförda naturvärdesinvente-
ringen och fågelinventeringen, dels efter en genomgång av uppgifter i artrapporteringssystemet Artportalen 
(www.artportalen.se). I tabell 7.1 redovisas en sammanställning av de fynd av naturvårdsarter som gjorts i be-
rörda ledningsstråk. Naturvårdsarter noterade i stråket betyder inte nödvändigtvis att de också kommer att 
påverkas av den planerade ledningen. Detta beskrivs närmare under rubriken ”Konsekvenser” samt vilka na-

turvårdsarter som kan komma att beröras. 

 

Tabell 7.1. Fynd av naturvårdsarter i berörda ledningsstråk. Siffran anger rapporterade fynd i Artportalen medan siffran 
inom parentes även inkluderar de fynd som gjordes vid fältinventeringen (våren/sommaren 2017, samt sensommaren 
2019). För alternativ G är siffran inom parentes, avseende arter i fågeldirektivets bilaga 1, utelämnad p.g.a. att någon spe-
cifik fågelinventering inte utförts här. 

Ledningsstråk Rödlistade arter Signalarter Fridlysta arter* Arter i 
fågeldirektivets 
bilaga 1 

D 16 (20) - (10) - (2) 8 (11) 

G 8 (11) 0 (2) - (-) 5  

* Här redovisas fridlysta växt- och insektsarter. Även alla vilda fågelarter är fridlysta, men de redovisas här enligt Naturvårdsverkets re-
kommendationer uppdelade i andra kategorier såsom rödlistade arter m.m. 2
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Strandskydd 

På ett flertal platser kommer den planerade ledningen att korsa öppna diken som omfattas av strandskydd om 
25 m på ömse sidor av dikesfåran (se figur 7.6). De flesta av dessa diken är belägna i jordbrukslandskap, så-
väl mellan Arboga och Kungsör som mellan Himmeta och Arboga. Längst i norr närmast Himmeta förekom-
mer dock även ett strandskyddat dike/bäck i skogsmark. Lillån omfattas av strandskydd om 100 meter på 
ömse sidor om ån. 

 
Figur 7.6. Strandskyddade diken och vattendrag. Platser där den planerade ledningen korsar strandskyddade områden är 
inringade. 

 

7.2.2 Hänsynsåtgärder vid utbyggnad 130 kV ledning 
• I området finns ett rikt fågelliv, framför allt längs sträckan Arboga-Kungsör. För att minska risken för 

att fåglar kolliderar med den uppförda ledningen finns det anledning att överväga montering av så kal-
lade fågelavvisare på strategiska platser. Detta kommer att studeras särskilt inför detaljprojekteringen. 

• I detaljprojekteringsskedet kommer en fördjupad naturvärdesinventering att utföras vilken omfattar 
kartering av biotopskyddsobjekt såsom öppna diken och stenmurar, samt områden med vissa natur-
värden enligt klass 4. Eventuella kompletterande fynd av naturvårdsarter kommer att noteras. 

• Där nya stolpplatser anläggs på åkermark kan i vissa fall mindre, nya åkerholmar uppstå i landskapet, 
särskilt vid vinkelstolpar. Särskilt i Kungs-Barkaröområdet kommer möjligheterna att ses över att på 
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dessa nya åkerholmar skapa miljöer som är positiva för såväl den biologiska mångfalden som land-
skapsbilden. Exempel på inslag kan vara blommande buskar som attraherar pollinerande insekter, 
samt stenrösen. 

7.2.3 Konsekvenser vid utbyggnad av 130 kV ledning 

Naturvärden 

Den planerade ledningen sträcker sig totalt omkring 20 km genom landskapet. Längs merparten av sträckan 
kommer ledningen att gå över jordbruksmark. Omkring 4 km av ledningen går genom skogsmark, och längs 
ca 1,5 km av denna sträcka finns redan idag en ledningsgata, vilken kommer att breddas för att få plats med 
den nya ledningen. Det kommer inte att ske några fysiska ingrepp i naturvärden enligt klass 3 (påtagligt natur-
värde) eller högre. Det kommer inte heller att ske några fysiska ingrepp i biotopskyddade åkerholmar. 

I den östra delen närmast Kungsör kommer den planerade ledningen att gå drygt 3 km genom riksintresset för 
naturvården, Kungs-Barkaröområdet. Påverkan på riksintresset liksom det landskapsobjekt som omfattar ett 
större område än riksintresset beskrivs under särskild rubrik nedan. I övrigt kommer ledningen att korsa tre 
utpekade områden enligt Länsstyrelsens bevarandeprogram för odlingslandskapet, samt gå in i en del av yt-
terligare ett (se bilaga 3). Dessa är ”Örberga 60-2” (E18 går genom området), ”Lådberga 60-5”, ”Eknö 60-10” 

och ”Kungs-Barkarö 60-11”. I samtliga dessa odlingslandskap förekommer i större eller mindre grad biologiskt 

värdefulla betesmarker eller andra naturvärden, t.ex. åkerholmar med ekar. Den planerade ledningen kommer 
inte att göra ingrepp i något av dessa naturvärden, utan den kommer enbart att påverka åkermark inom de 
utpekade odlingslandskapen. Ledningen kommer att orsaka en visuell påverkan på odlingslandskapen, men 
bedöms inte påverka befintliga naturvärden i områdena negativt. Den visuella påverkan på landskapsbilden 
beskrivs närmare i avsnitt 7.3. 

Vid Lådberga korsar den planerade ledningen också ett område utpekat i Kungsörs kommuns naturvårdspro-
gram, vilket består av betade hagmarker. Ledningen korsar området där det är mycket smalt, endast ca 20 m 
brett, och där trädvegetation saknas. Ledningen kommer därför inte att orsaka något ingrepp i detta natur-
värde. Däremot orsakar ledningen ett mindre ingrepp i ett område enligt Länsstyrelsens naturvårdsplan: 
”Ku:05 - Hagmarker i Kungs-Barkarö”. Området är ett av flera objekt i Kungs-Barkaröområdet som beskrivs 
som trädbärande betade åkerholmar där grova ekar utgör det viktigaste naturvärdet. Den del som korsas av 
den planerade ledningen utgörs dock av en obetad blandskog utan inslag av grova ekar – ett område vars 
naturvärde i naturvärdesinventeringen inte bedömdes nå upp till klass 3 eller högre. Ledningen orsakar här ett 
ingrepp i ett befintligt naturvärde, men bedöms också ge möjligheter att i viss mån utveckla naturvärdena här 
genom att nya busk- och brynzoner etc skapas. 

De skogsmiljöer som den planerade ledningen korsar, totalt omkring 4 km, består till största delen av produk-
tionsskogar med låga eller relativt låga naturvärden. Längs vissa kortare avsnitt förekommer dock även 
skogsmark som kan bedömas ha vissa naturvärden. Ledningen påverkar dock inga skogsmiljöer med påtag-
liga naturvärden (klass 3) eller högre. Där ledningen går genom skog där det saknas en befintlig ledning 
skapas en ca 40 m bred skogsgata med sidoområden (se figur 5.2). I ledningsgatan skapas förutsättningar för 
livsmiljöer för vissa arter knutna till bryn- och buskmiljöer. Längs avsnitt med produktionsskog där naturvär-
dena idag är låga skapar en ny ledningsgata på det viset förutsättningar för en viss ökad biologisk mångfald. 
Sammantaget när det gäller naturvärden i skogsmiljöer uppstår vissa negativa konsekvenser där skog med 
vissa naturvärden ianspråktas medan vissa positiva konsekvenser för naturvärdena uppstår där ledningen 
korsar produktionsskog med låga naturvärden. 
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En annan positiv konsekvens med avseende på naturvärden är att nya åkerholmar kan skapas där stolpar 
placeras på åkermark. Dessa kommer att skapa nya livsmiljöer i området för växt- och djurarter, särskilt om 
de utformas med tanke på dessa möjligheter. Med inslag av blommande buskar, eventuellt stenrösen m.m. 
kan dessa miljöer utnyttjas av såväl nektarsökande insekter som fåglar och andra djur. 

Natura 2000 

Några Natura 2000-områden finns inte inom området för den planerade ledningen. Närmaste Natura 2000-
område är Mörkrets backe SE0250173, som är en ädellövskog utpekad enligt art- och habitatdirektivet, och 
som är belägen nordväst om Kungsör ca 1,2 km från planerad ledning. Natura 2000-området kommer inte att 
påverkas av den planerade ledningen, varken direkt eller indirekt. 

Riksintresse för naturvården – Kungs-Barkaröområdet, samt utpekat landskapsobjekt 

Den planerade ledningen kommer att gå drygt 3 km genom riksintresset för naturvården, Kungs-Barkaröområ-
det. Totalt drygt 6 km sträcker sig genom ett av Länsstyrelsen utpekat landskapsobjekt, vilket inkluderar riks-
intresset. Riksintresset och landskapsobjektet bedöms vara uppbyggt av samma grundläggande värden: od-
lingslandskap där naturvärdena framför allt består av naturbetesmarker, åkerholmar med ek samt ädellöv-
skog. Även strandängar är ett viktigt naturvärde i riksintresset, men dessa förekommer inte inom berört om-
råde. Inom såväl riksintresset som det utpekade landskapsobjektet undviks ingrepp i naturvärdesobjekt enligt 
klass 3 (påtagligt naturvärde) eller högre enligt utförd naturvärdesinventering. VFED avser inte heller göra in-
grepp i några åkerholmar. Likaså undviks ingrepp i ädellövskogsbestånd. Därmed sker inga fysiska ingrepp i 
de naturvärden som utgör riksintressets och landskapsobjektets kärnnaturvärden. Det kommer däremot att 
ske en visuell påverkan på riksintresset och landskapsobjektet. Denna påverkan på landskapsbilden behand-
las närmare i avsnitt 7.3 ”Landskapsbild”. Se även beskrivningen av konsekvenser för fågellivet nedan. 

Fågelliv 

Fåglars kollisioner med kraftledningar är en reell faktor som orsakar många fåglars död varje år. Det är dock 
svårt att fastställa andelen fåglar som dör i Sverige genom kollisioner med kraftledningar (Ottvall & Green 
2020). Risken är störst för större fåglar med jämförelsevis sämre manövreringsförmåga såsom svanar, gäss, 
tranor och hägrar. När det gäller rovfåglar tyder flera studier på att kollisioner utgör en mindre andel av det 
totala antalet dödade rovfåglar vid kraftledningar. Istället är det sannolikt ofta strömgenomgång eller så kallad 
eldöd som utgör den största risken för rovfåglar (se längre ned i detta avsnitt). Vidare pekar studier på att det i 
regionnätet oftast är den överliggande topplinan som ger upphov till att fåglar kolliderar (Ottvall & Green 
2020). I det aktuella området bedöms risken för fågelkollisioner vara störst där ledningssträcka D korsar 
Kungs-Barkaröområdet. Bland annat rastar här relativt stora mängder svanar och gäss, framför allt under hös-
ten. Många av dessa övernattar vid Arbogaån och kan då komma att passera den aktuella ledningen under 
tider på dygnet när inte fullt dagsljus råder. Här finns således en risk att vissa av dessa fåglar kan komma att 
kollidera med en ny kraftledning. Det är svårt att bedöma hur stor denna risk är, men den bedöms inte vara 
obetydlig. Risken kan dock minskas avsevärt genom uppsättning av så kallade fågelavvisare, vilka är synliga 
strukturer som gör att fåglarna undviker ledningarna. Inför detaljprojekteringen kommer ledningssträckan ge-
nom Kungs-Barkaröområdet att studeras särskilt med avseende på behovet av att montera fågelavvisare på 
strategiska platser. Under förutsättning att detta görs och att montering av fågelavvisare sker där behov för 
detta finns, bedöms att risken för fågelkollisioner på grund av den planerade ledningen kan hållas på en ac-
ceptabel nivå - detta också med tanke på att befintliga 40 kV ledningar i Kungs-Barkaröområdet kommer att 
tas bort som en följd av 130 kV ledningens utbyggnad, en åtgärd som kommer att minska kollisionsriskerna 
inom området (se vidare nedan avsnitt 7.2.4 ”Konsekvenser vid rivning av 40 kV ledningar”). 
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En annan risk som behöver beaktas är att en fågel som sätter sig på en kraftledningsstolpe i vissa fall kan 
skadas eller dödas genom strömgenomgång p.g.a. att den kommer i kontakt med två spänningssatta delar. 
Rovfåglar som använder kraftledningsstolpar som viloplatser och utsiktsposter vid jakt är en särskilt utsatt 
grupp. Risken för strömgenomgång är dock obefintlig för den planerade nya 130 kV ledningen då avståndet 
mellan ledningens faslinor, samt mellan spänningsförande och jordade delar, är så pass stort att fågelns delar 
inte når mellan dem. I Sverige är det nästan uteslutande i nät med spänningar under 30 kV som risk för döds-
fall finns (Ottvall & Green 2020). 

Ortolansparven häckar i öppen terräng, vanligen i ett mosaikartat jordbrukslandskap där, enligt ArtDataban-
ken (2020), förekomst av åkerholmar, spridda solitära träd, små dungar, alléer, luftledningar eller stora sten-
block verkar attrahera de sjungande hanarna. Förekomst av födosökshabitat med lite eller ingen markvegeta-
tion, sångplatser (träd, stenar, ledningar) och områden med högre vegetation (lämpliga boplatser) är gemen-
samma faktorer för många revir. Den planerade 130 kV ledningen kommer inte att ta i anspråk några åkerhol-
mar i Kungs-Barkaröområdet eftersom stolparna placeras på åkermark. Själva ledningen kommer inte heller 
att gå genom de områden där ortolansparvens revir noterats under de senaste årens inventeringar. Popula-
tionen av ortolansparv i området bedöms därför inte påverkas negativt av planerad ledning. Snarare kan de 
nya stolpplatserna i området i viss mån bli ett positivt inslag för arten, då dessa kan ses som ett slags nya, 
konstgjorda åkerholmar i landskapet. 

Naturvårdsarter 

De naturvårdsarter av växter som noterats i samband med naturvärdesinventeringen kommer inte att påver-
kas av den planerade ledningen. Det kan nämnas att den fridlysta arten mistel enligt Artportalen förekommer 
på flera platser nordväst om Kungsör, bl.a. vid Sjöholmen. Då den planerade ledningen i dessa omgivningar 
inte ianspråktar några trädmiljöer kommer heller inga lokaler för mistel att påverkas. De naturvårdsarter som 
skulle kunna komma att påverkas av ledningen utgörs av vissa fågelarter. Ortolansparv har behandlats under 
rubriken ”Fågelliv” ovan. Arten bedöms inte påverkas negativt av planerad ledning. Andra naturvårdsarter no-
terade i området, och som eventuellt skulle kunna påverkas av en ökad kollisionsrisk med ledningen, är vak-
tel, brun kärrhök, kungsörn och trana. Av dessa bedöms endast den sistnämnda tillhöra gruppen av fåglar 
med förhöjd risk av kollisioner med kraftledningar. Under förutsättning att fågelavvisare sätts upp på ledningen 
där behov finns bedöms att bevarandestatusen för trana eller de andra nämnda fågelarterna i området inte 
kommer att påverkas av ledningen. 

Sammantaget bedöms att bevarandestatusen för skyddade arter, fridlysta arter eller andra naturvårdsarter 
inte kommer att påverkas negativt av den planerade ledningen. 

Strandskydd 

Den planerade ledningen korsar på flera platser strandskyddade diken och vattendrag (se figur 7.6). Inget av 
dessa är belägna inom något naturvärdesobjekt enligt klass 3 eller högre, men dikena i Kungs-Barkaröområ-
det ligger inom ett landskapsobjekt och Lillån utgör också ett eget landskapsobjekt i naturvärdesinvente-
ringen. Där den planerade ledningen korsar strandskyddsområdena saknas trädvegetation, förutom när det 
gäller ett dike i skogsmiljö nära Himmeta. Ledningen kommer inte att göra några fysiska ingrepp i marken 
inom strandskyddsområdena. Där trädvegetation saknas orsakar ledningen därför ingen påverkan på befint-
liga naturförhållanden i strandskyddsområdena. Beträffande diket längst i norr som går genom skogsmark 
kommer ledningen att orsaka en förändring av miljön då träden i den planerade ledningsgatan måste tas ner. 
Skogen utgörs här av en produktionsskog med låga naturvärden och planerad ledning uppförs i anslutning till 
en befintlig ledning nära Himmetastationen. I detta strandskyddsområde förändras miljön således från sluten 
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produktionsskog till öppen ledningsgata med buskar och lövsly. Denna förändring bedöms dock inte vara nå-
gon försämring när det gäller förutsättningarna för naturvärden knutna till diket och strandskyddsområdet. 

Sammantaget bedöms att planerad ledning inte kommer att innebära några försämrade förutsättningar för na-
turvärden inom berörda strandskyddsområden. 

 
Lillån strax söder om platsen där planerad ledning kommer att korsa ån. Ledningen kommer att gå hitom den befintliga  
40 kV ledningen som syns i bakgrunden. Lillån är längs detta avsnitt kraftigt igenvuxen av bladvass. 

 

7.2.4 Konsekvenser vid rivning av 40 kV ledningar 
Rivningen av 40 kV ledningarna innebär att totalt nästan 10 km ledning försvinner från riksintresseområdet 
Kungs-Barkarö, varav 4,3 km i den första etappen och 5,5 km i den andra etappen. Förutom att detta innebär 
en positiv effekt på landskapsbilden (vilket beskrivs närmare i avsnitt 7.3), bedöms det i första hand få vissa 
positiva konsekvenser för fågellivet. Som framgår av figur 5.4 i kap 5 ovan finns det idag 40 kV ledningar vilka 
sträcker sig ända ner till Arbogaån. Dessa ledningar kommer att tas bort direkt efter att 130 kV ledningen 
byggts. Detta bedöms ha en positiv effekt för fågellivet genom att det bedöms minska risken för kollisioner, 
framför allt i samband med att större fåglar som gäss och svanar rör sig mellan Arbogaån (för övernattning) 
och det övriga landskapet. Risken för att fåglar dödas genom strömgenomgång bedöms dock vara liten för de 
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befintliga 40 kV ledningarna då detta nästan uteslutande förekommer i nätet med spänningar under 30 kV. 
Rivningen av 40 kV ledningarna bedöms därför inte påverka denna risk mer än marginellt. 

Även utanför riksintresseområdet innebär borttagandet av 40 kV ledningarna vissa positiva konsekvenser för 
fågellivet. Till exempel kommer ledningar som korsar Hedströmmen mellan Köping och Kungsör att tas bort 
(en ledning tas bort i etapp 1, ytterligare en i etapp 4). Ledningar som korsar vattendrag innebär ofta en ökad 
risk för kollisioner mellan fåglar och kraftledningar eftersom vattendragen många gånger fungerar som ledlin-
jer i landskapet som fåglar följer. 

7.2.5 Sammantagen bedömning av konsekvenser 
Konsekvenserna med avseende på naturmiljö bedöms sammantaget bli följande: 
 
Primära effekter, utbyggnad av 130 kV ledning: 
 
 

 
Negativa konsekvenser orsakas av vissa mindre ingrepp i naturmiljöer som kan anses ha lokala naturvärden 
(lägre än klass 3) och en viss ökad risk för större fåglars kollisioner med planerad kraftledning i Kungs-Barka-
röområdet. Den senare risken bedöms dock kunna hållas på en acceptabel nivå med hjälp av fågelavvisare, 
där behov av sådana finns.  

Positiva konsekvenser orsakas av att de nya stolpplatserna som anläggs på åkermark skapar nya åkerholmar 
i landskapet, vilka blir nya livsmiljöer för både växt- och djurarter. Vissa positiva konsekvenser för den biolo-
giska mångfalden bedöms också uppstå där ledningen kommer att gå genom likåldrig barrskog. Här innebär 
ledningen att nya livsmiljöer kan skapas t.ex. i form av busk- och brynmiljöer. 

Sekundära effekter, rasering av 40 kV ledningar: 
 
 

 
Raseringen av 40 kV ledningarna medför positiva konsekvenser för fågellivet då risken för kollisioner minskar 
då dessa ledningar försvinner. Detta gäller både inom och utanför riksintresset Kungs-Barkarö. 
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7.3 Landskapsbild 

7.3.1 Nuvarande förhållanden 
Det berörda området ligger till största delen i det bördiga slättlandskap som omger Mälaren. Från  
nordväst sträcker sig ett stråk av skogklädda åsar och hällmarker söderut, över E18 ner mot Valskog  
(se figur 7.7 och 7.8). 

 
Figur 7.7. Utredningsområdet ligger huvudsakligen inom Mälarens bördiga slättlandskap. Skogbevuxna åsar sträcker sig 
från Himmeta i nordväst ner mot Valskog, som ligger centralt i området. Även norr om Arboga finns ett större skogsparti. 
(Bakgrundskarta: Esri, Maxar, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the 
GIS User Community) 
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Figur 7.8. Ortofoto över utredningsområdet. Riksintresset för naturvård Kungs-Barkarö omfattar marken från Galtens  
strand i öster ända bort mot Segelsberga i väster (se även figur 7.5). (Bakgrundskarta: Esri, Maxar, GeoEye, Earthstar 
Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community) 

Strax norr om Valskog bryts skogsstråket upp i mindre åsar med skog, utspridda i ett öppet jordbruksland-
skap. Siktlinjerna över fälten bryts av dessa skogklädda åsar samt av en riklig förekomst av åkerholmar i vari-
erande storlek. På många åkerholmar växer bestånd av träd och annan växtlighet som i ålder eller art är säll-
synta, som knotiga ekar, lärk, mistel. På flera ställen ligger stenblock på fälten, liksom slumpvis utslängda.  

  
Kungs-Barkaröområdet bjuder på många fina landskapsupplevelser. Gamla ekar och enar samsas på en blockbeströdd 
åkerholme t v, och ett spektakulärt husliknande stenblock pryder den lilla åkerholmen t h. Foton: Norconsult februari 2020 
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Ett lärkbestånd har intagit norrsidan av en ås mellan Segelsberga och Sjöholmen, t v.  
Obrutna siktlinjer över fälten vid Österby och den vassbevuxna Lillån t h. Bilden är tagen en bit söder om den plats där 
sträckning D österifrån och G norrifrån går ihop och följer befintlig 40 kV ledning in mot den planerade Arboga-stationen. 
Ledningen kan anas i bakgrunden. Foton: Norconsult februari 2020 

 

De bördiga markerna runt Mälaren har brukats av människan under lång tid. Det finns inom utredningsområ-
det lämningar sedan vikingatiden och framåt. Spår efter äldre åkrar, stenmurar och odlingsrösen finns i de 
omgivande markerna. Åkerlandskapet bär än i dag tydliga spår av gamla tiders sätt att odla marken. Det 
fanns på 1300-talet en kungsgård i Kungs-Barkarö by. Än idag kan man se tydliga spår från markanvänd-
ningen under Gustav Vasas tid i dagens ängar. Bebyggelsen inom utredningsområdet består av traditionella 
träbyggnader, grupperade i små byar. Byarna Aspa och Holma har funnits sedan 1300-talet eller kanske 
längre. I byarna är de flesta byggnader gamla, många från mitten av 1800-talet. Bebyggelsen, tillsammans 
med den rika naturmiljön som skonats från exploatering, inger betraktaren på många platser en känsla av att 
befinna sig i en svunnen tidsålder. Se vidare under 7.5 Kulturmiljö. Det är ett händelserikt och varierat land-
skap, med många sällsynta natur- och kulturvärden.  

 

   
Vy söderut mot Sjöholmen från Valskogsvägen (t v) och korsningen mellan Valskogsvägen och väg 250 i öster (t h). 
Foton: Norconsult februari 2020 
 

De mindre landsvägarna inom det berörda området går i mjuka kurvor runt åsar och åkerholmar. Arbogavä-
gen utgör ett undantag med sin spikraka sträckning över öppna fält. Den onaturligt linjära formen upplevs 
dock främst när man färdas på vägen eftersom vägkroppen ligger nerbäddad i landskapet. Även järnvägen 
som skär diagonalt (se bild nedan) från Kungsör till Valskog är förvånansvärt diskret i det öppna landskapet. 
Inom utredningsområdet är det främst större infrastruktur i form av motorvägen som bryter av mot det små-
skaliga kulturlandskapet. En större 220 kV luftledning tillhörande stamnätet passerar strax norr om 

2
0
2
1
-
1
0
0
8
3
5
-
0
0
0
1
 
 
 
 
 
2
0
2
1
-
0
3
-
0
4

2
0
2
1
-
1
0
0
8
3
5
-
0
0
0
9
 
 
 
 
 
2
0
2
2
-
0
9
-
1
8

Sida 769 (868)



 
 
 

 
 
 

64 
Miljökonsekvensbeskrivning - Ny 130 kV kraftledning mellan Himmeta–Arboga-Kungsör 
 

Confidentiality: C1 - Public 

utredningsområdet. Ledningens storlek medför att den möjligen, även om ledningen i sin helhet ligger utanför 
området, kan anses medföra en viss påverkan på landskapsbilden längs utredningsområdets norra gräns (se 
bild nedan). 

  
På bilden t v passerar ett tåg diagonalt bortom fältet (blänk i tågens tak syns som ljusa streck i bilden). Det passerar 
många tåg varje dag, både kortare pendeltåg och långa godståg. Trots att tågen ofta är långa och borde låta mycket, 
är det förvånande hur lite de märks i det öppna landskapet. T h: 220 kV luftledning byggd i fackverksstolpar av stål på fäl-
ten nordost om Himmeta station.  
Foton: Norconsult februari 2020 

 

7.3.2 Hänsynsåtgärder vid utbyggnad 130 kV ledning 
130 kV luftledningar är ett naturfrämmande inslag i landskapet. Med hänsyn till de stora värden som finns i 
landskapet inom utredningsområdet, och dess känslighet för främmande strukturer, bör ledningarna utformas 
så att de smälter in i största möjliga mån i miljön. Stolpar av trä, vilket är den stolptyp som kommer att använ-
das i projektet (se figur 5.1 s 34.), utgör en mycket mindre störning i landskapsbilden än större fackverkskon-
struktioner i metall (se foto ovan till höger). En enkel och tidlös utformning med väl avvägda dimensioner skall 
eftersträvas. Stolparna skall placeras så att känsliga landskapspartier i så liten grad som möjligt störs av de-
ras närvaro. En positiv effekt kan uppstå om marken omkring stolparna får utgöra nya åkerholmar, som beri-
kas med landskapsväxter och stenbumlingar eller rösen. På så vis skulle de på sikt kunna innehålla höga na-
turvärden och därigenom bidra till fortlevnaden av det rika kulturlandskapet inom utredningsområdet, vilket 
skulle stärka landskapsbilden. Eftertanke bör läggas vid form och innehåll hos nya åkerholmar. 

7.3.3 Konsekvenser vid utbyggnad av 130 kV ledning 
Kraftledningars inverkan på landskapsbilden beror i stor utsträckning på deras höjd och utformning; antal stol-
par och linor, vilken konstruktion och material de har. En låg kraftledningsstolpe av trä kan tack vare sin likhet 
med en trädstam smälta väl in i ett odlingslandskap eller en naturmiljö. Stora fackverkskonstruktioner i metall, 
har svårare att passa in i sådana miljöer eftersom de avviker i storlek, material och utseende (se bild ovan th). 
De är främmande element som med sin storlek dominerar och stör landskapsbilden. I en mycket industriell 
miljö, eller där det redan finns storskalig infrastruktur kan sådana konstruktioner upplevas mindre främmande.  

Hur kraftledningarna påverkar landskapsbilden beror självklart också på hur landskapet som de står i ser ut.  
I en stor monoton skog med liten mänsklig aktivitet kan ledningarna ”gömmas”, i bästa fall nästan obemärkt 
för vårt mänskliga medvetande. I ömtålig natur som har stora värden både visuellt, upplevelsemässigt och 
ekologiskt, är det avsevärt svårare att hitta sträckningar som har liten negativ påverkan.  
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Sträckningsalternativ G går ungefär halva sträckan genom barrskog utan viktiga landskapsvärden, och halva 
sträckan genom öppna åkermarker längs E18. Därmed får en luftledning i sträckningsalternativ G inte så stor 
visuell påverkan på landskapsbilden, sett från E18 och från det omgivande landskapet; skogen döljer ledning-
arna. I barrskogen i nordväst saknas bebyggelse som blir direkt påverkad av den planerade 130 kV luftled-
ningen. Det går några mindre stigar genom skogspartiet nära Himmeta station. Friluftslivet bedöms därför inte 
vara så utbrett i detta skogsparti. 

Den nya 130 kV ledningen bedöms ge en stor negativ påverkan på landskapsbilden på några platser inom  
utredningsområdet. Påverkan blir dock lokal eller mycket lokal. Ett exempel är området runt den planerade 
stationen i Kungsör (se bilder nedan). Här bedöms den planerade ledningens påverkan på landskapsbilden 
lokalt bli stor: sträckningen går över vida fält och kommer att störa de rena vyerna från alla väderstreck.  

 
Ovan: vy mot sydväst (mot Arboga). Bilden är tagen vid Hovgården, med Kungs-Barkarö i ryggen, nära platsen där  
Kungsörs station planeras. Den planerade 130 kV ledningen kommer att löpa från nedre vänstra hörnet bort mot trädkro-
norna som avtecknar sig mot himlen. Här bedöms den negativa påverkan av den planerade ledningen bli stor.  
Foto: Norconsult februari 2020 
 
En 130 kV ledning, som är identisk med den planerade förutom att den saknar topplina, går idag längs skogs-
brynet vid Hovgården (se foto nedan). Den befintliga ledningen stör inte landskapsbilden eftersom den sedd 
från de flesta håll smälter in mot skogen bakom.  
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Tv: Vy mot sydöst tagen på samma plats mot skogsbrynet vid Hovgården, som omfattas av riksintresset för naturvården 
Kungs-Barkarö. Den befintliga 130 kV ledningen löper längs skogsbrynet. Stolparna som avtecknar sig mot himlen ger en  
idé om hur den nya 130 kV ledningen kommer att synas på fälten i bilden på föregående sida. Foto: Norconsult februari 2020. 
 
 

En kvarlämnad pelare från kalklinbanan, som togs i drift i mitten av 1940-talet, syns vida omkring. Dess grova, 
industriella utformning gör den till ett fult men samtidigt intresseväckande inslag i landskapsbilden. Som jäm-
förelse med pelaren är de planerade ledningsstolparna mycket nättare och bedöms störa mindre. 

Vy österut mot Hovgården (samma skogsbryn som ovan). Den befintliga ledningen följer skogsbrynet och syns knappt, 
man ser portalerna på ömse sidor om ett öppet parti till vänster i bild. Foto: Norconsult februari 2020 
 

Vid Sjöholmen passerar idag en 40 kV ledning söder om byggnaderna på ganska litet avstånd. Ny ledning 
planeras med hänsyn till byn sättas på större avstånd från byn. Den kommer dock genom sin storlek att ut-
göra en större störning än den befintliga. Här bedöms ny ledning få en stor negativ effekt. Den föreslagna 
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sträckningen bedöms dock vara inpassad i landskapet med eftertanke och hänsyn tagen till känslig natur och 
bebyggelse, vilket mildrar dess negativa effekt. 

7.3.4 Konsekvenser vid rivning av 40 kV ledningar 
Rivning av befintliga 40 kV ledningar innebär att landskapet rensas från den störning som de medför. Då 40 
kV ledningarna går på förhållandevis låga, ensamma trästolpar, smälter de väl in i skogs- och jordbruksland-
skap. Som beskrivits i föregående avsnitt är utformningen av stolpar och linor avgörande för hur de samspelar 
med omgivningen. De små enkla trästolparna som används i 40 kV ledningar har funnits med så länge i våra 
landskap att de har blivit kulturbärare; de är en symbol för en småskalig landsbygd och de värden vi förknip-
par med den. Därför störs vi inte av dem, t.o.m. reagerar vi oftast inte ens på att de är där. De utgör därmed 
sällan ett påtagligt störande element.  

Den upplevda positiva påverkan på landskapsbilden när 40 kV ledningar rivs blir därmed förhållandevis liten. 
Där de idag utgör ett mer störande inslag kommer rivningen av dem att få större positiv effekt på landskapsbil-
den. Så blir till exempel fallet där de passerar nära bostäder eller utsikter, eller skär onaturligt linjära lednings-
gator genom skogspartier: utblickar från bostäder blir renare och skogen kan läka ihop.  

7.3.5 Sammantagen bedömning av konsekvenser 
Konsekvenserna med avseende på landskapsbild bedöms sammantaget bli följande: 
 
Primära effekter, utbyggnad av 130 kV ledning:  
 
 

 

Den planerade 130 kV ledningen kommer genom sin storlek att dominera känsliga landskapspartier. Dess 
skala passar inte in i den rika naturmiljö som finns inom utredningsområdet. Den planerade stolptypen av trä 
bedöms dock minska denna negativa påverkan. En sammanvägning av de primära effekterna av en utbygg-
nad bedöms till medelstor negativ. Om nya åkerholmar med stenar och landskapsväxter bildas runt stolpar 
och stag, kan de bidra med positiva värden till landskapsbilden.  
 
Sekundära effekter, rasering av 40 kV ledningar: 
 
 

 

40kV ledningarna är enkla, mindre i storlek och utgör ett invant inslag i landskapet. De har dock kortare spann 
och därmed fler stolpar. Sammantaget bedöms den störning de har på landskapsbilden vara mindre.  
Eftersom den nya 130 kV ledningen medför att ungefär dubbelt så lång sträcka med 40 kV ledningar kan  
rivas, kan den negativa effekten av den tillkommande större ledningen möjligen vägas upp av den samman-
lagda positiva effekt som rivningen medför. Detta scenario ligger dock långt fram i tiden då rivningen bedöms 
ta väldigt lång tid att slutföra. Med hänsyn till tidsaspekten bedöms därför rasering av de befintliga ledningarna 
ge en liten positiv effekt på landskapsbilden. På sikt, när alla rivningsetapper är slutförda, kan effekten bli me-
delstor och därigenom balansera den negativa inverkan 130 kV ledningen har.  
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7.4 Rekreation och friluftsliv 

7.4.1 Nuvarande förhållanden 
Några områden av riksintresse för friluftslivet finns inte inom området för den berörda ledningen. Närmaste 
område av riksintresse för friluftslivet är Arbogaån (FU 03 Hjälmare kanal, Arbogaån) söder om den planerade 
ledningen (Länsstyrelsen Västmanlands län 2020; se figur 7.9). Här finns goda förutsättningar för vattenan-
knutna friluftsaktiviteter, men riksintresset kommer inte att beröras av den planerade utbyggnaden. 

Vidare finns ett utpekat riksintresse enligt 4 kap 1-2 §§ miljöbalken som omfattar Mälaren med öar och strand-
områden (se figur 7.9). Dessa riksintressen är områden där turismens och friluftslivets, främst det rörliga fri-
luftslivets, intressen särskilt skall beaktas vid bedömningen av exploateringsföretag. Det berörda området är 
mycket stort; det omfattar hela Mälaren, och den planerade ledningens östligaste del når ca 600 m in i riksin-
tresseområdets västligaste del. 

 
Figur 7.9. Område av riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap 6 § miljöbalken och område av riksintresse enligt 4 kap 1-2 §§ 
miljöbalken där friluftslivets intressen särskilt ska beaktas. 

 

Kungsörs kommun tog fram en friluftsplan 2013 (Kungsörs kommun 2013). I denna pekas värdefulla frilufts-
områden i Kungsörs kommun ut. Inget av dessa områden ligger i området för den planerade ledningen, men i 
omgivningarna förekommer utpekade områden, bl.a. naturreservatet Skäret vid Arbogaån respektive 
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Valskogsskogen, som bl.a. har betydelse som målpunkter för promenader, vandringar eller cykelturer. Frilufts-
planen pekar också ut cykelleden Kungsörs Natur- och kulturcykelled som betydelsefull för friluftslivet i kom-
munen. Cykelleden berör området för den planerade ledningen dels söder om Valskog och dels i närheten av 
den planerade Kungsörsstationen, d.v.s. vid den planerade ledningens östliga ändpunkt (se figur 7.10 och 
7.11). 

 

Figur 7.10. Kungsörs Natur- och kulturcykelled i och vid Valskog. Karta från 
friluftsplan (Kungsörs kommun 2013). 
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Kungsörs Natur- och kulturcykelled inbjuder till cykelturer. Här vid Aspa. 
 

 
Figur 7.11 Kungsörs Natur- och kulturcykelled i Kungs-Barkaröområdet. Den västligaste delen av markerad  
cykelled ligger vid den planerade ledningens östliga ändpunkt. Karta från friluftsplan (Kungsörs kommun 2013). 
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I den del av det berörda området som ligger i Arboga kommun finns inga utpekade strövområden eller andra 
utpekade områden av särskilt värde för friluftslivet enligt gällande översiktsplan (Arboga kommun 2018). Inte 
heller i Köpings kommuns översiktsplan finns några utpekade områden för friluftslivet som berör området för 
den planerade ledningen (Köpings kommun 2012). 

Utöver vad som finns utpekat i dessa kommunala underlag kan nämnas att det, framför allt i Kungs-Barkarö-
området, finns många små grusvägar som kan användas för promenader i en relativt ostörd miljö. Flera av 
vägarna leder ner till Arbogaån; en av dem leder ner till naturreservatet Skäret i närheten av ån. Boende i t.ex. 
Valskog, Lådberga, Berg och Sjöholmen har på så sätt goda möjligheter till rekreation, även om tillgänglig-
heten till särskilda rekreationsområden med skog är begränsad. 

 
Genom Kungs-Barkaröområdet sträcker sig många små grusvägar som inbjuder till promenader eller cyklingsturer. Vissa 
av vägarna sträcker sig ner till Arbogaån. Vägarna är värdefulla promenadstråk för boende i t.ex. Lådberga och Berg. 

 

7.4.2 Hänsynsåtgärder vid utbyggnad 130 kV ledning 
De hänsynsåtgärder som i det här fallet berör rekreation har att göra med den visuella upplevelsen av land-
skapet. Dessa tas upp i avsnitt 7.3 ”Landskapsbild”. 

 

2
0
2
1
-
1
0
0
8
3
5
-
0
0
0
1
 
 
 
 
 
2
0
2
1
-
0
3
-
0
4

2
0
2
1
-
1
0
0
8
3
5
-
0
0
0
9
 
 
 
 
 
2
0
2
2
-
0
9
-
1
8

Sida 777 (868)



 
 
 

 
 
 

72 
Miljökonsekvensbeskrivning - Ny 130 kV kraftledning mellan Himmeta–Arboga-Kungsör 
 

Confidentiality: C1 - Public 

7.4.3 Konsekvenser vid utbyggnad av 130 kV ledning 

Riksintresse friluftsliv respektive riksintresse 4 kap miljöbalken 

Riksintresset för friluftsliv Arbogaån ligger utanför påverkansområdet för den aktuella ledningen och någon 
påverkan på riksintresset kommer därför inte att ske. 

Riksintresset enligt 4 kap miljöbalken som omfattar Mälaren med strandområden, berörs av ledningen i den 
västligaste utkanten av området. Den planerade ledningen sträcker sig ca 600 m in i området. Merparten av 
marken här utgörs av åkermark, som inte är tillgänglig för det rörliga friluftslivet. Ledningen korsar här också 
Kungsörs Natur- och kulturcykelled i form av en mindre väg. Ledningen kommer inte att hindra framkomlig-
heten på vägen eller påverka den negativt på något annat sätt. Därför bedöms att varken riksintresset eller 
cykelleden kommer att påverkas negativt av den planerade ledningen. 

Övriga friluftslivsintressen 

Kungsörs Natur- och kulturcykelled berörs genom att den planerade ledningen kommer att korsa cykelleden 
på flera ställen. Korsningen med cykelleden i Kungs-Barkaröområdet har redan nämnts ovan. Därutöver kom-
mer cykelleden söder om Valskog att korsas på två ställen. Även här gäller att ledningen varken kommer att 
hindra framkomligheten på cykelleden eller påverka den negativt på något annat sätt. Den påverkan på rekre-
ation och friluftsliv som bedöms kunna ha någon betydelse gäller ledningens visuella påverkan. Upplevelsen 
av landskapet påverkas av en ny 130 kV ledning. Detta bedöms främst ha betydelse för de boende i närheten, 
men har i någon utsträckning också betydelse för upplevelsen av landskapet i samband med rekreation. För 
närmare beskrivning av denna visuella påverkan hänvisas till avsnitt 7.3 ”Landskapsbild”. 

7.4.4 Konsekvenser vid rivning av 40 kV ledningar 
Likväl som en ny 130 kV ledning bedöms kunna få vissa negativa effekter på den rekreativa upplevelsen av 
landskapet bedöms rivningen av befintliga 40 kV ledningar kunna få vissa positiva effekter. Redan i den första 
etappen som rivs kommer en ca 6,5 km lång sträcka som går genom riksintresset enligt 4 kap miljöbalken 
(Mälaren med strandområden) att tas bort. I en andra och tredje etapp rivs ytterligare 40 kV ledningar i Kungs-
Barkaröområdet. 

7.4.5 Sammantagen bedömning av konsekvenser 
Den sammantagna bedömningen är att konsekvenserna med avseende på rekreation och friluftsliv blir små 
och negativa (påverkan på upplevelsen av landskapet i rekreationssammanhang p.g.a. utbyggnaden av 130 
kV ledningen) eller små och positiva (motsvarande positiv påverkan p.g.a. rivningen av 40 kV ledningarna). 
 
Primära effekter, utbyggnad av 130 kV ledning: 
 
 

 

Sekundära effekter, rivning av 40 kV ledningar: 
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7.5 Kulturmiljö 
7.5.1 Nuvarande förhållanden 

Riksintressen kulturmiljö 

Några områden av riksintresse för kulturmiljövården berörs inte i det aktuella projektet. De riksintresseområ-
den som ligger närmast planerad ledning är dels centrala delen av Arboga och dels Hjälmare kanal (Länssty-
relsen Västmanlands län 2020). Den senare sträcker sig från Arbogaån och söderut. Båda områdena ligger 
utanför ledningens påverkansområde. 

Kulturhistoriskt värdefulla områden 

I området för den planerade ledningen förekommer flera områden som är kulturhistoriskt värdefulla. Områ-
dena är dokumenterade dels i kommunala kulturmiljöprogram, dels i bevarandeprogrammet för odlingsland-
skapet (Länsstyrelsen Västmanlands län 2020). De framgår av tabell 7.2, figur 7.12 och bilaga 3. 

 

Tabell 7.2. Kulturhistoriskt värdefulla områden som korsas av eller ligger i närheten av planerad ledning, se även figur 7.12. 

Område Källa Beskrivning 
Örberga-Brottgården Kulturminnesvårds-

program Kungsörs 
kommun 1984 

Den för trakten ovanligt stora byn Örberga har ett välbevarat 
byggnadsbestånd som i huvudsak kan hänföras till 1800-talets 
andra hälft. Här inräknas även torpen som ligger i eller i när-
heten av byn. I byn ligger bebyggelsen relativt·glest även om 
varje gård har en samlad bebyggelse. Brottgården består av 
spridda gårdar, men bebyggelsen är av samma karaktär som i 
Örberga. Väg E18, som korsar området i nordsydlig riktning, 
byggdes efter att kulturminnesvårdsprogrammet upprättades. 

Örberga Program för beva-
rande av odlings-
landskapets natur- 
och kulturmiljövär-
den, Länsstyrelsen 
1991 

Området har i stort samma avgränsning som området ”Örberga-
Brottgården” ovan. Kulturmiljövärdena är i princip desamma som 
för detta område. 

Gräsnäs Kulturminnesvårds-
program Kungsörs 
kommun 1984 

Gräsnäsområdet kännetecknas av välbevarad torpbebyggelse 
från 1800-talet som är belägen på en mindre förhöjning i jord-
brukslandskapet. Den planerade ledningen kommer att gå ett 
par hundra meter från området. 

Gräsnäs Program för beva-
rande av odlings-
landskapets natur- 
och kulturmiljövär-
den, Länsstyrelsen 
1991 

Området har i stort sett samma avgränsning som området i kul-
turminnesvårdsprogrammet, se beskrivning ovan. 

Aspa Kulturminnesvårds-
program Kungsörs 
kommun 1984 

Bebyggelsen i Aspa är kulturhistoriskt värdefull. Den är i stort 
sett intakt bevarad. Här kvarlever i viss mån ålderdomliga sed-
vänjor med bystämma, ålderman och bykista. Landskapsbilden 
inom området med ändmoräner är värdefull. Den planerade led-
ningen kommer att gå ca 250 m från området. 

Lådberga Program för beva-
rande av odlings-
landskapets natur- 
och 

Odlingslandskap med bl.a. betade hagmarker och fin landskaps-
bild. De största kulturhistoriska värdena bedöms finnas i de 
norra delarna av området i och omkring Lådberga by och herr-
gården Valskog. Denna del finns även dokumenterad i 

2
0
2
1
-
1
0
0
8
3
5
-
0
0
0
1
 
 
 
 
 
2
0
2
1
-
0
3
-
0
4

2
0
2
1
-
1
0
0
8
3
5
-
0
0
0
9
 
 
 
 
 
2
0
2
2
-
0
9
-
1
8

Sida 779 (868)



 
 
 

 
 
 

74 
Miljökonsekvensbeskrivning - Ny 130 kV kraftledning mellan Himmeta–Arboga-Kungsör 
 

Confidentiality: C1 - Public 

kulturmiljövärden, 
Länsstyrelsen 1991 

kulturminnesvårdsprogrammet för Kungsörs kommun, men ge-
nomkorsas inte av planerad kraftledning. 

Eknö Program för beva-
rande av odlings-
landskapets natur- 
och kulturmiljövär-
den, Länsstyrelsen 
1991 

Jordbrukslandskap med relativt stort innehåll av åkerholmar. 
Området tillhör ett historiskt slåtter- och beteshävdat område. 
Källar- och husgrunder finns i området, liksom spår efter äldre 
åkrar. 

Sjöholmen Kulturminnesvårds-
program Kungsörs 
kommun 1984 

Byn Sjöholmen är ett bra exempel på en väl samlad bebyggelse 
belägen som en ö i det öppna slättlandskapet. Detta bildar ett 
värdefullt landskapsparti med mindre åkerholmar. Byns bebyg-
gelse präglas av 1800-talets slut och tiden kring 1900. Området 
genomkorsas inte av planerad kraftledning, men ledningen kom-
mer att gå ganska nära området. 

Kungs-Barkarö Program för beva-
rande av odlings-
landskapets natur- 
och kulturmiljövär-
den, Länsstyrelsen 
1991 

Stort område i ett slättlandskap med åkerholmar. Bebyggelsen 
är lokaliserad till små förhöjningar i landskapet. Endast en 
mindre del av området berörs av planerad ledning. De högsta 
kulturhistoriska värdena i området är belägna i andra delar där 
bebyggelse förekommer. 

 

 

 
Figur 7.12. Kulturhistoriskt värdefulla områden, se tabell 7.2 för beskrivning. 
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Södra delen av Lådberga by. 

 

Kulturhistoriska lämningar 

Vissa kulturhistoriska lämningar klassas som fornlämningar och är därmed skyddade enligt 2 kap kulturmiljö-
lagen. Ett av kriterierna för dessa lämningar är att de ska vara tillkomna före 1850. Lämningar som inte upp-
fyller kraven för att kunna vara en fornlämning, men som ändå bedöms ha ett kulturhistoriskt värde betecknas 
”övrig kulturhistorisk lämning”. I området för den planerade kraftledningen förekommer kulturhistoriska läm-

ningar, men endast ett fåtal ligger i direkt anslutning till den planerade ledningen (se tabell 7.3 och figur 7.12). 

 

Tabell 7.3. Fornlämningar och andra lämningar i anslutning till planerad ledning, se även figur 7.12. 

Nr Typ av lämning 1 Typ av lämning 2 Beskrivning 
L2002:5344 Fornlämning Stensättning Rund, ca 7-8 m i diameter och 0,5 m hög. Fyllning av 

0,2-0,5-metersstenar. 
L2002:4944 Undersökt och 

borttagen lämning 
Lägenhetsbebyg-
gelse (torplämning) 

Torplämning, undersökt och borttagen. 

L2002:7118 Övrig kulturhisto-
risk lämning 

Fyndplats Fyndplats för ett halvt kvarnhjul. Påträffad i ett skogs-
traktorspår i samband med en arkeologisk utredning 
år 1987. 
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7.5.2 Hänsynsåtgärder vid utbyggnad 130 kV ledning 
• Fornlämningar med tillhörande fornlämningsområde (skyddszon) är skyddade enligt kulturmiljölagen. 

Olika fornlämningar kräver olika skyddszoner, men en grundregel kan vara att försiktighet gäller inom 
en radie på 50 m. När kraftledningsstolparnas exakta placering fastställts kommer Länsstyrelsen att 
kontaktas angående detta. Ambitionen i projektet är att inga fornlämningar ska behöva påverkas av 
några ingrepp. 

• Beträffande hänsynsåtgärder som rör landskapsbilden hänvisas till avsnitt 7.3 ”Landskapsbild”. 

 

7.5.3 Konsekvenser vid utbyggnad av 130 kV ledning 

Riksintressen kulturmiljö 

Inga områden av riksintresse för kulturmiljövården riskerar påverkan på grund av den planerade ledningen. 

Kulturhistoriskt värdefulla områden 

Den planerade ledningen kommer att gå igenom vissa av de utpekade kulturhistoriskt värdefulla områdena 
och gå i närheten av andra. Den bedömda påverkan på vart och ett av dessa områden beskrivs i tabell 7.4. 

 

Tabell 7.4. Bedömning av påverkan på kulturhistoriskt värdefulla områden. För beskrivning av respektive områdes värden, 
se tabell 7.2. Se även figur 7.12. 

Område Källa Bedömning av påverkan 
Örberga-Brottgården Kulturminnesvårds-

program Kungsörs 
kommun 1984 

Utbyggnaden av E18 delade detta område i en västlig och en 
östlig del. Den planerade ledningen sträcker sig i anslutning till 
E18 på den östra sidan. Genom att följa redan befintlig infra-
struktur bedöms att ledningen i detta fall inte påverkar områdets 
kulturhistoriska värden mer än marginellt. Avståndet mellan led-
ningen och bebyggelsen överstiger 100 m. 

Örberga Program för beva-
rande av odlings-
landskapets natur- 
och kulturmiljövär-
den, Länsstyrelsen 
1991 

Området har i stort samma avgränsning som området ”Örberga-
Brottgården” och bedömningen av påverkan blir därför den-
samma, se beskrivning ovan. 

Gräsnäs Kulturminnesvårds-
program Kungsörs 
kommun 1984 

Den planerade ledningen kommer att gå ett par hundra meter 
från området. Ledningen förläggs i anslutning till E18. Den på-
verkan på landskapsbilden som ledningen orsakar bedöms inte 
påverka det kulturhistoriska värdet i området. 

Gräsnäs Program för beva-
rande av odlings-
landskapets natur- 
och kulturmiljövär-
den, Länsstyrelsen 
1991 

Området har i stort sett samma avgränsning som området i kul-
turminnesvårdsprogrammet, och bedömningen av påverkan blir 
därför densamma, se beskrivning ovan. 

Aspa Kulturminnesvårds-
program Kungsörs 
kommun 1984 

Den planerade ledningen kommer att gå ca 250 m norr om om-
rådet. Ledningen kommer att bli ett nytt inslag i landskapsbilden i 
närområdet, och ledningen kommer att bli synlig för en del av 
bebyggelsen i området Aspa. Upplevelsen av och den 
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kulturhistoriska förståelsen av området Aspa bedöms dock inte 
påverkas i någon högre grad p.g.a. ledningen. 

Lådberga Program för beva-
rande av odlings-
landskapets natur- 
och kulturmiljövär-
den, Länsstyrelsen 
1991 

De största kulturhistoriska värdena finns i de norra delarna av 
området där bl.a. Lådberga by ligger. Ledningen korsar den 
södra delen av området som saknar kulturhistorisk bebyggelse. 
Ledningen blir ett nytt inslag i landskapsbilden och påverkar 
upplevelsen av landskapet. Det kulturhistoriska värdet i området 
bedöms dock inte påverkas i någon stor utsträckning bl.a. ef-
tersom markanvändningen i området kommer att kunna fortgå i 
stort sett som tidigare. 

Eknö Program för beva-
rande av odlings-
landskapets natur- 
och kulturmiljövär-
den, Länsstyrelsen 
1991 

Den planerade ledningen korsar området. Upplevelsen av land-
skapet påverkas av den nya ledningen. Ett par faktorer bedöms 
dock bidra till att påverkan på de kulturhistoriska värdena i områ-
det bedöms bli förhållandevis liten; dels följer den planerade led-
ningen i stort sett sträckningen av en redan befintlig 40 kv led-
ning, dels kommer markanvändningen i området i huvudsak att 
kunna fortgå som tidigare. 

Sjöholmen Kulturminnesvårds-
program Kungsörs 
kommun 1984 

Den planerade ledningen kommer att gå drygt 100 m från närm-
aste byggnad i området. Ledningen kommer att bli ett nytt inslag 
i landskapsbilden i närområdet, och ledningen kommer att bli 
synlig för bebyggelsen i det utpekade området. Den kulturhisto-
riska upplevelsen av och den kulturhistoriska förståelsen av om-
rådet Sjöholmen bedöms dock inte påverkas på något avsevärt 
sätt, delvis för att markanvändningen i närområdet i huvudsak 
kommer att kunna fortgå som tidigare. 

Kungs-Barkarö Program för beva-
rande av odlings-
landskapets natur- 
och kulturmiljövär-
den, Länsstyrelsen 
1991 

En mindre del av området berörs av planerad ledning. De högsta 
kulturhistoriska värdena i området är belägna i andra delar där 
bebyggelse förekommer. Markanvändningen i området kommer i 
huvudsak att kunna fortgå som tidigare. Påverkan på det kultur-
historiska värdet bedöms bli liten. 

 

Kulturhistoriska lämningar 

Endast två kulturhistoriska lämningar ligger i riskzonen för att kunna påverkas av den nya ledningen: fornläm-
ning L2002:5344 (stensättning) och övrig kulturhistorisk lämning L2002:7118 (fyndplats för ett halvt kvarnhjul). 
I detta skede har de exakta stolpplaceringarna för den nya ledningen inte bestämts. Den preliminära bedöm-
ningen är dock att sannolikt kommer ingen av dessa lämningar att påverkas av ledningen. Länsstyrelsen kom-
mer att kontaktas för samråd när de exakta stolpplaceringarna har bestämts. 

7.5.4 Konsekvenser vid rivning av 40 kV ledningar 
Rivningen av befintliga 40 kV ledningar innebär att ledningar kommer att avlägsnas från framför allt en del ut-
pekade värdefulla odlingslandskap dokumenterade i Länsstyrelsens bevarandeprogram. I den första rivnings-
etappen kommer ca 5 km ledning att rivas i odlingslandskapet benämnt Kungs-Barkarö, i etapp 2 ytterligare 
några km i områdena Kungs-Barkarö respektive Eknö. I etapp 3 och 4 kommer ytterligare ledningssträckor i 
såväl utpekade odlingslandskap som områden enligt Kungsörs kulturminnesvårdsprogram att rivas. Att dessa 
40 kV ledningar på sikt tas bort bedöms inte ha någon avgörande betydelse för områdenas kulturhistoriska 
värde, men bedöms ha vissa positiva effekter i det avseendet. 
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7.5.5 Sammantagen bedömning av konsekvenser 
Den sammantagna bedömningen är att konsekvenserna med avseende på kulturmiljö blir små och negativa 
(påverkan på upplevelsen av kulturmiljön i landskapet där den nya 130 kV ledningen går igenom eller i när-
heten av kulturhistoriskt värdefulla områden) eller små och positiva (motsvarande positiv påverkan p.g.a. riv-
ningen av 40 kV ledningarna i utpekade värdefulla odlingslandskap m.m.). 
 
Primära effekter, utbyggnad av 130 kV ledning: 
 
 

 

Sekundära effekter, rivning av 40 kV ledningar: 
 
 

 

 

7.6 Naturresurser 
Detta avsnitt fokuserar på beskrivning av de areella näringarna jord- och skogsbruk och de konsekvenser som 
den planerade ledningen bedöms kunna orsaka i det avseendet. Andra aspekter av naturresurser tas upp i 
andra avsnitt, exempelvis områden med naturvärden i avsnitt 7.2 och naturresurser knutna till vatten i avsnitt 
7.9. Vissa aspekter av hushållningen med naturresurser behandlas också i avsnitt 7.8 där Energi och Avfall 
tas upp. 

7.6.1 Nuvarande förhållanden 
Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse enligt 3 kap. 4 § miljöbalken, och mark som används för dessa 
näringar kan generellt betraktas som värdefulla naturresurser. Den planerade ledningen går till största delen 
över jordbruksmark. Lite mindre än en fjärdedel av sträckan går genom skogsmark. 

Skogsbruk 

Knappt 4 km av den planerade ledningens totala sträckning går genom skogsmark, uppdelat på några olika 
sträckor. De mest sammanhängande avsnitten med skog finns längs fyra olika sträckor: Sörby (ca 600 m), 
Hamre strax norr om planerad station vid Arboga (ca 800 m), längs E18 norr om Örberga (ca 1 000 m) och 
Himmeta närmast söder om befintlig station (ca 1 150 m). Merparten av den skog som finns i dessa områden 
bedöms utgöras av produktionsskog som utnyttjas för rationellt skogsbruk. Det innebär samtidigt att det inte 
finns några höga naturvärden utpekade inom dessa skogsavsnitt. 

Stor positiv Medelstor 
 positiv 

Liten positiv Ingen/ obe-
tydlig 

Liten nega-
tiv 

Medelstor 
 negativ 

Stor negativ 

Stor positiv Medelstor 
 positiv 

Liten positiv Ingen/ obe-
tydlig 

Liten nega-
tiv 

Medelstor 
 negativ 

Stor negativ 
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Sammanhängande områden med produktionsskog förekommer bl.a. i norr vid Himmeta. 

Jordbruk 

Merparten av den mark där den nya kraftledningen planeras går över jordbruksmark. Jordbruksmarken är bör-
dig och är resultatet av generationers arbete. Mycket av det som idag är vidsträckta åkerfält utnyttjades före 
skiftesreformerna som slåtter- eller betesmarker. Kungsörs kommun bedömer att den viktigaste åkermarken i 
kommunen – vid sidan om åkermarker vid Mälaren och vid Torpa - finns på Kungs-Barkaröslätten (Kungsörs 
kommun 2014). Dåvarande Lantbruksstyrelsen genomförde 1971 en klassning av Sveriges åkermarker. 
Denna är idag till stora delar inaktuell och bör, enligt Jordbruksverket, inte längre användas som planerings-
underlag. Dock kan den i vissa sammanhang fortfarande vara intressant att nämna då något motsvarande 
underlag på senare tid inte tagits fram. Åkermarken är i underlaget indelad i tio klasser utifrån de bedömda 
förutsättningarna för ekonomisk avkastning där klass 10 innebär högst förutsättningar. De högst klassade jor-
darna bedömdes enbart finnas i Skåne. I Mälarregionen varierar klassningen mellan klass 3-5. All jordbruks-
mark mellan Arboga-Kungsör-Köping, som här berörs, bedömdes till klass 5, vilket alltså var den högsta 
klassningen för regionen. Med detta sagt kan även nämnas att Jordbruksverket, i ett avrapporterat regerings-
uppdrag angående jordbruksmarkens värden i exploateringssammanhang, bedömt att det egentligen inte 
finns något behov av att klassificera jordbruksmark då även mark med en mycket låg klassning ska anses 
vara brukningsvärd (Jordbruksverket 2018). 
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Jordbruksmarken i det aktuella området domineras av åkerfält för spannmåls- eller vallodling. Betesmarker 
förekommer, men har ingen stor utbredning. Framför allt i Kungs-Barkaröområdet är dock inslaget av åkerhol-
mar stort. 

 
Jordbruksmarken i Kungs-Barkaröområdet domineras av relativt storskaliga åkerfält, här och var avbrutna av större eller 
mindre åkerholmar. 

 

7.6.2 Hänsynsåtgärder vid utbyggnad 130 kV ledning 
• En stor del av ledningssträckan mellan Himmeta och Arboga förläggs i nära anslutning till E18, vilket 

innebär att intrång i jord- och skogsbruksmark och försvårande av markanvändning begränsas. 
• För att minimera markintrånget i skogs- och åkermarken kommer den detaljerade placeringen av stol-

par att så långt möjligt anpassas efter berörda markägares önskemål. 
• Eventuella tillfälliga skador på jordbruks- och skogsmark som kan uppstå under byggtiden eller i sam-

band med framtida underhållsarbeten i kraftledningsgatan åtgärdas eller värderas och ersätts av 
VFED. 

7.6.3 Konsekvenser vid utbyggnad av 130 kV ledning 

Skogsbruk 

Uppskattningsvis omkring 3,9 km av den planerade ledningen kommer att gå genom skogsmark eller ta i an-
språk skog i kanten av ett skogsområde. Merparten av denna skog bedöms utgöras av produktionsskog, även 
om det också förekommer mindre avsnitt med t.ex. blandskog där skogsbruk inte verkar vara prioriterat. 
Längs största delen av dessa avsnitt kommer en ca 40 m bred trädfri skogsgata att skapas där ledningen 
byggs. Längs 650 m närmast Himmeta-stationen finns redan två sambyggda befintliga ledningar. Den 
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tillkommande ledningen innebär att nuvarande ca 60 m breda skogsgata här breddas till ca 80 m bredd. Det 
blir även en ca 60 m bred skogsgata längs det ca 800 m långa skogsavsnittet närmast den planerade Arboga-
stationen där parallella ledningar kommer att byggas. Borttagning av skog i dessa nya skogsgator beräknas 
totalt innebära att omkring 16 ha skogsmark måste avverkas och framöver undantas från skogsbruk. Utöver 
detta försvåras även skogsbruk i sidoområdena där kantträd som riskerar att falla på ledningen måste hållas 
borta. Den totala ytan av sådan mark uppskattas här till omkring 4 ha. Totalt bedöms därför utbyggnaden av 
den nya ledningen innebära att skogsbruk omöjliggörs eller försvåras på omkring 20 ha befintlig skogsmark. 

 
Den planerade ledningen kommer bl.a. att korsa en befintlig produktionsskog med gran strax söder om Sörby herrgård. 

 

Jordbruk 

Den planerade ledningen innebär ett visst markintrång i jordbruksmarken inom aktuellt område genom att nya 
stolpar kommer att placeras ut längs den nya ledningssträckan. Brukandet av marken omöjliggörs där stolpar 
och fundament placeras och samtidigt försvåras brukandet något i direkt anslutning till stolparna, men på öv-
riga ytor under ledningen kan jordbruksverksamheten fortgå i stort sett som tidigare. Vissa restriktioner gäller 
dock beträffande säkerhet, vilket har betydelse för t.ex. hur bevattning utförs, var upplag kan läggas etc. 
Markintrånget medför att vissa mindre markytor inte kan odlas och att vissa åkerskiften blir något mer svår-
skötta då man måste väja undan med maskiner vid jordbruksdriften. Detta kan på sikt medföra att viss mark-
packning uppstår kring stolpfundamenten p.g.a. att traktorer behöver vända eller snäva in körningen. Räknat 
på en spannlängd om 150 meter mellan stolparna bedöms att totalt ca 110 stolpar kommer att placeras på 
jordbruksmark i området. Av dessa utgör ca 20 stolpar vinkelstolpar. Vid vinkelstolpar behöver stag sättas 
upp, vilket betyder att markintrånget här blir betydligt större än för raklinjestolpar. Det uppskattas att dessa ca 
110 stolpar sammantaget leder till att i storleksordningen omkring 5 000 m2 mark undantas från jordbruk. På 
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ytterligare markytor i anslutning till stolparna blir åkermarken något mer svårskött med risk för markpackning. 
Även det senare kan ge ett visst produktionsbortfall liksom ett något minskat brukningsvärde inom dessa ytor. 

Elnätsföretagen har kommit överens om att det ska finnas en försiktighetszon på 10 m närmast en kraftled-
ning (Energiföretagen Sverige 2018). Det finns oftast inget som hindrar att jordbruk bedrivs under en kraftled-
ning, men vissa begränsningar gäller, t.ex. för bevattning. En bevattningsanläggning ska vara utförd så att be-
vattning alltid sker med spridd stråle inom försiktighetszonen. Begränsningar kan gälla för upplag av virke i 
närheten av en kraftledning, dels med hänsyn till risken för brand, dels med hänsyn till risker vid lastning och 
lossning. Likaså får inte upplag av jord- och stenmassor eller liknande placeras inom försiktighetszonen utan 
särskild överenskommelse med elnätsföretaget. Det är inte heller tillåtet att elda ris etc inom försiktighetszo-
nen eller att ställa upp fordon här. Ytterligare bestämmelser gäller för t.ex. hantering av höga arbetsmaskiner 
(se vidare Energiföretagen Sverige 2018). Sammantaget ska dessa bestämmelser inte utgöra ett stort hinder 
för att fortsatt använda marken under och intill en ledning för jordbruk, men det läggs ett ansvar på den en-
skilde jordbrukaren att ha kunskap om de risker som kan finnas och vilka försiktighetsmått som behöver tas. 

Både under byggtiden och i samband med framtida underhållsarbeten i kraftledningsgatan kan jordbruket till-
fälligt påverkas negativt genom att skador i vissa fall skulle kunna uppkomma på åkrar och på övrig mark, di-
ken, vägar och dylikt. Eventuella tillfälliga skador åtgärdas eller värderas och ersätts av VFED. 

Under samrådet har det framförts farhågor för att planerad ledning ska orsaka störningar på GPS-utrust-
ningen i jordbruksmaskiner. Elforsk har i en rapport undersökt och gjort mätningar för att studera kraftledning-
ars påverkan på GPS-utrustning, till följd av alstrade magnetfält. I rapporten kan konstateras att magnetfält 
från 50-130 kV ledningar, som VFED:s aktuella ledning, i normalfallet inte ger upphov till magnetfält som har 
någon betydelse för användningen av GPS-utrustning (se vidare Elforsk 2014). 

7.6.4 Konsekvenser vid rivning av 40 kV ledningar 
Rivningen av befintliga 40 kV ledningar innebär, på kortare eller längre sikt, att mark frigörs för annan markan-
vändning. Skogsgator kommer att kunna återgå till skogsmark och mark i jordbrukslandskapet där stolpar är 
placerade kommer efter återställning av marken att kunna återgå till jordbruksmark. Beträffande skogsmarken 
kommer totalt ca 5,6 km ledning att tas bort i skogsmark. Denna mark frigörs för skogsbruk, men det kommer 
att ske på längre sikt eftersom det i stort sett enbart är i etapp 3 och framförallt i etapp 4 som skogsmark be-
rörs. Med hänsyn tagen till att skogsgatorna för 40 kV ledningar är betydligt smalare än för den planerade 130 
kV ledningen bedöms att en skogsareal uppskattningsvis motsvarande omkring halva arealen som tas i an-
språk vid utbyggnaden av 130 kV ledningen, på sikt kan återgå till skog för skogsbruk efter rivning av 40 kV 
ledningarna. 

För jordbruksmarken innebär rivningen av 40 kV ledningarna att totalt ca 30 km ledning på jordbruksmark 
kommer att tas bort, varav ca 8,5 km i etapp 1, ca 6,2 km i etapp 2, ca 5,6 km i etapp 3 och ca 9,9 km i etapp 
4. Markanspråket för en 40 kV ledningsstolpe (enkelstolpe) är betydligt mindre än för en 130 kV lednings-
stolpe (dubbelstolpe), men i gengäld är spannlängden för 40 kV stolpar kortare, vilket innebär att fler stolpar 
behövs på en sträcka av samma längd. De ca 30 km 40 kV ledningar på jordbruksmark som på sikt tas bort 
kan jämföras med de ca 17 km ny 130 kV ledning som dras över jordbruksmark. Totalt sett bedöms att den 
mark som på sikt frigörs för jordbruk efter att alla 40 kV ledningar tagits bort arealmässigt är i samma storleks-
ordning som den jordbruksmark som ianspråktas vid utbyggnaden av 130 kV ledningen.  
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7.6.5 Sammantagen bedömning av konsekvenser 
Den sammantagna bedömningen är att konsekvenserna med avseende på de areella näringarna jord- och 
skogsbruk blir medelstora och negativa (den nya 130 kV ledningens ianspråktagande av mark där jord- och 
skogsbruk bedrivs) eller medelstora och positiva (motsvarande positiv påverkan där borttagande av 40 kV led-
ningar frigör mark för jord- och skogsbruk. 
 
Primära effekter, utbyggnad av 130 kV ledning: 
 
 
 
 
Sekundära effekter, rivning av 40 kV ledningar: 
 
 

 

 

7.7 Övriga miljöfaktorer 
7.7.1 Klimat 

Konsekvenser vid utbyggnad av 130 kV ledning 

Klimatpåverkande utsläpp bedöms i första hand kunna uppkomma från arbetsfordon i samband med utbygg-
naden av ledningen samt vid drift och underhåll. Vilken påverkan själva ledningen får med avseende på kli-
matpåverkande utsläpp är helt avhängigt i vilken grad ledningarna kommer att användas för anslutning av för-
nybar energi och transport av klimatneutral el. Ett av målen i Vattenfallkoncernens miljöpolicy är att bli fossil-
fria inom en generation (Vattenfall 2018). I arbetet med att nå målet ingår bl.a.: 

- Fasa ut användningen av torv/kol genom byte till biomassa, avveckling eller avyttring 
- Samarbete med energiintensiva företag för att minska koldioxidutsläppen genom elektrifiering av in-

dustriprocesser 
- Stödja elektrifieringen av transportsektorn genom att inta en ledande roll i utvecklingen av laddnings-

infrastruktur 
- Byta ut sin egen fordonsflotta i syfte att bli fossilfria 

Uppskattningsvis ca 3,9 km av den planerade ledningen kommer att gå genom skogsmark, vilket bedöms in-
nebära att skogsbruk omöjliggörs eller försvåras på omkring 20 ha befintlig skogsmark. Effekten av detta med 
avseende på klimat är svår att bedöma. Det finns många osäkerhetsfaktorer i en sådan bedömning såsom hur 
stor andel av virket i den brukade skogen som kan antas gå till biobränsleanvändning eller konstruktionsvirke 
med lång livslängd. Med hänsyn tagen till att i princip all sly som röjs i en skogsgata blir kvar på plats och där-
med bidrar till att binda kol i marken bedöms att de skogsgator som den planerade ledningen åstadkommer 
inte på något betydande sätt bidrar till ökade koldioxidutsläpp i området. 
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Konsekvenser vid rivning av 40 kV ledningar 

Klimatpåverkande utsläpp kan i viss utsträckning ske från arbetsfordon i samband med rivningsarbetet av ak-
tuella 40 kV-ledningar. Idag sker en viss sådan påverkan från arbetsfordon även i samband med drift och un-
derhåll – en påverkan som kommer att upphöra när ledningarna på sikt är borttagna. 

Sammantagen bedömning av konsekvenser 

Den sammantagna bedömningen gällande klimatpåverkande utsläpp är att utbyggnaden av 130 kV ledningen 
och rivningen av 40 kV ledningarna kommer att innebära medelstora och positiva konsekvenser då en ökad 
elektrifiering av regionen möjliggör en minskad klimatpåverkan genom att användningen av fossila drivmedel 
kan reduceras. Samtidigt bedöms små och negativa konsekvenser uppstå genom klimatpåverkande utsläpp 
från arbetsfordon under främst bygg- respektive rivningsskede samt i samband med drift och underhåll.  

 
 

 

7.7.2 Energi 
Utbyggnaden av 130 kV ledningen utförs för att ersätta det befintliga 40 kV nätet och för att tillgodose det 
ökade elbehovet i området. Den nya 130 kV ledningen kommer att öka tillgängligheten till elkraft för kunderna 
genom att elnätet i området blir mer robust och ger utrymme för ett ökat effektuttag. 

Inför avgränsningssamrådet gjordes en sammanställning av material- och energianvändning för att kunna 
jämföra utbyggnad av luftledning med markkabel (Vattenfall Eldistribution AB 2019). Energiförbrukning upp-
står såväl vid råvaruutvinning och tillverkning av material för byggnation som vid maskinanvändning i bygg-
skedet. Därtill kommer energiförbrukning orsakad av transporter. I tabell 7.5 redovisas sammanfattande siffror 
på den energiförbrukning för utbyggnad av 130 kV luftledning som beräkningarna gav vid handen. 

Tabell 7.5. Beräkning av energiförbrukning i aktuellt projekt med utbyggnad av  
130 kV luftledning. Till de angivna posterna nedan ska läggas energiförbrukning  
vid transporter, vilket dock inte gjorts några beräkningar för. 

Energiförbrukning vid råvaru-
utvinning och tillverkning 

Energiförbrukning av arbetsmaskiner 
vid byggnation 

97 943 kWh/km 15 170 kWh/km 
Summa kWh för 21,9 km ledning 
i aktuellt projekt: 
Ca 2 145 000 kWh 

Summa kWh för 21,9 km ledning i aktu-
ellt projekt: 
Ca 332 000 kWh 

 

7.7.3 Avfall 
Avfall i projektet bedöms i första hand uppstå i samband med rivningen av befintliga 40 kV ledningar efter att 
130 kV ledningen byggts. Inför rivning av luftledning ansöks om återkallelse och återställningsåtgärder enligt 
gällande föreskrifter. I samband med detta beskrivs anläggningens olika delar, såsom fundament, faslinor och 
stolpar. Icke-farligt avfall återanvänds eller återvinns så långt det är möjligt. Om återvinning inte är ett alterna-
tiv, bränns avfallet för att utvinna energi. Endast som sista utväg deponeras avfallet. Denna princip gäller även 
för sådant avfall som uppkommer i samband med utbyggnaden av 130 kV ledningen. 
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7.8 Störningar under byggtiden 
Under byggtiden sker störningar på omgivningen på ett annat sätt än vad som är fallet när kraftledningen väl 
är på plats. Störningar under byggtiden bedöms huvudsakligen kunna ske på följande sätt: 

• Tillfälliga markintrång på grund av etablerings- och upplagsytor samt tillfälliga arbetsvägar. 

• Påverkan från byggverksamheten med anläggningstrafik med tunga fordon, vilket ger upphov till bul-
ler, förorenande utsläpp till luft och/eller vatten eller andra störningar. Schaktning för och eventuell 
gjutning på plats för stolpfundament är ett annat moment med risk för påverkan på exempelvis vatten-
drag. 

• Risk för kompaktering av jordbruksmark på grund av arbetsmaskiner och tillfälliga arbetsvägar. 

I detta skede är de närmare platserna för etablerings- och upplagsytor, tillfälliga arbetsvägar m.m. ännu inte 
bestämda. I samband med upphandling av entreprenör inför byggskede ställs särskilda miljökrav av VFED i 
syfte att minimera risken för miljöpåverkan. Här ingår exempelvis att känsliga naturmiljöer inte utnyttjas för 
upplag eller liknande, att tillfälliga arbetsvägar förläggs med hänsyn till befintliga vattendrag och att ingreppen 
i åkermarker begränsas så långt det är möjligt. Tillfälliga skador som uppstår under anläggningsskedet åter-
ställs så långt det är möjligt till ursprungligt skick eller värderas och ersätts av VFED. 

7.9 Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med miljöbalken 1999. Avsikten 
med dem är att förebygga eller åtgärda miljöproblem och att uppnå miljökvalitetsmålen. De flesta av miljökva-
litetsnormerna baseras på krav i olika direktiv inom EU. Det finns idag normer för vattenförekomster, fisk- och 
musselvatten, utomhusluft samt omgivningsbuller. 

I aktuellt område är Lillån mellan Gravudden och Klockarhagen (ID SE658859-150566) en utpekad vattenfö-
rekomst, vilken korsas av planerad ledning (Vattenmyndigheten 2020). Beträffande ekologisk status är kravet 
att uppnå god ekologisk status 2027. Beträffande kemisk status är kravet god kemisk ytvattenstatus utan an-
givet årtal. Även Arbogaån mellan Galten/Mälaren och mynningen till Lillån (ID SE658684-557298) är en utpe-
kad vattenförekomst. Denna nämns här eftersom såväl Lillån som flera öppna diken som den planerade led-
ningen korsar har avrinning till Arbogaån. Kvalitetskraven är desamma som för Lillån, det vill säga god ekolo-
gisk status 2027 och god kemisk status utan angivet årtal. 

Förutsatt att erforderliga försiktighetsmått vidtas i anläggningsskedet bedöms de ansökta åtgärderna kunna 
genomföras utan påverkan på möjligheten att uppnå gällande miljökvalitetsnormer för angivna vattenföre-
komster. Inte heller några andra miljökvalitetsnormer bedöms påverkas av aktuellt projekt. 
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8 SAMLAD BEDÖMNING 
En utbyggnad av 130 kV kraftledning har av VFED bedömts som nödvändig för att tillgodose det ökade elbe-
hovet i område. Med utbyggnaden bedöms elnätet i området bli mer robust. Utbyggnaden ska ställas i relation 
till nollalternativet, det vill säga den sannolika utvecklingen om utbyggnaden av 130 kV ledningen inte kommer 
till stånd. I ett sådant fall är den troligaste utvecklingen att Mälarenergi bygger ut och driver 40 kV ledningar 
inom ramen för bolagets gällande tillstånd. Flera nya 40 kV ledningar kommer då att byggas för att på så sätt 
åstadkomma motsvarande överföringskapacitet som den planerade 130 kV ledningen ger. Bedömningen är 
att detta totalt sett skulle orsaka ett större intrång i markanvändning och i naturmiljöer jämfört med utbyggnad 
av en 130 kV ledning. 

En kraftledning medför påverkan på omgivande miljö och olika former av störningar för människor. De miljö-
konsekvenser som utbyggnaden bedöms ge upphov till sammanfattas i tabell 9.1. Konsekvenser direkt orsa-
kade av utbyggnaden av 130 kV ledningen räknas här som primära effekter medan konsekvenser orsakade 
av rivningen av 40 kV ledningarna räknas som sekundära effekter. 

Bedömningen av miljökonsekvenser utgår från följande färgskala: 
 

 

 

Den planerade ledningen kommer att gå drygt 3 km genom riksintresset för naturvården, Kungs-Barkaröområ-
det. Inom riksintresset undviks ingrepp i naturvärdesobjekt enligt klass 3 (påtagligt naturvärde) eller högre. 
Det sker heller inga ingrepp i åkerholmar eller ädellövskogsbestånd. Därmed sker inga fysiska ingrepp i de 
naturvärden som utgör riksintressets kärnnaturvärden. 130 kV ledningen innebär en viss ökad risk för fåglars 
kollisioner med kraftledningen inom riksintresset. Denna risk bedöms dock kunna hållas på en acceptabel 
nivå med hjälp av fågelavvisare på strategiska platser. Den påverkan som bedöms ha störst betydelse för 
riksintresset är påverkan på landskapsbilden. Den planerade 130 kV ledningen kommer genom sin storlek att 
dominera känsliga landskapspartier. Med den föreslagna stolptypen av trä och med en enkel portal, lindras 
dock den negativa inverkan. Den föreslagna sträckningen bedöms vara noga genomtänkt för att minimera 
störning på de värden som är viktiga för landskapsbilden. De långa spannen medför att stolparna blir mycket 
färre och anläggningen som helhet blir luftigare. Sammantaget bedöms att det blir en medelstor negativ på-
verkan på riksintresset, främst genom påverkan på landskapsbilden. Samtidigt bedöms det bli en liten positiv 
påverkan på riksintresset p.g.a. den successiva rivningen av 40 kV ledningarna och att de nya stolpplatserna 
kan fungera som nya åkerholmar och därmed livsmiljöer för växt- och djurarter i jordbrukslandskapet.  

Den planerade ledningen bedöms inte påverka bevarandestatusen för några skyddade eller fridlysta arter en-
ligt artskyddsförordningen. På grund av att några åkerholmar inte kommer att ianspråktas för utbyggnaden 
bedöms inga livsmiljöer för ortolansparv påverkas negativt. Risken för fågelkollisioner med ledningen bedöms 
kunna hållas på en acceptabel nivå med hjälp av fågelavvisare på strategiska platser och därmed bedöms 
inte bevarandestatusen för några skyddade fågelarter i området påverkas. 
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Tabell 8.1. Sammanfattning av bedömda miljökonsekvenser i aktuellt projekt. 

Miljöaspekt Primära effek-
ter: 
 
Bedömning 
konsekvenser 
utbyggnad 130 
kV ledning 

Sekundära ef-
fekter: 
 
Bedömning 
konsekvenser 
rivning 40 kV 
ledningar 

Kommentar 

Elektromag-
netiska fält 

Ingen/ obetydlig Liten positiv Myndigheternas rekommendationer med avseende på exponering för 
magnetfält uppfylls med god marginal. Vissa bostadshus som idag lig-
ger relativt nära befintliga 40 kV ledningar kommer att få en minskad 
magnetfältspåverkan när dessa ledningar tagits bort. 

Naturmiljö Liten negativ 
 
 
 
 
 
 

Liten positiv 130 kV ledningen orsakar vissa mindre ingrepp i naturmiljöer som kan 
anses ha lokala naturvärden (lägre än klass 3), men inga ingrepp i 
åkerholmar eller ekmiljöer görs. Ledningen innebär en viss ökad risk 
för större fåglars kollisioner med kraftledningen i Kungs-Barkaröområ-
det. Denna risk bedöms dock kunna hållas på en acceptabel nivå med 
hjälp av fågelavvisare, där behov av sådana finns. Positivt är att an-
läggning av stolpplatser på åkermark kan skapa nya åkerholmar och 
därmed nya livsmiljöer för arter. Rivningen av 40 kV ledningarna gyn-
nar fågellivet genom att risken för kollisioner med ledningar minskar. 
Detta gäller både inom och utanför riksintresset Kungs-Barkarö. 

Liten positiv 

Landskaps-
bild 

Medelstor nega-
tiv 

Liten positiv Den planerade 130 kV ledningen kommer genom sin storlek att domi-
nera känsliga landskapspartier. Med stolpar av trä och enkel portal, 
kan dock den negativa inverkan lindras betydligt. Den föreslagna 
sträckningen bedöms vara väl genomtänkt för att minimera störning 
på de värden som är viktiga för landskapsbilden. De långa spannen 
medför att stolparna blir färre och anläggningen som helhet luftigare. 
De nya stolparnas lägen skulle kunna utformas så att de över tid blir 
åkerholmar med höga naturvärden som bidrar till bevarandet av vik-
tiga värden i landskapet. 
Stolparna hos de befintliga 40kV ledningarna utgör en liten till obetyd-
lig störning i landskapsbilden. De planerade rivningarna skulle inne-
bära att landskapet rensas på många mindre onaturliga element. Med 
tanke på att rivningen dock förväntas pågå under många år, bedöms 
den sammantaget ha en liten positiv effekt på landskapsbilden. 

Rekreation 
och friluftsliv 

Liten negativ Liten positiv Upplevelsen av landskapet i samband med rekreation påverkas i viss 
mån negativt av utbyggnaden av 130 kV ledningen, men också posi-
tivt av rivningen av 40 kV ledningarna. 

Kulturmiljö Liten negativ Liten positiv Vissa områden av kulturhistoriskt intresse korsas av eller ligger i när-
heten av planerad 130 kV ledning. Någon kulturhistorisk bebyggelse 
påverkas dock inte. Markanvändningen under ledningen kommer att 
kunna fortgå som tidigare. Motsvarande positiv påverkan sker p.g.a. 
rivning av 40 kV ledningar i utpekade värdefulla odlingslandskap. 

Naturresur-
ser 

Medelstor nega-
tiv 

Medelstor posi-
tiv 

Mark för jord- och skogsbruk tas i anspråk där 130 kV ledningen 
byggs och kraftledningsstolpar placeras. Mark frigörs för jord- och 
skogsbruk där 40 kV ledningarna rivs. 

Klimat Medelstor posi-
tiv 

Liten negativ Den nya ledningen möjliggör en ökad elektrifiering av regionen vilket 
ger en minskad klimatpåverkan då användning av fossila drivmedel 
kan reduceras. Klimatpåverkande utsläpp från arbetsfordon uppkom-
mer dock under bygg/rivningsskede och i samband med drift och un-
derhåll. Den totala effekten på klimatet av den nya ledningen bedöms 
som medelstor positiv då de positiva effekterna av en ökad elanvänd-
ning under ledningens livstid vida överstiger de negativa effekterna av 
utsläpp under byggskedet samt till följd av drift och underhåll. 
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 Inledning 

 Uppdraget 

Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) planerar att bygga en ny 130 kV kraftledning mellan Himmeta-
Arboga-Kungsör, Västmanlands län. Samråd enligt miljöbalken har genomförts. Uppdraget har inne-
burit att utföra en naturvärdesinventering. Inventeringen behövs för att mer i detalj kunna utreda del-
områdenas lämplighet att hysa en ledningssträckning. Syftet är att identifiera naturvärdesintressanta 
områden inom de stråkförslag (hädanefter kallade delområden) som tagits fram till samrådet (se över-
siktskarta, figur 1). Naturvärdesinventeringen har utförts av Norconsult AB på uppdrag av Vattenfall 
Eldistribution AB. 

 
Figur 1. Studerade delområden (stråk) för planerad ny 130 kV ledning. 

 Arbetets upplägg och metodik 

Utgångspunkten i arbetet har varit att naturvärdesinventeringen ska utföras inom de angivna lednings-
stråken i figur 1. Inför inventeringen 2017 gjordes ett utskick till berörda fastighetsägare för att begära 
medgivande till att en inventering utförs på deras mark. De flesta fastighetsägare har medgivit invente-
ring, dock inte alla. Det bör påpekas att det i vissa fall när enbart åkermark berörs så har inget svar 
om medgivande krävts då marken inte behövt beträdas i fält. 

Av figur 2 framgår vilka markområden som undantagits i inventeringen. Inför den kompletterande in-
venteringen under 2019 gjorde Vattenfall bedömningen att det inte behövdes medgivande från markä-
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gare för att beträda mark. Således har de delar av delområde B som tidigare inte varit aktuella att in-
ventera nu varit föremål för fältbesök. I delområde A finns dock fortfarande delar som inte har invente-
rats, men då detta alternativ inte längre är aktuellt att gå vidare med finns inte heller något behov av 
att inventera dessa delar.  

 
Figur 2. Inventeringsområdet, där undantagna markavsnitt angivits med lila färg,  

Naturvärdesinventeringen har utförts av biologerna Ola Sjöstedt och Mattis Arveström, Norconsult AB. 
Inventeringen har utförts enligt svensk standard (SS199000:2014) med detaljeringsgraden medel. För-
utom en inventering i fält har en genomgång gjorts av tidigare dokumenterade naturvärden i området. 
Fältinventeringen utfördes vid flera tillfällen under slutet av maj och början av juni 2017 (delområde 
A,B, D och E), samt under augusti 2019 (delområde G). Det ska också framhållas att det parallellt 
med naturvärdesinventeringen 2017 utförts en fågelinventering inom samma område (exkluderat del-
område G). Resultaten från fågelinventeringen har påverkat de bedömningar som gjorts beträffande 
avgränsning och klassning av naturvärdesobjekt och landskapsobjekt. 

Områden med följande naturvärdesklasser enligt svensk standard har eftersökts inom inventeringsom-
rådet: 

Naturvärdesklass 1 – högsta naturvärde 
Naturvärdesklass 2 – högt naturvärde 
Naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde 

På denna förhållandevis översiktliga nivå har områden enligt naturvärdesklass 4 (visst naturvärde), 
vilka är ett tillägg till standardutförandet, inte eftersökts. Inte heller några andra tillägg enligt svensk 
standard har ingått i inventeringen i detta skede, exempelvis kartläggning av objekt som omfattas av 
generellt biotopskydd såsom stenmurar och öppna diken i jordbruksmark. För närmare förklaring av 
vad de olika naturvärdesklasserna innebär, se bilaga 7. 
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Utöver dessa naturvärdesobjekt har även så kallade landskapsobjekt avgränsats, d v s större områ-
den som i sin helhet har betydelse för biologisk mångfald på landskapsnivå. 
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 Naturförhållanden 
Inventeringsområdet består till stor del av uppodlade lerslätter med inslag av åkerholmar och mindre 
skogsbestånd. Avsnitt med mer sammanhängande skog finns främst vid Himmeta och strax norr om 
Arboga. I stort sett hela inventeringsområdet ligger inom den naturgeografiska regionen Mälarområ-
det, som kännetecknas av uppodlade marker med inslag av ädellövskog. Mot norr och väster gränsar 
området mot skogslåglandet, som kännetecknas av skogbevuxna, låglänta, flacka områden, tämligen 
rika på myrar. 

Naturen inom den naturgeografiska regionen Mälarområdet ger sig inom inventeringsområdet tydligast 
tillkänna i Kungs-Barkaröområdet mellan Arboga och Kungsör. Här finns stora uppodlade fält med ett 
stort inslag av åkerholmar, varav många är bevuxna med ek. I vissa fall står ekarna fortfarande öppet, 
men i många fall står träden som minnesmärken från en tid när holmarna var öppna ekhagar. Idag har 
många av dessa slutit sig till skogsbestånd eller är på väg att växa igen. Undantag finns dock där ak-
tivt bete fortfarande förekommer på trädbärande naturbetesmarker. 

Även naturen mellan Arboga och Himmeta består till stor del av odlingsmark, men inslaget av åkerhol-
mar med ek är betydligt mindre här. Ett tydligt inslag är istället Lillån, som norr och väster om E18 gre-
nar sig i flera mindre bäckflöden. Mellan Arboga och Himmeta förekommer också avsnitt med mer 
sammanhängande skog. Merparten av dessa utgörs av brukade barrskogar, men det finns även inslag 
av blandskog eller lövskog. Vid Hamre strax norr om Arboga finns t ex flera ekskogsbestånd, varav ett 
är skyddat genom skogligt biotopskydd. 

Delområde G, som var föremål för den kompletterande naturvärdesinventeringen i augusti  2019, 
präglas av odlad mark med inslag av trädbevuxna åkerholmar. Längst i norr, i anslutning till en mindre 
sjö, finns dock ett sammanhängande skogsparti som överlag består av klen barrskog, med vissa in-
slag av lövskog och fuktigare partier.  

 
Kungs-Barkaröområdet mellan Arboga och Kungsör kännetecknas av öppna åkerfält med ett stort inslag av åker-
holmar bevuxna med ek. 
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Större sammanhängande skogsområden präglade av skogsbruk förekommer bl a i norr i omgivningarna kring 
Himmeta. 

 
Lillån rinner mer eller mindre parallellt med och delvis inom delområde A. Den är lugnflytande och kantas till stor 
del av högvuxen vegetation, bl a bladvass och säv. Här syns Lillån lite längre nedströms i närheten av vägen mel-
lan Arboga och Valskog. 
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 Naturvärden 

 Tidigare dokumenterade naturvärden 

 Områden 

Inventeringsområdet berörs av ett flertal olika naturvårdsunderlag vilka finns redovisade i figur 3 och 
bilaga 1. Dessa underlag är kartläggningar av naturvärden utförda av olika myndigheter t ex inom ra-
men för inventeringar av specifika naturtyper. Avgränsningar av och information om naturvärdena har 
hämtats från Länsstyrelsens, Skogsstyrelsens och Jordbruksverkets databaser, och framgår av refe-
rensförteckningen längst bak i rapporten (Jordbruksverket 2017, Länsstyrelsen Västmanlands län 
2017a&b, Skogsstyrelsen 2017). Vidare har information inhämtats från Kungsörs kommun respektive 
Köpings kommun om särskilt utpekade kommunalt intressanta naturområden (Kungsörs kommun 
2017, Köpings kommun 2017). I Arboga kommun finns inget motsvarande kommunspecifikt natur-
vårdsunderlag. Angivna underlag har även kontrollerats i samband med den kompletterande invente-
ringen av delområde G.  

Följande dokumenterade naturvärden finns inom inventeringsområdet: 

- Område av riksintresse för naturvården (figur 3) 
- Landskapsobjekt i Länsstyrelsens naturvårdsplan (figur 3) 
- Övriga områden i Länsstyrelsens naturvårdsplan (bilaga 1) 
- Områden enligt Länsstyrelsens bevarandeprogram för odlingslandskapet (bilaga 1) 
- Skogligt biotopskydd inrättat av Skogsstyrelsen (bilaga 1) 
- Naturvårdsavtal (bilaga 1) 
- Skogliga naturvärden enligt Skogsstyrelsen (bilaga 1) 
- Nyckelbiotoper enligt Skogsstyrelsen (bilaga 1) 
- Sumpskogar enligt Skogsstyrelsen (bilaga 1) 
- Områden enligt Jordbruksverkets ängs- och betesmarksinventering (bilaga 1) 
- Kommunintressanta naturområden enligt Köpings kommun (bilaga 1) 
- Områden enligt Kungsörs kommuns naturvårdsprogram (bilaga 1) 
- Skoglig värdetrakt enligt Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen (ej särskilt markerat på karta; området har inom in-
venteringsområdet ungefär samma utbredning som området av riksintresse för naturvården, och omfattar således 
Kungs-Barkaröområdet) 

Utanför inventeringsområdet förekommer ytterligare naturvärden, t ex i form av Natura 2000-områden 
och naturreservat. Läget för dessa framgår av bilaga 1. 

Nedan ges en kort beskrivning av riksintresset för naturvården, Kungs-Barkaröområdet. För beskriv-
ning av övriga naturområden hänvisas till beskrivningarna av naturvärdesobjekten respektive land-
skapsobjekten längre fram i detta kapitel. För varje beskrivet objekt anges vilka tidigare inventeringar 
objektet berörs av. 

Område av riksintresse för naturvården, NRO 19032 Kungs-Barkaröområdet 

Riksintresset Kungs-Barkaröområdet omfattar totalt drygt 3000 hektar mark, varav merparten ligger i 
Kungsörs kommun (se figur 3). Följande text är hämtad från Länsstyrelsens värdeomdöme om riksin-
tresset:  

”Representativt odlingslandskap i slättbygd med flera representativa naturbetesmarker och med art- 
och individrika växtsamhällen. Våtmarksdelen utgörs av värdefull sjöstrand i form av strandäng. 
Mycket rik flora knuten till naturbetesmarker, strandängar och ädellövskog. Framträdande åsparti mel-
lan odlingslandskapet och Mälaren.” 

I Naturvårdsverkets ”Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet” nämns Kungs-
Barkarö som ett av åtta exempel på landskapskapsavsnitt i norra Europa med särskilt stor förekomst 
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av jätteekar (Naturvårdsverket 2004). I Kungs-Barkaröområdet har totalt 1 832 ekar skyddats som na-
turminnen (Länsstyrelsen Västmanlands län 2009). Inget av dessa naturminnen är dock belägna inom 
de nu inventerade delområdena. Vissa ekmiljöer inom de inventerade delområdena är emellertid utpe-
kade som nyckelbiotoper och har i något fall skydd genom naturvårdsavtal. 

För ytterligare beskrivningar av Kungs-Barkaröområdet, se texten om landskapsobjekt i avsnitt 3.3. 

 
Figur 3. Område av riksintresse för naturvården samt landskapsobjekt enligt Länsstyrelsens naturvårdsplan. 

 Naturvårdsarter 

ArtDatabanken har myntat begreppet ”naturvårdsarter”, och beskriver det som ett samlingsbegrepp för 

arter som behöver uppmärksammas inom naturvården, d v s arter som är extra skyddsvärda, antingen 
genom att själva vara av särskild vikt eller genom att de indikerar att områden eller naturtyper är sär-
skilt viktiga ur ett naturvårdsperspektiv (ArtDatabanken 2019). I begreppet ingår rödlistade arter, frid-
lysta arter, arter listade i EU:s art- och habitatdirektiv, signalarter (indikerar artrikedom), ansvarsarter 
(arter som har en stor andel av sin population i Sverige), samt nyckelarter (arter som bär upp artsam-
hällen). I denna naturvärdesinventering redovisas fynd av rödlistade arter, fridlysta/skyddade arter och 
signalarter. För en närmare förklaring av dessa begrepp, se faktarutan på sid 11. Dessutom ska näm-
nas att för fågelarter redovisas, enligt rekommendation från Naturvårdsverket, förutom rödlistade arter, 
även arter enligt bilaga 1 i EU:s fågeldirektiv och arter som under perioden 1975-2005 minskat med 
mer än 50 % enligt Svensk häckfågeltaxering. Detta beskrivs närmare i den separat utförda fågelrap-
porten. 
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Flera av de f d ekhagarna med vidkroniga ekar i inventeringsområdet inom riksintresset Kungs-Barkarö har idag 
slutit sig eller är på väg att sluta sig till skog på grund av upphörd hävd. 

Naturvårdsarter inom inventeringsområdet har noterats dels i samband med den utförda naturvär-
desinventeringen och fågelinventeringen, dels efter en genomgång av uppgifter i artrapporteringssy-
stemet Artportalen (www.artportalen.se). Fynd av naturvårdsarter inom bedömda naturvärdesobjekt 
redovisas under respektive objektsbeskrivning nedan. Även fynd inom angivna landskapsobjekt redo-
visas, om fynden gjorts inom inventeringsområdet. I tabell 1 redovisas en sammanställning av de fynd 
av naturvårdsarter som gjorts i de inventerade delområdena. 

Tabell 1. Fynd av naturvårdsarter i berörda delområdem. Siffran anger rapporterade fynd i Artportalen medan siff-
ran inom parentes även inkluderar de fynd som gjordes vid fältinventeringen (våren/sommaren 2017, samt sen-
sommaren 2019). För alternativ G är siffran inom parentes, avseende arter i fågeldirektivets bilaga 1, utelämnad p 
g a att någon specifik fågelinventering inte utförts här. 

Delområde Rödlistade arter Signalarter Fridlysta arter* Arter i fågeldirek-
tivets bilaga 1 

A 14 (20) 12 (18) - (1) 3 (3) 

B 0 (8) - (-) - (-) 0 (5) 

D 16 (20) - (10) - (2) 8 (11) 

E 25 (27) 5 (8) - (2) 3 (7) 

G 8 (11) 0 (2) - (-) 5  

* Här redovisas fridlysta växt- och insektsarter. Även alla vilda fågelarter är fridlysta, men de redovisas här enligt Naturvårdsver-
kets rekommendationer uppdelade i andra kategorier såsom rödlistade arter m m. 
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 Naturvärdesobjekt 

Bedömda naturvärdesobjekt beskrivs nedan. Respektive områdes geografiska läge framgår av bilaga 
2, 3, 4 och 5. Observera att det i delområde G inte noterats några naturvärden enligt klass 3 eller 
högre. Därför saknas avgränsade NVI-objekt inom detta delområde 

Förkortningarna gällande naturvårdsarter har följande betydelse: 

S = Signalart 
F = Fridlyst 
CR = Rödlistad i kategorin akut hotad 
EN = Rödlistad i kategorin starkt hotad 
VU = Rödlistad i kategorin sårbar 
NT = Rödlistad i kategorin nära hotad 
B = Förtecknad i bilaga 1 till fågeldirektivet 
- 50 % = Artpopulationen minskade med 50 % åren 1976-2005 

För respektive område anges de naturvårdsarter som noterades vid fältinventeringen, och därefter 
eventuella ytterligare naturvårdsarter som rapporterats i Artportalen. 
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Objekt id 1 

Delområde A 

Kartbilaga 3 

Naturtyp Skog och träd 

Biotoper Sumpskog och äldre barrskog 

Beskrivning Merparten av området består av en sumpskog med klibbal, björk och gran. I 
väster övergår denna i ett mindre bestånd med äldre barrskog med tall och 
inslag av gran. Efter avverkning i området är dessa bestånd det som åter-
står av det ”kommunintressanta naturområde” (se bilaga 1) som avgränsats 

av Köpings kommun. Stora bestånd av missne förekommer i sumpskogen. 

Naturvärdesklass 3 

Äldre skog där framför allt sumpskogen bedöms vara värdefull för t ex fågel-
livet och kryptogamfloran. Sumpskogsdelen av beståndet ligger strax utan-
för inventeringsområdet. 

Naturvårdsarter Missne Calla palustris (S), järnsparv Prunella modularis (- 50 %), kungsfå-
gel Regulus regulus (NT) 

Tidigare invente-
ringar 

Skogsstyrelsens sumpskogsinventering 

Kommunintressanta naturområden, Köpings kommun 

 

 
Stora bestånd av signalarten missne växer i sumpskogen i naturvärdesobjekt 1. 
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Objekt id 2 

Delområde A 

Kartbilaga 3 

Naturtyp Skog och träd 

Biotoper Lövnaturskog med solbelysta kantzoner 

Beskrivning Relativt blockrikt lövskogsområde med stor förekomst av medelgrov asp och 
en hel del medelgrov-grov ek. Ställvis även en del gran. Många av asparna är 
rikligt mossbeklädda. Skogens täthet är varierad med förekomst av gläntor. 
Död ved förekommer främst i form av lågor, men även en del stående träd. 
Viss förekomst av trädhåligheter. Fältskiktet består bl a av liljekonvalj, lund-
gröe, vårfryle, midsommarblomster, örnbräken och vitsippa. I de södra de-
larna, utmed en grusväg, växer bl a tjärblomster, svinrot, skogsklöver, gökärt, 
gulmåra och stormåra.  

Naturvärdesklass 2 

Lövnaturskog med förekomst av grov ek och rikligt med asp. Värdefullt för 
bl a kryptogamer, insekter och fåglar.  

Naturvårdsarter Gröngöling Picus viridis (NT), kungsfågel Regulus regulus (NT), grå flugsnap-
pare Muscicapa striata (-50 %), trädpiplärka Anthus trivialis (-50 %). I kantzo-
ner noterades ett par signalarter för ängs- och betesmark: svinrot Scorzonera 
humilis (S), gulmåra Galium verum (S) 

Tidigare invente-
ringar 

Skogsstyrelsens inventering av nyckelbiotoper 

 

 
Riklig förekomst av liljekonvalj i naturvärdesobjekt 2. 
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Objekt id 3 

Delområde B 

Kartbilaga 4 

Naturtyp Skog och träd 

Biotoper Ekdominerad lövskog 

Beskrivning Ekholme som gränsar till jordbruksmark. Vissa av ekarna är av grov karaktär, 
men de flesta är i regel klena till medelgrova. I övrigt förekomst av bl a asp 
och björk. Enstaka enar vittnar om att holmen tidigare varit mer öppen. Fält-
skiktet består till stor del av liljekonvalj, skogsklöver och lundgröe. Terrängen 
är mycket blockrik.  

Naturvärdesklass 3 

Inslag av grova ekar, värdefulla bl a för kryptogamfloran, insektsfaunan och 
fågellivet. 

Naturvårdsarter Trädpiplärka Anthus trivialis (- 50 %), stare Sturnus vulgaris (VU) 

Tidigare invente-
ringar 

- 

 

 

Ekdominerad lövskog i naturvärdesobjekt 3 med fältskikt av bl a liljekonvalj, lundgröe och skogsklöver.  
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Objekt id 4 

Delområde A 

Kartbilaga 4 

Naturtyp Skog och träd 

Biotoper Trädbevuxna åkerholmar med torrgynnad flora 

Beskrivning Åkerholmar med vissa inslag av hällpartier. Fältskiktet på holmarna är i regel 
lågvuxet och består av bl a gulmåra, skogsklöver, getrams, liljekonvalj, tjär-
blomster och hundkäx. Mellan holmarna finns tät- och högvuxen gräsmark, 
som till viss del är sank p g a närheten till Lillån.  

Naturvärdesklass 3 

Åkerholmar med torrängsflora, särskilt värdefulla ur landskapsperspektiv.  

Naturvårdsarter Gulmåra Galium verum (S), buskskvätta Saxicola rubetra (NT). I omgivningen 
förekommer bl a storspov Numenius arquata (VU), sånglärka Alauda arvensis 
(NT) och sävsparv Emberiza schoeniclus (VU).  

Tidigare invente-
ringar 

- 

 

 
En av några åkerholmar inom naturvärdesobjekt 4. Bland annat växer gulmåra (S), tjärblomster och getrams på 
holmarna. Utmed kanterna mer gräs och hundkäx. 
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Objekt id 5 

Delområde A 

Kartbilaga 4 

Naturtyp Skog och träd 

Biotoper Ekdominerad lövskog 

Beskrivning Före detta hagmark med grova ekar, nu mer eller mindre sluten skog. Den 
största eken uppmättes till ca 3,3 meter i stamomkrets i brösthöjd. Centralt i 
området finns en grupp med förhållandevis grova lindar. Området är delvis 
blockrikt och har stort inslag av liljekonvalj. Enstaka exemplar av ekticka no-
terades. Karakteristiska inslag är gul mjöllav på grova ekar och fällmossa på 
klippblock. 

Naturvärdesklass 3 

Grov ek och andra lövträd värdefulla bl a för kryptogamfloran, insektsfaunan 
och fågellivet. 

Naturvårdsarter Ekticka Phellinus robustus (NT), fällmossa Antitrichia curtipendula (S), lind 
Tilia cordata (S) 

Tidigare invente-
ringar 

Skogsstyrelsens inventering av skogliga naturvärden 

 

 
De största ekarna i naturvärdesobjekt 5 mäter en bit över 3 meter i stamomkrets. 
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Objekt id 6 

Delområde A 

Kartbilaga 4 

Naturtyp Skog och träd 

Biotoper Ekskog 

Beskrivning Ekskog med relativt grov ek. Bitvis rikligt med mossor, filtlavar m m på träd-
stammar. Även inslag av en del död ved. Ekticka noterades i södra delen av 
området. I fältskiktet växer rikligt med liljekonvalj med inslag av blåsippa. I en 
liten öppning med hällmark i söder och i kanten mot åkern i öster finns inslag 
av en del ängsväxter. I hällmarken noterades även hällebräken. 

Naturvärdesklass 3 

Lövskog med grov ek värdefull bl a för kryptogamfloran och fågellivet. 

Naturvårdsarter Ekticka Phellinus robustus (NT), fällmossa Antitrichia curtipendula (S), blå-
sippa Hepatica nobilis (S). I hällmarksavsnittet och i kantzonen mot åkern no-
terades ett par signalarter för ängs- och betesmark: svinrot Scorzonera humi-
lis (S), gulmåra Galium verum (S) 

Artportalen: guldlocksmossa (S) 

Tidigare invente-
ringar 

Skogsstyrelsens inventering av skogliga naturvärden 

 

 
Ek med ekticka i naturvärdesobjekt 6. 

2
0
2
1
-
1
0
0
8
3
5
-
0
0
0
9
 
 
 
 
 
2
0
2
2
-
0
9
-
1
8

Sida 814 (868)



 Uppdragsnr: 104 02 24   Version: Kompletterad rapport 
 Ny 130 kV ledning Himmeta-Arboga-Kungsör  |  Naturvärdesinventering 

 

\\norconsultad.com\dfs\swe\göteborg\n-data\104\02\1040224\5 arbetsmaterial\05 koncession_tillstånd\inventeringar\nvi\ny 
naturvärdesinventering himmeta-arboga-kungsör - kompl. inventering.docx 2019-12-10  |  20(41) 

Objekt id 7 

Delområde A 

Kartbilaga 4 

Naturtyp Skog och träd 

Biotoper Lövskog med ek och lind 

Beskrivning Lövskog med grov ek och stort inslag av grov lind, samt ett visst inslag av 
asp och gran. De största ekarna uppmättes till ca 3,3 meter i stamomkrets. 
Fältskiktet är rikt med bl a liljekonvalj, blåsippa och trolldruva. På trädstam-
mar och block finns rikligt med fällmossa. Ett karakteristiskt inslag är gul 
mjöllav, som förekommer på grova träd av både ek och lind. I området finns 
även flera döda ekar med mulm (löst material i ihåliga träd bestående framför 
allt av lös, murken ved). Området är skyddat genom skogligt biotopskydd. 

Naturvärdesklass 2 

Relativt stort lövskogsområde med grov ek och lind. Området har stort värde 
för många olika organismgrupper: kärlväxter, kryptogamer, insekter, fåglar 
m m. 

Naturvårdsarter Fällmossa Antitrichia curtipendula (S), blåsippa Hepatica nobilis (S), svart 
trolldruva Actaea spicata (S), lind Tilia cordata (S), ortolansparv Emberiza 
hortulana (VU) 

Artportalen: brun nållav Chaenotheca phaeocephala (S), gulnål Chaenotheca 
brachypoda (S), kornig nållav Chaenotheca chlorella (S) 

Tidigare invente-
ringar 

Skogsstyrelsens inventering av nyckelbiotoper 

 
I naturvärdesobjekt 7 finns grov ek och lind med inslag av grov död ved. Det är skyddat genom skogligt biotopskydd. 
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Objekt id 8 

Delområde A 

Kartbilaga 4 

Naturtyp Skog och träd 

Biotoper Alsumpskog 

Beskrivning Sumpskog som domineras av klibbal med förekomst av gran, asp, björk och 
ett visst inslag av ask. Fältskiktet är rikt på skogs- och ängsfräken samt andra 
ormbunksväxter som träjon, majbräken och hultbräken. I övrigt finns även 
ormbär, ekorrbär, bergslok, humleblomster, älggräs och frossört. Rikligt med 
mossor och lavar på träden, bl a hättemossor.  

Naturvärdesklass 2 

Alsumpskog med förekomst av död ved och rik kryptogamflora. 

Naturvårdsarter Ormbär Paris quadrifolia (S), ask Fraxinus excelsior (EN), mindre hackspett 
Dendrocopos minor (NT), kungsfågel Regulus regulus (NT), järnsparv Pru-
nella modularis (- 50 %) 

Artportalen: Svart trolldruva Actaea spicata (S), stubbspretmossa Herzogiella 
seligeri (S), bågpraktmossa Plagiomnium medium (S)  

Tidigare invente-
ringar 

Skogsstyrelsens inventering av nyckelbiotoper 

 

 
Alsumpskog i naturvärdesobjekt 8 med riklig förekomst av död ved samt en rik kryptogamflora. 
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Objekt id 9 

Delområde D 

Kartbilaga 5 

Naturtyp Äng och betesmark 

Biotoper Naturbetesmark 

Beskrivning Naturbetesmark där den mest artrika och värdefulla floran finns kring små 
höjdpartier med stenar och hällar, medan de flackare ytorna däremellan i 
större utsträckning är påverkade av gödsling. Området är dokumenterat i 
ängs- och betesmarksinventeringen, och den norra delen ingår i inventerings-
området. Här påträffades rikligt med tjärblomster kring hällmarkspartier, och 
på sina ställen även ganska rikligt med jungfrulin och andra signalarter. 

Naturvärdesklass 2 

Välhävdad naturbetesmark som under lång tid använts som fodermark. Rik 
flora, framför allt kring sten- och hällmarkspartier. Även värdefullt för fågelli-
vet. 

Naturvårdsarter Jungfrulin Polygala vulgaris (S), nattviol Platanthera sp (S, F), rödkämpar 
Plantago media (S), svinrot Scorzonera humilis (S), bockrot Pimpinella saxi-
fraga (S), prästkrage Leucanthemum vulgare (S), gulmåra Galium verum (S), 
buskskvätta Saxicola rubetra (NT), ängspiplärka Anthus pratensis (NT), en-
kelbeckasin Gallinago gallinago (-50 %), gulsparv Emberiza citrinella (VU) 

I Artportalen finns uppgifter om signalarter av lavar på grov ek, dock belägna 
utanför inventeringsområdet. 

Tidigare invente-
ringar 

Jordbruksverkets ängs- och betesmarksinventering 

 

  
Kring små höjdpartier med hällar och stenar finns en rik flora i naturvärdesobjekt 9. Till vänster tjärblomster och till 
höger jungfrulin. 

 

 

 

2
0
2
1
-
1
0
0
8
3
5
-
0
0
0
9
 
 
 
 
 
2
0
2
2
-
0
9
-
1
8

Sida 817 (868)



 Uppdragsnr: 104 02 24   Version: Kompletterad rapport 
 Ny 130 kV ledning Himmeta-Arboga-Kungsör  |  Naturvärdesinventering 

 

\\norconsultad.com\dfs\swe\göteborg\n-data\104\02\1040224\5 arbetsmaterial\05 koncession_tillstånd\inventeringar\nvi\ny 
naturvärdesinventering himmeta-arboga-kungsör - kompl. inventering.docx 2019-12-10  |  23(41) 

Objekt id 10 

Delområde E 

Kartbilaga 5 

Naturtyp Skog och träd 

Biotoper Ekskog 

Beskrivning Före detta ekhage med inslag av mycket grova ekar, nu igenvuxen till sluten 
skog. Förutom ek finns också inslag av hassel och enstaka tall och gran. 
Största eken uppmättes till ca 4,4 meter i stamomkrets. På denna ek notera-
des ljuskantad sköldlav och rikligt med gul mjöllav och olika nållavar, bl a 
signalarten brun nållav. Gamla ekstubbar vittnar om att här tidigare funnits 
fler grova ekar. I fältskiktet dominerar liljekonvalj, bergslok och lundgröe. 

Naturvärdesklass 2 

Grova till mycket grova ekar värdefulla bl a för kryptogamfloran, insektsfau-
nan och fågellivet. 

Naturvårdsarter Brun nållav Chaenotheca phaeocephala (S), trädpipärka Anthus trivialis  
(-50 %), mindre flugsnappare Ficedula parva (B), grå flugsnappare 
Muscicapa striata (-50 %) 

Artportalen: fällmossa Antitrichia curtipendula (S), kornig nållav Chaenotheca 
chlorella (S) 

Tidigare invente-
ringar 

Skogsstyrelsens inventering av nyckelbiotoper 

Länsstyrelsens naturvårdsplan 

 
Den största eken i naturvärdesobjekt 10 uppmättes till ca 4,4 meter i stamomkrets. Trädet står i västra kanten mot 
åkern och får därmed lite välbehövligt solljus. På barken växer bl a gul mjöllav, ljuskantad sköldlav och brun nållav. 
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Objekt id 11 

Delområde E 

Kartbilaga 5 

Naturtyp Skog och träd 

Biotoper Ekdominerad lövskog 

Beskrivning Lövskog som domineras av klen-medelgrov ek med lite inslag av asp. Områ-
det har tidigare sannolikt varit en ekhage, men nu finns endast enstaka grova 
ekar kvar. Den största eken uppmättes till ca 3,3 meter i stamomkrets. Ett 
visst inslag av död ved finns i form av grova ekgrenar och gamla ekstubbar. 
Ekticka noterades på en mindre ek. I fältskiktet dominerar liljekonvalj och 
lundgröe. 

Naturvärdesklass 3 

Ekskog med inslag av grova ekar värdefulla bl a för kryptogamfloran, insekts-
faunan och fågellivet. 

Naturvårdsarter Ekticka Phellinus robustus (NT), gulsparv Emberiza citrinella (VU) 

Artportalen: fällmossa Antitrichia curtipendula (S), brun nållav Chaenotheca 
phaeocephala (S) 

Tidigare invente-
ringar 

Skogsstyrelsens inventering av nyckelbiotoper 

Länsstyrelsens naturvårdsplan 

 
Grov ek i naturvärdesobjekt 11. 
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Objekt id 12 

Delområde E 

Kartbilaga 5 

Naturtyp Skog och träd 

Biotoper Ekdominerad lövskog 

Beskrivning Före detta ekhage, som nu vuxit igen till en ekdominerad lövskog med inslag 
av hassel och björk. Den största eken uppmättes till ca 3 meter i stamom-
krets. Ett visst inslag av död ved finns, bl a i form av gamla ekstubbar. I fält-
skiktet växer liljekonvalj, lundgröe, bergslok och hässlebrodd. Endast norra 
delen av naturvärdesobjektet ligger inom inventeringsområdet. 

Naturvärdesklass 3 

Ekskog med inslag av grova ekar värdefulla bl a för kryptogamfloran, insekts-
faunan och fågellivet. 

Naturvårdsarter Artportalen: fällmossa Antitrichia curtipendula (S) 

Tidigare invente-
ringar 

Skogsstyrelsens inventering av skogliga naturvärden 

 

 
Ekdominerad lövskog i naturvärdesobjekt 12. 
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Objekt id 13 

Delområde E 

Kartbilaga 5 

Naturtyp Skog och träd 

Biotoper Ekdominerad lövskog 

Beskrivning Före detta ekhage med grov ek, varav ett flertal med en stamomkrets om-
kring 2,5 meter. Nu har området vuxit igen till sluten skog. Förutom ek finns 
rikligt med hassel i området. Vidare finns ganska rikligt med död ved i form av 
såväl lågor, torrakor som gamla stubbar. Vedsvampar såsom korkmussling 
och ekticka noterades. I en nästan död ek konstaterades mulm med spillning 
från skalbaggar som bedömdes som spillning från trolig läderbagge. Dessu-
tom finns bitvis rikligt med block, varav en del med karakteristisk påväxt av 
fällmossa. I fältskiktet växer liljekonvalj, lundgröe, hässlebrodd och trolldruva. 
För området gäller naturvårdsavtal. 

Naturvärdesklass 2 

Ekdominerad lövskog med rik kärlväxtflora. Grova ekar värdefulla bl a för 
kryptogamfloran, insektsfaunan och fågellivet. 

Naturvårdsarter Ekticka Phellinus robustus (NT), trolig läderbagge Osmoderma eremita 
(NT, F) (spillning), svart trolldruva Actaea spicata (S), fällmossa Antitrichia 
curtipendula (S), trädpiplärka Anthus trivialis (-50 %) 

Tidigare invente-
ringar 

Skogsstyrelsens inventering av nyckelbiotoper 
Länsstyrelsens naturvårdsplan 
Länsstyrelsens bevarandeprogram för odlingslandskapet 

 
Ek med ekticka i naturvärdesobjekt 13. Inte sällan utnyttjar hackspettar den mjukare rötade veden under tickan för 
att hacka ut bohål. 
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Objekt id 14 

Delområde E 

Kartbilaga 5 

Naturtyp Skog och träd 

Biotoper Ekdominerad lövskog 

Beskrivning Ekdominerad lövskog med inslag av björk, asp, rönn, gran och tall. De större 
ekarna är knappt 2,5 meter i stamomkrets. I fältskiktet finns rikligt med lilje-
konvalj och i övrigt bl a vitsippa, gökärt och hässlebrodd. 

Naturvärdesklass 3 

Ekdominerad skog med inslag av relativt grova ekar värdefulla bl a för krypto-
gamfloran och fågellivet. 

Naturvårdsarter Trädpiplärka Anthus trivialis (-50 %), gulsparv Emberiza citrinella (VU) 

Tidigare invente-
ringar 

Länsstyrelsens naturvårdsplan 

Länsstyrelsens bevarandeprogram för odlingslandskapet 

 

 
Ekdominerad lövskog med relativt grov ek och med liljekonvalj i fältskiktet i naturvärdesobjekt 14. 
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Objekt id 15 

Delområde E 

Kartbilaga 5 

Naturtyp Skog och träd 

Biotoper Ekskog 

Beskrivning Ekskog med medelgrova till grova ekar. I fältskiktet växer rikligt med liljekon-
valj och även en del kvarstående ängsväxter som gullviva och gökärt. I områ-
det finns även en del block och enstaka högstubbar. 

Naturvärdesklass 3 

Ekskog med inslag av relativt grova ekar värdefulla bl a för fågellivet. 

Naturvårdsarter Gullviva Primula vulgaris (S), stare Sturnus vulgaris (VU) 

Tidigare invente-
ringar 

Länsstyrelsens naturvårdsplan 

Länsstyrelsens bevarandeprogram för odlingslandskapet 

 

 
Ljus ekskog med inslag av relativt grova träd i naturvärdesobjekt 15. 
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Objekt id 16 

Delområde D, E 

Kartbilaga 5 

Naturtyp Äng och betesmark 

Biotoper Naturbetesmark 

Beskrivning Betesmark som finns dokumenterad i Jordbruksverkets ängs- och betes-
marksinventering. Endast mindre avsnitt av området ligger inom inventerings-
området. Ängs- och betesmarksinventeringen uppger några signalarter för 
området, men inga av dessa noterades inom inventeringsområdet. Inom in-
venteringsområdet dominerar växter som ängskavle, stormåra och hundkäx. 
Här finns också en del spridda buskar och träd i form av en- och nyponbuskar 
samt enstaka relativt grova ekar. 

Naturvärdesklass 3 

Naturbetesmark som under lång tid använts som fodermark. Vissa avsnitt har 
värdefull flora, och hela området är värdefullt för fågellivet. 

Naturvårdsarter Gulsparv Emberiza citrinella (VU), törnskata Lanius collurio (B), buskskvätta 
Saxicola rubetra (NT), flera signalarter bland ängsväxter, dock inga noterade 
inom inventeringsområdet. 

I Artportalen finns uppgifter om signalarter av lavar på grov ek, dock belägna 
utanför inventeringsområdet. 

Tidigare invente-
ringar 

Jordbruksverkets ängs- och betesmarksinventering 

Länsstyrelsens naturvårdsplan 

Kungsörs kommuns naturvårdsprogram 
 

 
I naturvärdesobjekt 16 finns inom inventeringsområdet enstaka klippblock och spridda buskar av en och nypon. 
Miljöerna lämpar sig bl a för törnskata, buskskvätta och gulsparv som förekommer i området. 
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Objekt id 17 
Delområde D 
Kartbilaga 5 
Naturtyp Skog och träd 
Biotoper Igenväxande ekhage 
Beskrivning Gammal ekhage med vidkroniga ekar, som p g a upphörd hävd håller på att 

växa igen till mer sluten skog genom uppväxande asp och björk. Största eken 
uppmättes till ca 4,3 meter i stamomkrets, men det finns relativt många ekar i 
området som har en omkrets på omkring 3,5-4 meter. Vid en av ekarna fanns 
mulm med förekomst av spillning som bedömdes troligen komma från läder-
bagge. Troligen p g a igenväxningen har vissa ekar redan dött. Fältskiktet är 
delvis rikt med bl a liljekonvalj, stenbär, gökärt och trolldruva. Vissa ekstam-
mar har stor påväxt av gul mjöllav. 
Området ingår i ett större område avgränsat i Länsstyrelsens naturvårdsplan, 
men förefaller inte som enskilt objekt vara särskilt uppmärksammat för sin fö-
rekomst av mycket grova ekar. 

Naturvärdesklass 2 
Gammal ekhage med stort inslag av mycket grova ekar värdefulla bl a för 
kryptogamfloran, insektsfaunan och fågellivet. 

Naturvårdsarter Trolig läderbagge Osmoderma eremita (NT, F) (spillning), brun nållav Chae-
notheca phaeocephala (S), svart trolldruva Actaea spicata (S) 

Tidigare invente-
ringar 

Länsstyrelsens naturvårdsplan 

Länsstyrelsens bevarandeprogram för odlingslandskapet 

 
I naturvärdesobjekt 17 finns ett flertal mycket grova ekar varav flera bedöms utgöra lämpliga livsmiljöer för den 
rödlistade och fridlysta arten läderbagge, som möjligen förekommer i området (se även foto på sid 10). 
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Objekt id 18 

Delområde E 

Kartbilaga 5 

Naturtyp Skog och träd 

Biotoper Lövskog med ek 

Beskrivning Lövskogsbestånd med inslag av grov ek. Området kunde inte besökas i fält 
då det utgörs av en större åkerholme som helt omges av brukad åkermark. 
Området bedöms dock sannolikt uppfylla kriterierna för minst naturvärdes-
klass 3. 

Naturvärdesklass 3 

Lövskog med inslag av grov ek värdefulla bl a för kryptogamfloran och fågelli-
vet. 

Naturvårdsarter - (ej inventerat i fält) 

Tidigare invente-
ringar 

Länsstyrelsens naturvårdsplan 

Länsstyrelsens bevarandeprogram för odlingslandskapet 

 

 
Lövskogen med ek i naturvärdesobjekt 18 omges helt av åkermark och kunde därför inte besökas i fält vid tiden 
för inventeringen, men bedöms sannolikt uppfylla kriterierna för minst naturvärdesklass 3. 
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Objekt id 19 

Delområde E 

Kartbilaga 5 

Naturtyp Äng och betesmark 

Biotoper Naturbetesmark 

Beskrivning Betesmark som finns dokumenterad i Jordbruksverkets ängs- och betes-
marksinventeringen. Betesmarken ligger delvis inom inventeringsområdet. 
Kring stenar finns en intressant flora med bl a gulmåra, nattviol (troligen grön-
vit nattviol), mandelblom, gökärt, skogsklöver m m. Mellan dessa avsnitt finns 
dock även ytor med trivial flora som domineras av hundkäx, ängskavle m m. 
Enstaka grova ekar förekommer liksom en del spridda enbuskar. 

Naturvärdesklass 3 

Naturbetesmark som under lång tid använts som fodermark. Vissa avsnitt har 
värdefull flora, och hela området är värdefullt för fågellivet. 

Naturvårdsarter Gulmåra Galium verum (S), nattviol Platanthera sp (S, F), ortolansparv Em-
beriza hortulana (VU), trädpiplärka Anthus trivialis (-50 %) 

Tidigare invente-
ringar 

Jordbruksverkets ängs- och betesmarksinventering 

Länsstyrelsens naturvårdsplan 

Kungsörs kommuns naturvårdsprogram 

Länsstyrelsens bevarandeprogram för odlingslandskapet 

 

 
Enstaka grova ekar förekommer inom naturvärdesobjekt 19. Området är värdefullt för fågellivet med bl a före-
komst av ortolansparv. 
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Objekt id 20 

Delområde E 

Kartbilaga 5 

Naturtyp Skog och träd 

Biotoper Igenvuxen före detta ekhage 

Beskrivning Före detta ekhage som vuxit igen med björk och asp. Största eken uppmättes 
till ca 3 meter i stamomkrets. Fältskiktet är mestadels trivialt med hundkäx 
och ängskavle, men det finns också inslag av getrams samt i kantzoner 
skogsklöver. Trolig ekticka noterades på en nedfallen ekgren. 

Naturvärdesklass 3 

Igenvuxen ekhage med inslag av grova ekar värdefulla bl a för kryptogamflo-
ran och fågellivet. 

Naturvårdsarter Ekticka Phellinus robustus (NT), gulsparv Emberiza citrinella (VU), trädpip-
lärka Anthus trivialis (-50 %) 

Tidigare invente-
ringar 

Länsstyrelsens naturvårdsplan 

Länsstyrelsens bevarandeprogram för odlingslandskapet 

 

 
Igenväxande f d ekhage med inslag av grova ekar i naturvärdesobjekt 20. 
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Objekt id 21 

Delområde D, E 

Kartbilaga 5 

Naturtyp Skog och träd 

Biotoper Före detta hagmark med spridda lövträd 

Beskrivning Området är bevuxet med spridda lövträd av främst ek och lönn. Även enstaka 
björk och päron förekommer. Största eken är knappt 3 meter i stamomkrets 
och största lönnen drygt 2 meter. Framför allt lönnarna i området har rika 
lavsamhällen med dagglavar, brosklavar m m. Vissa av lönnarna har hålig-
heter. Ett visst inslag av block finns närmast grusvägen. Förekomsten av pä-
ron och förvildade syrenbuskar antyder att det tidigare kan ha funnits något 
hus på platsen. Området verkar på senare tid vara påverkat av utlagda jord-
massor, vilket inneburit att markfloran i området är trivial med bl a kirskål och 
hundkäx. 

Naturvärdesklass 3 

Trädbevuxet område med grova träd av ek och lönn. Träden är värdefulla bl a 
för kryptogamfloran och fågellivet. 

Naturvårdsarter Gulsparv Emberiza citrinella (VU), näktergal Luscinia luscinia (-50 %) 

Tidigare invente-
ringar 

- 

 

 
I naturvärdesobjekt 21 förekommer spridda grova lövträd av bl a lönn. Träden har rika lavsamhällen, men markflo-
ran i området är trivial. 
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Objekt id 22 

Delområde B 

Kartbilaga 3 

Naturtyp Skog och träd 

Biotoper Brynzon med grova aspar 

Beskrivning Området är bevuxet med lövträd, bl a björk och medelgrov-grov asp. Asparna 
är rikligt bevuxna med flera olika lavarter (bl a blemlav, vägglav, allélav, ro-
settlav, asporangelav, veckkantlav och asplav). I övrigt en del buskar och löv-
uppslag, medan fältskiktet bl a består av blåbär, träjon ochgräs. Tämligen 
blockrikt och vissa block är rikligt bevuxna med mossor och lavar, bl a hus-
mossa, cypressfläta, färglav och smalflikig kaklav. Mellan blocken noterades 
bl a ett gryt. Överlag lämpliga miljöer för ett stort antal djur. 

Naturvärdesklass 3 

Brynzon med grova aspar, buskar och block. Miljöerna är värdefulla för ett 
stort antal organismer.   

Naturvårdsarter Gröngöling Picus viridis (NT) 

Tidigare invente-
ringar 

- 

 

 

Naturvärdesobjekt 22 är en brynzon med medelgrov-grov asp och hög andel björk, samt en hel del mossbelupna 
block och trädbaser.   
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 Landskapsobjekt 

Landskapsobjekt är större områden som i sin helhet har betydelse för biologisk mångfald på land-
skapsnivå. De områden som bedömts som landskapsobjekt redovisas i bilaga 6. 

Objekt id L1 

Delområde D, E 

Beskrivning Området omfattar Kungs-Barkarö och motsvarar det landskapsobjekt som 
Länsstyrelsen avgränsat i sin naturvårdsplan. Området täcker ett större om-
råde än riksintresset för naturvården (se figur 3, sid 9), men de grundläg-
gande naturvärdena som bygger upp området bedöms vara motsvarande 
som för riksintresset, d v s framför allt naturbetesmarker, ädellövskogar och 
strandängar. De delar av landskapsobjektet som ligger inom inventerade del-
områden berör inga strandängar, men väl naturbetesmarker och ädellövsko-
gar samt livsmiljöer i övergångarna mellan dessa naturtyper. 

I ett landskapsobjekt tas hänsyn till att ett helt landskap kan vara av bety-
delse för vissa arter på ett annat sätt än enbart som enskilda naturvärdesob-
jekt. Ett särskilt värde inom landskapsobjekt L1 är åkerholmar och andra mil-
jöer med grova till mycket grova ekar. Många hotade eller nära hotade arter 
är knutna till dessa miljöer. För dessa arter är det viktigt att miljöerna före-
kommer inom rimliga avstånd, att de finns i tillräckligt antal, håller tillräcklig 
storlek och kvalitet m m. Under inventeringen gjordes fynd i ekar på två plat-
ser inom inventerade delområden som tyder på att de kan utgöra livsmiljöer 
för den rödlistade och fridlysta arten läderbagge. I Artportalen finns inga fynd 
av läderbagge registrerade inom delområdena, men arten har noterats sen-
ast 2008 på Jägaråsen vid Mälaren och 2016 vid Köpingsön strax norr om 
Hedströmmen. Båda fyndplatserna är i utkanten av eller strax utanför land-
skapsobjekt L1. 

Landskapsobjektet har också ett särskilt värde för fågellivet. Exempel på 
skyddsvärda arter, som också kan betraktas som karaktärsarter för Kungs-
Barkaröområdet, är ortolansparv, gröngöling, stare, gulsparv, buskskvätta 
och hämpling. Viktiga kvaliteter på landskapsnivå för dessa arter är det små-
skaliga jordbrukslandskapet med sitt inslag av variationsrik natur i form av na-
turbetesmarker, ekklädda åkerholmar, buskrika bryn- och kantzoner m m. 

Naturvärden Stort värde för arter knutna till gamla ekar i jordbrukslandskapet, särskilt med 
avseende på insekter och kryptogamer (mossor, lavar, svampar). Stort värde 
för många skyddsvärda fågelarter knutna till ett småskaligt jordbruksland-
skap. Även stort värde för fåglar, ängsväxter och andra artgrupper knutna till 
naturbetesmarker. En stor del av landskapsobjektet är klassat som riksin-
tresse för naturvården. 

Tidigare invente-
ringar 

Länsstyrelsens naturvårdsplan 

Länsstyrelsens bevarandeprogram för odlingslandskapet (delar av området) 
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Gamla ekar på tidigare hävdade åkerholmar är ett typiskt inslag och stort värde i landskapsobjekt L1. 

 
Den rödlistade ortolansparven är en karaktärsart för fågellivet i landskapsobjekt L1. 
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Objekt id L2 

Delområde A 

Beskrivning Området omfattar landskapet kring Vibybäcken och motsvarar det landskaps-
objekt som Länsstyrelsen avgränsat i sin naturvårdsplan. Förutom två åker-
holmar som utgör naturvärdesobjekt har området inte bedömts ha några spe-
cifika höga naturvärden på objektnivå, dock bedöms området i sin helhet ha 
vissa naturvärden på landskapsnivå. Dessa är knutna dels till vattenmiljön i 
Vibybäcken, vilken utgör ett biflöde till Lillån, och dels till jordbrukslandskapet 
med sitt inslag av åkerholmar, kantzoner m m. I landskapet finns bl a vissa 
värden knutna till fågellivet och arter som sävsparv, gulärla, gräshoppsång-
are, buskskvätta m fl. 

Naturvärden Värden knutna dels till vattendrag i jordbrukslandskapet och dels till åkerhol-
mar, kantzoner och andra småbiotoper. Värden för fågellivet. 

Tidigare invente-
ringar 

Länsstyrelsens naturvårdsplan 

Länsstyrelsens bevarandeprogram för odlingslandskapet (del av området) 

 

 
Vibybäcken i landskapsobjekt L2. 

 
Objekt id L3 

Delområde A 

Beskrivning Området omfattar Lillån med tillhörande strandzoner i jordbrukslandskapet 
norr om E18.Området har i sin helhet bedömts ha vissa naturvärden på land-
skapsnivå. Dessa är knutna dels till den meandrande vattenmiljön i Lillån och 
dels till strandzonen med sitt inslag av buskmiljöer, högörtsvegetation m m. 
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Dessa miljöer har bl a vissa värden för fågellivet och arter som sävsparv, 
gräshoppsångare m fl. 

Naturvärden Värden knutna dels till vattendrag i jordbrukslandskapet och dels till buskmil-
jöer, kantzoner och andra småmiljöer i strandzonen. Värden för fågellivet. 

Tidigare invente-
ringar 

Länsstyrelsens bevarandeprogram för odlingslandskapet (norra delen av om-
rådet) 

 
Objekt id L4 

Delområde B, D, E 

Beskrivning Området är av liknande karaktär som objekt L3 och omfattar Lillån med tillhö-
rande strandzoner i jordbrukslandskapet söder om E18.Området har i sin hel-
het bedömts ha vissa naturvärden på landskapsnivå. Dessa är knutna dels till 
den meandrande vattenmiljön i Lillån och dels till strandzonen med sitt inslag 
av buskmiljöer, högörtsvegetation m m. Dessa miljöer har bl a vissa värden 
för fågellivet och arter som sävsparv, gulärla, gräshoppsångare m fl. 

Naturvärden Värden knutna dels till vattendrag i jordbrukslandskapet och dels till buskmil-
jöer, kantzoner och andra småmiljöer i strandzonen. Värden för fågellivet. 

Tidigare invente-
ringar 

Länsstyrelsens bevarandeprogram för odlingslandskapet (södra delen av om-
rådet) 

 
Lillån i landskapsobjekt L4 där den rinner under vägen och järnvägen mellan Arboga och Valskog (se även fotot 
på sid 7, som visar ån något längre nedströms). 
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 Samlad bedömning 
Naturvärdesinventeringen har visat att delar av de inventerade delområdena har höga naturvärden. 
Framför allt finns höga naturvärden knutna till området Kungs-Barkarö, såväl med avseende på en-
skilda naturvärdesobjekt som på landskapsnivå. Naturvärdesinventeringen har i detta skede utförts på 
en förhållandevis översiktlig nivå. Oavsett vilka alternativ som senare väljs att gå vidare med bör det i 
kommande skede utföras en fördjupad naturvärdesinventering där även naturvärdesobjekt enligt klass 
4 karteras liksom objekt som omfattas av det generella biotopskyddet i jordbruksmark såsom stenmu-
rar, öppna diken, åkerholmar m m. Inventeringen har vidare visat att det kan förekomma rödlistade in-
sekter knutna till gamla ekar i området. Om det finns risk att miljöer med gamla, grova ekar kan 
komma att påverkas av projektet rekommenderas att en fördjupad artinventering av vedlevande insek-
ter utförs i dessa miljöer. 

2
0
2
1
-
1
0
0
8
3
5
-
0
0
0
9
 
 
 
 
 
2
0
2
2
-
0
9
-
1
8

Sida 835 (868)



 Uppdragsnr: 104 02 24   Version: Kompletterad rapport 
 Ny 130 kV ledning Himmeta-Arboga-Kungsör  |  Naturvärdesinventering 

 

\\norconsultad.com\dfs\swe\göteborg\n-data\104\02\1040224\5 arbetsmaterial\05 koncession_tillstånd\inventeringar\nvi\ny 
naturvärdesinventering himmeta-arboga-kungsör - kompl. inventering.docx 2019-12-10  |  41(41) 

 Referenser 

 Litteratur 

Länsstyrelsen Västmanlands län. 2000: Område av riksintresse för naturvård i Västmanlands län. 
Registerblad för riksintresse NRO 19032 Kungs-Barkaröområdet. 

Länsstyrelsen Västmanlands län. 2009: Projektet Kulturlandskapet i Kungs-Barkarö – strategi för 
bevarande och utveckling. Skogsstyrelsen, LRF Mälardalen, Kungsörs kommun, Köpings 
kommun. 

Naturvårdsverket. 2004: Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet. Rap-
port 5411. 

 Webbaserat material 

ArtDatabanken. 2017: Naturvårdsarter - http://www.artdatabanken.se/publikationer/bestall-publi-
kationer/naturvardsarter/. Information om begreppet naturvårdsarter. 

Artportalen. 2017: Rapportsystem för växter, djur och svampar – http://artportalen.se/. Data kon-
trollerade i juni 2017. 

Jordbruksverket. 2017: Databasen TUVA, ängs- och betesmarksinventeringen - 
https://etjanst.sjv.se/tuvaut/site/webapp/tuvaut.html. Data kontrollerade i juni 2017. 

Kungsörs kommun. 2017: Övriga naturvårdsintressen i Kungsörs kommun -  
https://kungsor.se/download/18.5ab4dcc2157716720ca97265/1475500060958/Kar-
tor%20naturv%C3%A5rds-%20och%20riksintressen%20samt%20kul-
turmilj%C3%B6.pdf. Karta över bl a områden enligt Kungsörs kommuns naturvårdsprogram. 
Data kontrollerade i juni 2017. 

Köpings kommun. 2017: Karta naturvård - https://koping.se/kommunens-planarbete/oversikts-
plan-2012/naturvard/karta-naturvard.html. Kommunens webkarta över bl a kommunintres-
santa naturområden. Data kontrollerade i juni 2017. 

Länsstyrelsen Västmanlands län. 2017a: Länsvisa geodata, Länsstyrelsen i Västmanlands län - 
http://extra.lansstyrelsen.se/gis/Sv/lansvisa-geodata/vastmanlands-lan/Pages/de-
fault.aspx. Data kontrollerade i juni 2017. 

Länsstyrelsen Västmanlands län. 2017b: Länsstyrelsens WebbGIS - http://ext-webbgis.lansstyrel-
sen.se/vastmanland/karttjanst/. Data kontrollerade i juni 2017. 

Skogsstyrelsen. 2017: Skogens pärlor - https://minasidor.skogsstyrelsen.se/skogskartan/. Nyck-
elbiotoper, skogliga naturvärden, sumpskogar m m inventerade av Skogsstyrelsen. Data kon-
trollerade i juni 2017. 

2
0
2
1
-
1
0
0
8
3
5
-
0
0
0
9
 
 
 
 
 
2
0
2
2
-
0
9
-
1
8

Sida 836 (868)



#####
#####
#####
#####
#####

#####
#####
#####
#####
#####
#####

"

"

"

Tidigare dokumenterade naturvärden exkl. riksintressen 
och landskap i länsstyrelsens naturvårdsplan

±
0 2,5 51,25 km Norconsult AB

Beställare: Vattenfall Eldistribution AB
Uppdrag nr: 104 02 24
Datum: 2019-12-04
 

Bilaga 1

© Lantmäteriet
MS2013/04895

Teckenförklaring
" Planerad transformatorstation
" Befintlig transformatorstation

Kommungräns
Delområde A
Delområde B
Delområde D
Delområde E
Delområde G

Bevarandeprogram för odlingslandskapet

#####
#####
#####Kommunintressanta naturområden, Köping

Kungsörs naturvårdsprogram
Länsstyrelsens naturvårdsplan
Naturreservat
Naturminnen (områden)
Levande sjöar och vattendrag
Skogliga biotopskydd

Natura 2000 (SPA)
Natura 2000 (SCI)
Naturvårdsavtal
Skogliga naturvärden
Nyckelbiotoper
Sumpskogar
Våtmarksinventering
Ängs- och betesmarksinventering

2
0
2
1
-
1
0
0
8
3
5
-
0
0
0
9
 
 
 
 
 
2
0
2
2
-
0
9
-
1
8

Sida 837 (868)



21

20
19
18

17
16

14

5
13
12

11
10

9

8

7

6

154

3

2

1

Bilaga 2: Naturvärdesobjekt översikt

Kungsör

Arboga

Himmeta© Lantmäteriet
MS2013/04895

" Planerad transformatorstation
" Befintlig transformatorstation

Delområde A
Delområde B
Delområde D
Delområde E
Delområde G

Naturvärdesklass 1 - högsta naturvärde (saknas i området)
Naturvärdesklass 2 - högt naturvärde
Naturvärdesklass 3 - påtagligt naturvärde
Ej utrett område

±

Karta skapad av: Norconsult
Beställare: Vattenfall Eldistribution AB
Uppdrag nr: 104 02 24
Datum: 2019-12-04

Utredningskorridorer Naturvärdesinventering
0 2,5 51,25 km

22

2021-100835-0009     2022-09-18

Sida 838 (868)



3

2

1

© Lantmäteriet
MS2013/04895

Delområde A
Delområde B
Delområde G

" Befintlig transformatorstation

Naturvärdesklass 1 - högsta naturvärde (saknas i området)
Naturvärdesklass 2 - högt naturvärde
Naturvärdesklass 3 - påtagligt naturvärde
Ej utrett område

Utredningskorridorer Naturvärdesinventering

0 1 20,5 km

Karta skapad av: Norconsult AB
Beställare: Vattenfall Eldistribution AB
Uppdrag nr: 104 02 24
Datum: 2019-12-03

±

Bilaga 3: Naturvärdesobjekt Himmeta

22

2
0
2
1
-
1
0
0
8
3
5
-
0
0
0
9
 
 
 
 
 
2
0
2
2
-
0
9
-
1
8

Sida 839 (868)



8

7

6
5

4

3

© Lantmäteriet
MS2013/04895

Delområde A
Delområde B
Delområde D
Delområde E
Delområde G

Naturvärdesklass 1 - högsta naturvärde (saknas i området)
Naturvärdesklass 2 - högt naturvärde
Naturvärdesklass 3 - påtagligt naturvärde
Ej utrett område

" Planerad transformatorstation

Utredningskorridorer Naturvärdesinventering

0 1 20,5 km

Karta skapad av: Norconsult AB
Beställare: Vattenfall Eldistribution AB
Uppdrag nr: 104 02 24
Datum: 2019-12-03

±

Bilaga 4: Naturvärdesobjekt Arboga
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Bilaga 7

Naturvärdesklasser, vad de innebär och vad de ungefär motsvaras av enligt
svensk standard för naturvärdesinventering (SS 199000:2014)

Naturvärdesklass  Förtydligande

Högsta naturvärde – naturvärdesklass 1 störst positiv
betydelse för biologisk mångfald

Varje enskilt område med denna naturvärdesklass be-
döms vara av särskild betydelse för att upprätthålla biolo-
gisk mångfald på nationell eller global nivå.  

Högt naturvärde – naturvärdesklass 2 stor positiv 
betydelse för biologisk mångfald  

Varje enskilt område med denna naturvärdesklass be-
döms vara av särskild betydelse för att upprätthålla biolo-
gisk mångfald på regional eller nationell nivå.  

Naturvärdesklass 2 motsvarar ungefär Skogsstyrelsens 
nyckelbiotoper, lövskogsinventeringens klass 1 och 2, 
ängs- och betesmarksinventeringens klass aktivt objekt, 
ängs- och hagmarksinventeringens klass 1–3, ädel-
lövskogsinventeringen klass 1 och 2, skyddsvärda träd 
enligt åtgärdsprogrammet, våtmarksinventeringens klass 
1 och 2, rikkärrsinventeringens klass 1–3, limniska nyck-
elbiotoper, skogsbrukets klass urvatten, värdekärnor i 
naturreservat samt fullgoda Natura 2000-naturtyper. 
Detta förutsatt att de inte uppfyller högsta naturvärde.  

Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3 påtaglig 
positiv betydelse för biologisk mångfald  

Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna 
naturvärdesklass behöver inte vara av särskild betydelse 
för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nat-
ionell eller global nivå, men det bedöms vara av särskild 
betydelse att den totala arealen av dessa områden bibe-
hålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet 
upprätthålls eller förbättras.  

Naturvärdesklass 3 motsvarar ungefär ängs- och betes-
marksinventeringens klass restaurerbar ängs- och betes-
mark, Skogsstyrelsens objekt med naturvärde, lövskogs-
inventeringens klass 3, ädellövskogsinventeringens klass 
3, våtmarksinventeringens klass 3 och 4 samt skogsbru-
kets klass naturvatten.  

Visst naturvärde – naturvärdesklass 4 viss positiv 
betydelse för biologisk mångfald  

Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna 
naturvärdesklass behöver inte vara av betydelse för att 
upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller 
global nivå, men det är av betydelse att den totala area-
len av dessa områden bibehålls eller blir större samt att 
deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras.  

Naturvärdesklass 4 motsvarar inte någon klass i de större 
nationella inventeringar som gjorts. Naturvärdesklass 4 
motsvarar ungefär områden som omfattas av generellt 
biotopskydd men som inte uppfyller kriterier för högre 
naturvärdesklass.  

Naturvärdesklass 4 är användbar för områden som tydligt 
påverkats av mänsklig aktivitet men där det trots allt finns 
biotopkvaliteter eller arter av viss positiv betydelse för 
biologisk mångfald, t.ex. äldre produktionsskog med fler-
skiktat trädbestånd men där andra värdestrukturer och 
värdeelement saknas.  
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Sammanfattning/Slutsats 
Som en del av samrådsunderlaget för en ny 130 kV kraftledning mellan Himmeta-Arboga-Kungsör har 
det genomförts en fågelinventering. Det aktuella områdets karaktär skapar förutsättningar för ett stort 
antal fågelarter, varför det har ansetts viktigt och prioriterat att genomföra en inventering. Dels har 
områdets betydelse som rastplats för svanar och gäss studerats, dels har det genomförts en inven-
tering under den huvudsakliga häckningsperioden.  

Fokus har legat på att dokumentera förekomst av så kallade naturvårdsarter, i detta fall arter som är 
rödlistade, minskar kraftigt, och/eller omfattas av fågeldirektivets bilaga 1. Samtliga observerade fågel-
arter har dock noterats. 

Inom det landskap där stråken är förlagda, finns det lämpliga rastplatser för svanar och gäss. Särskilt 
under hösten besöks området av nämnda artgrupper. Vid inventeringen under våren 2017 noterades 
rastande grågäss, kanadagäss och sångsvanar, samtliga utanför stråken. Tidigare fynd visar dock att 
rastande svanar och gäss kan påträffas på flera olika platser inom den aktuella regionen, däribland 
inom stråken. Det verkar dock som att fynden främst är knutna till de sydöstra delarna av området, i 
och kring stråk E.  

Inventering under den huvudsakliga häckningsperioden visar att det finns ett stort antal fågelarter 
inom stråken och deras närområde. 79 arter, varav 30 så kallade naturvårdsarter noterades inom 
stråken. Ytterligare ett antal arter noterades i direkt anslutning till stråken (totalt ca 90 arter inom eller i 
direkt anslutning till stråken). Det relativt höga antalet arter beror bl a på det varierade landskapet, 
som genererar ett stort antal möjliga livsmiljöer. Fördelningen mellan stråken visar att flest arter före-
kommer i de östra delarna, särskilt stråk E. Nämnda stråk hyser en mycket varierad natur med skog, 
åkrar, betesmark och åkerholmar, varför det inte är förvånande att det är det mest artrika stråket. Det 
minst artrika stråket (stråk B) hyser även den minst varierade naturen, men även detta stråk består av 
olika naturtyper.  

Även om de inventerade stråken har besökts vid fyra tillfällen under våren 2017 är det troligt att ett 
antal arter inte har upptäckts. Inventeringsresultatet bör betraktas med detta i åtanke. Att 79 arter 
noterades vid inventeringen räcker dock för att fastslå att området hyser ett mycket rikt fågelliv.  
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1 Bakgrund 
Vattenfall AB planerar en ny 130 kV kraftledning på sträckan Himmeta-Arboga-Kungsör. Som en del 
av samrådsunderlaget har det bedömts att en utredning av det aktuella områdets fågelfauna är nöd-
vändig. Inventeringen behövs för att mer i detalj kunna utreda stråkens lämplighet att hysa en 
ledningssträckning. 

1.1 Inventeringsområdet 
Inventeringsområdets utbredning framgår av bilaga 1. I huvuddrag följer inventeringsområdet de 
stråkförslag som sedan tidigare tagits fram. Inför inventering fick de markägare som berörs av inven-
teringen möjlighet att skriva på ett förundersökningsmedgivande, för att inventeraren skulle få rätt att 
beträda marken. På grund av att några markägare valt att inte skriva på medgivandet, är det vissa 
delar av stråken som inte har kunnat inventeras och därför har undantagits från inventeringsområdet.  

2 Arbetets genomförande 
2.1 Inventeringsmetodik och framtagande av underlag 
Inventeringen har främst fokuserat på att bedöma förekomsten av naturvårdsarter inom det aktuella 
området, men samtliga observerade arter har noterats. Inventeringsmetodik och presentation av 
resultat följer principerna för svensk standard (SIS 2014). Som underlag har även Naturvårdsverkets 
handbok för artskyddsförordningen (2009) använts, med ändringar för de arter som tillkommit resp-
ektive utgått som rödlistade. I bilaga 3 till nämnda handbok finns en förteckning över de fågelarter som 
ingår i bilaga 1 i EU:s fågeldirektiv (index B), är rödlistade i Sverige (index R) eller har minskat med 
minst 50 % under perioden 1975-2005 enligt Svensk häckfågeltaxering (index -50 %).   

För att täcka in så stora delar av fågelfaunan som möjligt, besöktes området från slutet av mars till 
mitten av juni 2017. Under tidig vår var främst rastande gäss och svanar i fokus, men även andra arter 
noterades. Från början av maj till mitten av juni gjordes tre besök á två-tre dagar, med främsta avsikt 
att göra en kartläggning av områdets häckfågelfauna. Dock täckte dessa besök till viss del även in 
rastande arter. Mark med växande gröda beträddes inte under inventeringen, vilket medfört att vissa 
platser (t ex åkerholmar) inte har kunnat besökas. 

För att få en rättvisande bild av områdets betydelse för fåglar, gjordes en genomgång av uppgifter i 
Artportalen. Även information från olika ornitologiska föreningar och Naturskyddsföreningen, som in-
kommit i samband med samråd, har använts i detta syfte.  

Inventering av rastande svanar och gäss 

Området besöktes under två dagar (29-30 mars 2017) med avsikt att kartlägga rastande gäss och 
svanar inom området, hur stora antal samt var de förekom. Utöver fältbesök gjordes i Artportalen en 
kartläggning av rastande flockar (>20 individer) av gäss och svanar under en tioårsperiod (2007-
2017). Genom att begränsa sökningen till att endast omfatta flockar av en viss storlek kunde de 
viktigaste fyndplatserna lokaliseras. Precis som antalet rastande individer varierar, är inte heller rast-
lokalerna desamma från år till år. Därför är det viktigt med ett flerårsperspektiv för att kunna dra några 
vidare slutsatser om områdets betydelse för rastande gäss och svanar. Vidare gav sökningen infor-
mation om eventuella skillnader mellan vår och höst, vilka kan vara viktiga att känna till.  
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Inventering under den huvudsakliga häckfågelperioden – allmän fågelinventering 

Till skillnad från inventeringen av gäss och svanar, utfördes denna inventering endast inom de ut-
pekade stråken. I undantagsfall har arter noterade i direkt anslutning till stråken tagits med, t ex om 
det är en anmärkningsvärd observation eller om arten troligen har en viss koppling till naturmiljön inom 
stråken.  

Alla fågelarter noterades vid inventeringen, men de naturvårdsarternas status har analyserats mer in-
gående.  

För att få en rättvisande bild av häckfågelfaunan utfördes inventeringen i regel endast under de 
timmar när fåglarna är som mest aktiva, dvs. under morgon och förmiddag. Undantag gjordes när 
vädret inte möjliggjorde inventering under denna del av dygnet. Erfarenhet visar att fågelaktiviteten 
kan vara högre senare på dagen, om morgon och förmiddag varit kall och blöt. Eftersom tre fältbesök 
gjordes, bedöms denna avvikelse från metodiken inte påverka inventeringsresultatet på ett märkbart 
sätt.  

Utöver fältbesök gjordes i Artportalen en kartläggning av naturvårdsarter under perioden maj-juli 2007-
2017.  

3 Resultat och kommentar 
3.1 Rastande gäss och svanar 
Vid fältbesöket 29-30 mars 2017 gjordes fynd av rastande gäss och svanar i form av 35 grågäss, 31 
kanadagäss och 11 sångsvanar. Samtliga uppehöll sig på samma lokal nordväst om Kungsör, intill 
Arbogaån, vilket stämmer bra överens med fynd rapporterade till Artportalen under våren 2017 (figur 
1). Således förekom de inte i något av de utpekade stråken. I sammanhanget bör det påpekas att det 
aktuella området främst är aktuellt som rastlokal för gäss och svanar under hösten, vilket framgår av 
uppgifter från Artportalen samt lokala ornitologiska föreningar (Artportalen 2017, Birdlife Sverige 
2017).  

Kartläggning av rastande flockar (> 20 individer) av gäss och svanar under perioden 2007-2017 visar 
att hela området är av visst intresse (figur 2). Möjligen kan en viss dragning mot de södra och östra 
delarna av området skönjas, medan det inte finns lika många fynd från de centrala och nordvästra del-
arna av området. Detta beror troligen främst på att förekomsten av skog är större i de centrala och 
nordvästra delarna, vilket gör dem mindre lämpliga som rastlokaler för svanar och gäss. Vidare kan 
fyndbilden även bero på att gäss och svanar övernattar vid Arbogaån och Mälaren, för att under dag-
arna besöka närbelägna jordbruksmarker. Uppgifter från Birdlife Sverige styrker detta påstående 
(Birdlife Sverige 2017).  
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Figur 1. Fynd av rastande flockar (>20 individer) av gäss och svanar under våren 2017 
(Artportalen 2017). 

 

Figur 2. Lokalisering av rastande flockar (>20 individer) av gäss och svanar perioden 2007-2017 
(Artportalen 2017).  
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3.2 Allmän fågelinventering 
Totalt under fältinventeringen noterades 79 arter inom stråken, varav 30 arter klassas som naturvårds-
arter. Ytterligare några arter noterades i direkt anslutning till stråken (totalt ca 90 arter inom/i direkt an-
slutning till stråken). En sammanställning av det totala antalet observerade arter inom varje stråk finns 
i bilaga 2. Nedan sammanställs endast noterade naturvårdsarter (inklusive fynd som gjordes vid 
inventeringen av svanar och gäss 29-30 mars 2017 och deras bedömda status inom stråken. Efter 
varje artnamn finns en notering om arten ingår i bilaga 1 i EU:s fågeldirektiv (B), är rödlistade i Sverige 
(R: kategori CR – akut hotad, EN – starkt hotad, VU – sårbar respektive NT – nära hotad) eller har 
minskat med minst 50 % under perioden 1975-2005 enligt Svensk häckfågeltaxering (-50 %). Fynd av 
naturvårdsarter redovisas även på karta i bilaga 3. 

Brun kärrhök (B): Vid inventeringen funnen på ett flertal platser inom området (stråk B, D och E). 
Nyttjar jordbrukslandskapet vid födosökning och häckar troligen i anslutning till stråken.  

 

Figur 3. Brun kärrhök, med de för kärrhökar typiskt V-ställda vingarna. Mellan Gräsnäs och Sörby 11 maj (stråk 
B). 

Kungsörn (B,R:NT): En individ noterad vid Eknö 29 mars (stråk D). Häckar sannolikt inte inom om-
rådet, men uppehåller sig där under vintern.  

Trana (B): Ett par uppehöll sig i den norra delen av stråk B under hela inventeringsperioden. Tänkbara 
häckmiljöer finns i anslutning till de norra delarna av stråk A och B, men oklart om någon häckning 
ägde rum. I övrigt rastar arten på jordbruksmark inom och i anslutning till stråken.  

Vaktel (R:NT): Spelande individer noterades vid inventeringen på några platser inom stråk D och E. 
Fynduppgifter från Artportalen visar att arten även förekommer inom stråk A.  

Ljungpipare (B): Cirka 250 individer rastade i direkt anslutning till stråk B och E, mellan Gräsnäs och 
Långtäby, 11 maj. Passerar området under flytten men häckar inte.  
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Figur 4. Cirka 250 ljungpipare rastade i direkt anslutning till stråk B och E, mellan Gräsnäs och Långtäby, 11 maj 
2017. 

Tofsvipa (-50 %): Förekommer med flera par inom samtliga stråk (främst stråk A, D och E). Det finns 
gott om lämpliga häckningsmiljöer såväl inom som i anslutning till stråken.  

Enkelbeckasin (-50 %): En spelande individ noterades i stråk D 11 maj, i anslutning till betesmark. 
Där fanns även två andra individer. Häckar troligen inte inom stråken, men förekommer möjligen i 
omgivningen. Har enligt Artportalen även noterats vid Skäret (stråk E).  

Storspov (R:VU): Spel noterades i de södra delarna av stråk A 13-14 juni. Det är oklart hur många 
individer det rörde sig om, men troligen högst två spelande hanar. Rapporter från tidigare år indikerar 
att den aktuella delen av stråk A hyser häckande storspov.  

Gök (-50 %): Spelande hanar noterades på några platser inom eller i anslutning till stråk A och E. 
Osäkerhet kring exakt position.   

Gråtrut (R:VU): Förbiflygande individer noterades vid inventeringen inom stråk D och E. Födosöker 
troligen stundom på åkrarna.  

Mindre hackspett (R:NT): 1 ex hördes i skogsparti öster om Hamre (stråk A) i juni. Även om inga 
ytterligare observationer gjordes är det tänkbart att arten häckat inom området, som bl a består av al-
sumpskog med relativt mycket död ved och hög förekomst av lövsly. Biotopen således mycket lämplig 
för mindre hackspett.  

Gröngöling (R:NT): Noterades vid fältinventeringen på ett flertal platser inom eller i direkt anslutning 
till stråk A, D och E. Lämpliga häckmiljöer finns på flera platser inom området och arten är relativt väl-
spridd.  

Spillkråka (B, R;NT): Noterades vid fältinventeringen i de norra delarna av stråk A, samt i anslutning 
till stråk D och E. Kan tänkas häcka i de norra delarna av stråk A och B och möjligen även i anslutning 
till stråk D och E.  

Trädlärka (B): Noterades vid fältinventeringen på två platser inom stråk D och E, samt i direkt an-
slutning till stråk B. I regel noterades ensamma sjungande fåglar, men i anslutning till stråk E (centrala 
delarna noterades två individer 26 maj. Arten häckar troligen inom stråk B, D och E.  

Sånglärka (R): Förekommer spritt i jordbruksmark inom området och häckar troligen med ett större 
antal par inom varje stråk.  
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Trädpiplärka (B): Förekommer spritt inom området och häckar troligen med ett större antal par inom 
varje stråk.  

 

Figur 5. Trädpiplärka vid Hamre (stråk A) 12 maj 2017. Arten är vanlig och förekommer spritt inom samtliga stråk.. 

Ängspiplärka (R:NT): Sjungande individer noterades på några platser inom stråk D och E. Häckar 
troligen sparsamt inom området, främst i område D och E.  

Gulärla (-50 %): Två individer noterades vid Norra Slättängen (stråk B) 11 maj. Den aktuella lokalen 
är ej trolig som häckningsmiljö, varför det antagligen rörde sig om rastande individer. Arten finns dock 
sedan tidigare noterad från andra delar av inventeringsområdet, främst stråk D och E. Vid fält-
inventeringen noterades den även i vid Lillån i direkt anslutning till stråk A  

Järnsparv (-50 %): Förekommer spritt i skogsmiljöer inom området och häckar troligen med flera par 
inom varje stråk. Förbisedd art som sedan tidigare inte finns noterad inom stråken.  

Näktergal (-50 %): Sjungande individer noterades på två platser i direkt anslutning till stråk A, samt på 
en plats i direkt anslutning till stråk A. Förekommer sannolikt på ett antal platser inom samtliga stråk, 
men troligen mest kopplad till miljöerna i stråk A, D och E.  

Buskskvätta (R:NT): Sjungande hanar noterades vid fältinventeringen på flera platser inom stråk A, D 
och E, där det finns gott om lämpliga häckmiljöer. Par noterades på några platser. Fynd under häcktid 
finns sedan tidigare inom samtliga stråk.  

Törnskata (B): Förekommer på ett par platser inom stråk E. Noterades såväl i före detta betesmark 
som i anslutning till kalhygge.  

2
0
2
1
-
1
0
0
8
3
5
-
0
0
0
7
 
 
 
 
 
2
0
2
2
-
0
6
-
2
0

2
0
2
1
-
1
0
0
8
3
5
-
0
0
0
9
 
 
 
 
 
2
0
2
2
-
0
9
-
1
8

Sida 853 (868)



 Uppdragsnr: 1040224-01   Version: Slutrapport 
 Ny 130 kV ledning Himmeta-Arboga-Kungsör  |  Fågelinventering 

 

n:\104\02\1040224\6 leverans\04 färdig handling (inkl pm)\fågelinventering 2017\rapport fågelinventering.docx 2018-08-30  |  11(
14) 

 

Figur 6. Törnskata (hane) som höll till vid hygge i stråk E, 30 maj 2017, i sällskap med en hona. Notera att 
individen saknar stjärt. 

Kungsfågel (R:VU): Noterad i skogsmiljöer i samtliga stråk. Mest knuten till de norra delarna av stråk 
A och B, men förekommer även inom stråk D och E.  

Mindre flugsnappare (B): En hona noterades i sydost om Berg (stråk E) 12 maj. Rörde sig troligen 
om en tillfällig gäst i området, även om biotopen till viss del stämmer överens med artens preferenser. 
(Norconsult) 

Grå flugsnappare (-50 %): Förekommer spritt inom området och noterades vid inventeringen på ett 
flertal platser inom eller i direkt anslutning till samtliga stråk.  

Kråka (-50 %): Förekommer spritt inom området och häckar troligen inom varje stråk. Noterades 
främst som förbiflygande.  

Stare (R:VU): Förekommer troligen med flera par inom varje stråk. Främst knuten till de östra delarna 
(stråk D och E).  

Domherre: (-50 %) Noterades under fältinventeringen i skogsområde vid Hamre. Arten är svårfunnen 
under häckningsperioden, men förekommer troligen även inom de norra delarna av stråk A och B.  

Gulsparv (R:VU): Förekommer spritt inom området och häckar troligen med flera par inom varje stråk.  

Ortolansparv (B, R:VU): Sjungande hanar noterades vid fältinventeringen på flera platser inom de 
östra delarna av stråk D och E. En av områdets karaktärsfåglar och i Artportalen finns det uppgifter 
om fynd inom samtliga stråk, även om arten främst tycks vara knuten till de östra delarna (stråk D och 
E). Från 2016 finns t ex noteringar om 14 sjungande hanar i området sydost om Segelsberga, vilket till 
stora delar ligger inom stråk D och E. Enligt uppgift har arten minskat de senaste åren och finns nu 
inte i stråk A och B (Patrik Rhönnstad 2017). 
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Figur 7. Sjungande ortolansparv noterad vid Granhagen (stråk E) 12 maj 2017. 

Sävsparv (R:VU): 1 ex noterades som sjungande utmed Lillån i de södra delarna av stråk A. Vidare 
noterades två individer (hane och hona) 29 mars mellan stråk D och E i samband med inventeringen 
av svanar och gäss, vilket antyder att arten även förekommer i den delen av området. Arten före-
kommer t ex i anslutning till Arbogaån.  

Några i övrigt naturvårdsintressanta arter som noterades vid inventeringen var ormvråk (födosökande 
inom samtliga stråk), sparvhök (födosökande, stråk A), tornfalk (födosökande, stråk A och E), mor-
kulla (stråk A), mindre strandpipare (stråk A), göktyta (stråk D och E), större hackspett (samtliga 
stråk), stenskvätta (samtliga stråk), gräshoppsångare (stråk A), entita (stråk B), hämpling (stråk A 
och D) samt stenknäck (stråk E). Dessa arter har tidigare varit rödlistade, klassas som nyckelarter, är 
fåtaliga eller på annat sätt intressanta ur ett ekosystemperspektiv.  

3.3 Jämförelse mellan stråken 
De observerade arterna för respektive stråk framgår av bilaga 2, men skillnaden i artantal framgår 
även av tabell 1. I tabellen redovisas även naturvårdsarter funna i stråken maj-juli 2007-2017 
(Artportalen 2017).  
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Tabell 1. Artantal, jämförelse mellan stråken. Antalet unika arter kan ge en indikation på om det finns livsmiljöer 
inom ett visst stråk, som inte finns någon annanstans.  

Stråk  Totalt A B D E 

Totalt antal arter 79 53 40 52 56 

Naturvårdsarter (Artportalen)  8 0 21 28 

Naturvårdsarter (inventeringen) 31 18 14 23 25 

Antal unika arter (inventeringen)  9 5 5 4 
 

Antalet naturvårdsarter är högre i de östra stråken (stråk D och E), vilket stämmer bra överens med 
fynduppgifter i Artportalen. Det totala artantalet i stråk A är dock jämförbart med de östra stråken. 
Stråk B är det minst artrika, vilket bl a beror på att naturmiljön i det stråket inte är lika varierad som i 
övriga stråk. Det omvända gäller för stråk E, som löper genom ett heterogent landskap, samt ligger i 
anslutning till Arbogaån. Det stråk som hyser flest unika arter, dvs arter som inte noterats i något 
annat stråk, är stråk A, vilket bl a beror på att Lillån med biflöden rinner genom nämnda stråk och 
skapar en miljö som inte återfinns inom något av de övriga stråken.  
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Bilaga 2. Fågelarter noterade inom de utpekade stråken i samband med inventeringen. Arter som 
noterats i direkt anslutning till stråken (t ex ljungpipare) ingår ej.   

Art Stråk A Stråk B Stråk D Stråk E 

1. Storskarv   X  

2. Sparvhök X    

3. Ormvråk X X X X 

4. Kungsörn   X  

5. Brun kärrhök  X X X 

6. Tornfalk X   X 

7. Vaktel   X X 

8. Trana  X   

9. Enkelbeckasin   X  

10. Morkulla X    

11. Storspov X    

12. Skogssnäppa  X   

13. Mindre strandpipare X    

14. Tofsvipa X X X X 

15. Fiskmås X    

16. Gråtrut   X X 

17. Skrattmås   X  

18. Skogsduva   X X 

19. Ringduva X X X X 

20. Göktyta   X X 

21. Större hackspett X X X X 

22. Mindre hackspett X    

23. Spillkråka  X X X 

24. Gröngöling    X 

25. Kaja X X X X 

26. Kråka X X X X 

27. Skata X X X X 

28. Korp   X X 

29. Nötskrika   X X 

30. Nötväcka X X X X 

31. Trädkrypare X  X X 

32. Järnsparv X X  X 

33. Gärdsmyg X X  X 

34. Tornseglare X X X X 

35. Ladusvala X X X X 

36. Gök X   X 

37. Törnskata   X X 

38. Svarthätta X X X X 

39. Trädgårdssångare X X X X 

40. Törnsångare X X X X 

41. Härmsångare    X 

42. Grönsångare X   X 

43. Lövsångare X X X X 

44. Sävsångare X   X 

45. Gräshoppsångare X    

46. Kungsfågel X X X X 

47. Rödhake X X X X 

48. Trädlärka   X X 

49. Sånglärka X X X X 
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Bilaga 2. Fågelarter noterade inom de utpekade stråken i samband med inventeringen. Arter som 
noterats i direkt anslutning till stråken (t ex ljungpipare) ingår ej.   

50. Sädesärla X X X X 

51. Gulärla  X   

52. Trädpiplärka X X X X 

53. Ängspiplärka X  X X 

54. Svartvit flugsnappare X X X X 

55. Grå flugsnappare X X X X 

56. Mindre flugsnappare    X 

57. Buskskvätta X  X X 

58. Stenskvätta X X X X 

59. Björktrast X  X X 

60. Rödvingetrast   X X 

61. Koltrast X X X X 

62. Taltrast X X X X 

63. Dubbeltrast  X   

64. Stare X X X X 

65. Entita  X   

66. Svartmes X X   

67. Tofsmes X    

68. Blåmes X X X X 

69. Talgoxe X X X X 

70. Pilfink X X X X 

71. Stenknäck   X  

72. Grönsiska X X   

73. Grönfink X  X X 

74. Steglits  X X X 

75. Hämpling X  X  

76. Bofink X X X X 

77. Sävsparv X    

78. Gulsparv X X X X 

79. Ortolansparv   X X 
 53 40 52 56 
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Vår handläggare 
anne.pettersson@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Meddelanden – Delegationsbeslut 2022 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 

Sammanfattning 
Här sammanfattas det som inkommit sedan föregående möte. 

• Kommundirektören Claes-Urban Boström är ledig 29 september till 
och med 3 oktober 2022. Med stöd av gällande delegation förordnas 
Lena Dibbern vara kommundirektör under dessa perioder.  
Dnr KS 2022/1 

• Med stöd av gällande delegationsordning beslutas på 
kommunstyrelsens vägnar att betala ut 3340 kronor i verksamhets- 
och administrationsbidrag till Kungsörs konstförening. 
Dnr KS 2022/7 

• Med stöd av gällande delegationsordning beslutas på 
kommunstyrelsens vägnar att utbetala aktivitetsbidrag för tiden 1 
januari-30 juni 2022 till följande föreningar: Valskog Idrottsklubb, 
Kungsörs Ishockeyklubb, IF Rune, Gymmix Valskog, 
Bordtennisklubben Kungsör, SMK Kungsör, Kungsörs Sportklubb, 
Kungsörs Innebandyklubb, Kungsörs Bollklubb, Kungsörs 
simsällskap och Kungsörs Ridklubb.Dnr KS 2022/372 
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Vår handläggare 
anne.pettersson@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Meddelanden – Avtal 2022 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 

Sammanfattning 
Här sammanfattas det som inkommit sedan föregående möte.  
 

• Överenskommelse mellan Kungsörs kommun och Kungsörs 
konstförening. Dnr KS 2022/306 

• Förlängning av avtal - Kemtekniska-, hygien-, engångs- och 
städmaterial. Avtalstid: 2022-10-01 - 2023-01-31. Avtalspart: 
Lyreco Advantage Sweden AB. Dnr KS 2022/444 

• Förmedlingsuppdrag, industritomter inom företagspark 
Sliparen vid Fabriksgatan i Kungsör. Dnr KS 2022/449 
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Vår handläggare 
anne.pettersson@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Meddelanden – Synpunkter 2022 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 

Sammanfattning 
Här sammanfattas det som inkommit sedan föregående möte. 

• Förbättringar på Skillingeområdet. Dnr KS 2022/428 
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Vår handläggare 
anne.pettersson@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Meddelanden – Sveriges Kommuners och 
Regioners cirkulär 2022 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 

Sammanfattning 
Här sammanfattas det som inkommit sedan föregående möte. 

• 22:32 Särskild AGS-KL-förmån upphör från och med 1 oktober 
• 22:33 Preliminär kostnadsutjämning och LSS-utjämning 2023 
• 22:34 Premie för TGL-KL 2023 
• 22:35 Uppdateringar av centrala kollektivavtalen HÖK 
• 22:36 Information angående bildandet av Sveriges Lärare och 

Sveriges Skolledare 
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen - Övriga frågor 2022 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar svaren på de tidigare övriga frågorna och de nya 
övriga frågorna.  

Sammanfattning 

Madelene Fager (C) frågade på kommunstyrelsen 28/2 2022: Har vi nu som 
tidigare planerat en beredskapsplan för livsmedelsförsörjning, och om inte 
när kommer den vara klar?  

Servicechef Felipe Riviera informerar detta 

Anders Frödin (SD) frågade på kommunstyrelsen 20/6 2022: Hur är det med 
lokalvårdsorganisationen och arbetsmiljö med anledning av den nya 
organisationen. 

Servicechef Felipe Riviera informerar om detta  
 
Niklas Magnusson (M) ställde frågan på kommunstyrelsen 26/9 2022 om 
kommunstyrelsen kan få protokoll från andra nämnder rapporterade till sig 
under sammanträdena 
Kanslichef Josephine Härdin informerar om att vi i överenskommelse med 
ordföranden gått igenom vad som ska meddelas på sammanträdena och inte 
och kommit överens om följande: 

• Kallelser och protokoll som sänd till Kungsör kommun från andra 
kommuner, förbund och övriga samverkansorgan skickas direkt för 
kännedom till kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. Detta för 
att inte orsaka onödigt dröjsmål och att inte belasta KS handlingar 
med detta. 

• Kommunens egna kallelser och protokoll meddelas via hemsidan 
Politik - Kungsörs kommun (kungsor.se) där även 
sammanträdestider finns för alla organ. Det går att prenumerera på 
uppdateringar från anslagstavlan vid publicering av protokoll för den 
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